
 

 

 

 

 உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது சவுத் ஃப்வளட்ச்சர்’ஸ் ஸ்ப ார்ட்ஸ்ஃப்வளக்ஸ் 

(South Fletcher’s Sportsplex) இல் ஒரு இளளஞர் சமுதாய கூடுமிடம் 

கட்டுெதற்கான நிதி முதலீட்டிளன, கூட்டு மற்றும் மாகாண அரசுகளிடமிருந்து 

வ றுகிறது   

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 5, 2021) – இன்ளறய தினம், பமயர் ப ட்ாிக் ப்ரவுன்;  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

கவுன்சிலர்கள்; உள்கட்டளமப்பு மற்றும் சமுதாயங்களுக்கான கூட்டளமப்பு அளமச்சராகிய பமதகு பகத்தாீன் 

வமக்கன்னா அெர்களின் சார் ாக ப்ராம்ப்ட்டன் வதற்கு  ாராளுமன்ற உறுப் ினராகிய பசானியா சித்து; 

ஒன்ட்படாிபயாெின் உள்கட்டளமப்பு அளமச்சராகிய பமதகு லாாீ ஸ்காட் அெர்கள் சார் ாக ப்ராம்ப்ட்டன் 

வதற்கு மாகாண  ாராளுமன்ற உறுப் ினரும் சிறு ெணிகம் மற்றும் அரசு  ணியகங்களில்  ணிகள் 

பதக்க்மளடதளலக் குளறப் தற்கான இளண அளமச்சராகிய  பமதகு ப்ரப்மீத் சர்க்காாியா; மற்றும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் பமற்கு மாகாண  ாராளுமன்ற உறுப் ினராகிய அமர்ப ாத் சாந்து ஆகிபயார்  சவுத் 

ஃப்வளட்ச்சர்’ஸ் ஸ்ப ார்ட்ஸ்ஃப்வளக்ஸ் (South Fletcher’s Sportsplex) இல் ஒரு இளளஞர் சமுதாய 

கூடுமிடம் (ளமயம்) கட்டுெதற்கான நிதி முதலீடு வ றுெது  ற்றி அறிெித்தனர்.  

 

கனடா நாட்டில் முதலீடு வசய்ெதற்கான திட்டத்தின் டி, சமூக, கலாச்சார மற்றும் வ ாழுதுப ாக்கு 

உள்கட்டளமப்புக்கான நிதியம் (CCRIS) மூலமாக, $565,000 வதாளகளய கனடா அரசு முதலீடு வசய்கிறது. 

அபத சமயத்தில், ஒன்ட்படாிபயா அரசு $ 470,786 வதாளகளய ெழங்குகிறது, மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகம் $376,714 வதாளகளய இந்த திட்டத்திற்கு ெழங்குகிறது. 

 

சவுத் ஃப்வளட்சர்’ஸ் ஸ்ப ார்ட்ஸ்ப்வளக்ஸில் உள்ள சமூக இளளஞர் ளமயமானது, இளளஞர்கள் சார்ந்த 

திட்டங்கள், பசளெகள் மற்றும் வசயல் ாடுகளில்  ங்பகற்க  ாதுகாப் ான மற்றும் அணுகக்கூடிய இடத்ளத 

ப்ராம்ப்ட்டன் இளளஞர்களுக்கு ெழங்கும். சவுத் ஃப்வளட்சர்’ஸ் ஸ்ப ார்ட்ஸ்ப்வளக்ஸில் ஏற்வகனபெ 

இருக்கும் சில அளறகள் இளளஞர்களின் வசயல் ாடுகள் மற்றும் ெளங்களள வெளிக்வகாணர்ெதற்கான 

திறந்த மனம் வகாண்ட  ிரத்பயக இடமாக மாற்றப் டும், . 

 

இளளஞர்களள ளமயமாகக் வகாண்ட இடங்களுக்கான அணுகளல அதிகாிக்கச் வசய்ெபத  ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகாின் பூங்காக்கள் மற்றும் வ ாழுதுப ாக்கிற்கான மாஸ்டர் திட்டத்தின்   ஒரு அங்கமாகும். ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகமானது,  - சவுத்  ிவளட்சாின் ஸ்ப ார்ட்ஸ்  ிவளக்ஸ் மற்றும் வசஞ்சுாி கார்டன்ஸ் வ ாழுதுப ாக்கு 

ளமயம் – ஆகிய இரண்டு வ ாழுதுப ாக்கு ளமயங்களள  சமூக இளளஞர் ளமயங்களாக மாற்ற 

திட்டமிட்டுள்ளது; இதன்மூலம் இளளஞர்களுக்கு  ாதுகாப் ான மற்றும் ெரபெற்கத்தக்க இடங்களள 

ெழங்குகிறது; நகரம் முழுெதும் உள்ள இளளஞர்களுக்குத் பதளெயான பசளெகள் மற்றும் வசயல் ாடுகளள 

வ ற்றுக்வகாள்ெதற்கான ஒபர ஒரு களட ப ால வசயல் டுகிறது. . 

 

https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/parks-natural-areas/Parks-Recreation-Master-Plan/Pages/Welcome.aspx


 

 

குடியிருப் ாளர்கள் மற்றும் ெளர்ச்சியில்  ங்பகற்ப ார் அடங்கிய நகாின் ஆபலாசளன வசய்முளறயில் 

கிளடக்கும் உள்ளீடுகளின் மூலமாக, சமூக இளளஞர் ளமயங்களுக்கான ெடிெளமப்பு வசயல்முளற 2021 

குளிர்காலத்தில் வதாடங்கும். 

 

இளளஞர்களுக்கு  ிாியமான ெளகயில் சமுதாய அங்கீகாரப் வ யர் 

 

2020 மார்ச் மாதத்தில், ப்ராம்ப்டன் நகரம் இளளஞர்களுக்குப்  ிாியமான  ிளாட்டினம் நிளல என்னும் 

ெளகயில் சமுதாய அங்கீகார நற்வ யளர  ிபள ஒர்க்ஸ் (Play Works) அளமப் ிலிருந்து வ ற்றது, இந்த ப்பள 

வொர்க்ஸ் அளமப் ானது  ார்க்ஸ் அண்ட் ாிக்ாிபயஷன் ஒன்ட்படாிபயா (Parks and Recreation Ontario) 

எனும் அளமப் ினால் ஆதரெளிக்கப் டும் அளமப் ாகும். இளளஞர்களுக்கான ெளர்ச்சி மற்றும் 

பமம் ாட்டிளன அளிக்கெல்ல ொய்ப்புகளுக்கான சிறந்த அர்ப் ணிப்புக்காக இந்த நகரம் 

அங்கீகாிக்கப் டுெது இது மூன்றாெது முளறயாகும்; பமலும் இந்த ஆண்டு சிறந்த  ிளாட்டினம் நிளல 

அங்கீகாரப் வ யர் வ றும் மூன்று சமுதாயங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். பமலும் அறிய இங்பக கிளிக் வசய்க. 

 

லின்க்குகள் 

• ஊடக வசய்தியறிக்ளக: கனடா மற்றும் ஒன்ட்படாிபயா முதலீட்டு அளமப் ானது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் 

இருக்கும் சவுத் ஃப்வளட்ச்சர்’ஸ் ஸ்ப ார்ட்ஸ்ஃப்வளக்ஸ்-இல் சமுதாய இளளஞர் ளமயத்ளத 

உருொக்கெிருக்கிறார்கள் (Media Release: Canada and Ontario Invest to Create a Community Youth 

Hub at South Fletcher’s Sportsplex in Brampton)  

• சமுதாய இளளஞர் ளமயங்கள் (Community Youth Hubs)  

• பூங்காக்கள் மற்றும் வ ாழுது ப ாக்கிற்கான மாஸ்டர் திட்டம் (Parks and Recreation Master Plan) 

• இளளஞர்களுக்குப்  ிாியமான ெளகயிலான சமுதாய அங்கீகாரப் வ யர் (Youth Friendly Community 

Designation) 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“சவுத் ஃப்வளட்சர்’ஸ் ஸ்ப ார்ட்ஸ்ப்வளக்ஸில் உள்ள ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் சமூக இளளஞர் ளமயத்திற்காக, 

கனடா அரசாங்கமும் ஒன்ட்படாிபயா அரசாங்கமும் வசய்கிற முதலீடுகளள நாங்கள் ெரபெற்கிபறாம். 14 

முதல் 29 ெயது ெளரயிலான 130,000 க்கும் பமற் ட்ட இளளஞர்களளக் வகாண்ட டி, கனடாெின் இளளய 

நகரங்களில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமும் ஒன்றாகும். சமூக இளளஞர் ளமயங்கள்  ன்முகத்தன்ளமளயயும் 

சமத்துெத்ளதயும் ஊக்குெிக்கும்; புதுளம  ளடத்தலுக்கான ஈடு ாட்ளட உயர்த்தும், பமலும் இளளஞர்களுக்கு 

 ாதுகாப் ான இடங்களள ெழங்கும்; அத்துடன் இந்த நகரம் ஆபராக்கியமானது மற்றும்  ாதுகாப் ானது 

என் தற்கான  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கவுன்சிலின் ஆயுட்கால முன்னுாிளம வகாண்ட ெிஷயங்களள 

பமம் டுத்தும். ” 

- ப ட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சமூக இளளஞர் ளமயங்களில் ஒன்றுக்கு, கூட்டாட்சி மற்றும் மாகாண அரசுகள் வசய்யும் 

முதலீடுகள் என் து,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர இளளஞர்களுக்காக, இந்த இடங்களள உருொக்குெதற்கான எங்கள் 

 யணத்தில் ஒரு அற்புதமான ெளர்ச்சியாகும். நாங்கள் முன்பனறிச் வசன்றொறு இருக்கும்ப ாது,  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/843
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Youth-Hubs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Youth-Hubs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx


 

 

இளளஞர்களின் குறிப் ிட்ட திட்டங்கள் மற்றும் பசளெகள் வகாண்ட இந்த சுறுசுறுப் ான இடங்களள 

இளளஞர்களின் ஒத்துளழப்புடன் உருொக்க நாங்கள் ஈடு டுகிபறாம். ” 

- வராவீனா சான்ட்படாஸ்,  ிராந்திய கவுன்சிலர் ொர்டுகள் 1 & 5; தளலளமப் வ ாறுப்பு, சமுதாய 

பசளெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ொர்டு 4 க்கான கவுன்சிலர்களாக நாங்கள் இருக்கிபறாம் என்ற ெளகயில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இரண்டு 

இளளஞர் ளமயங்களள உருொக்க நகர மற்றும்  ிராந்திய கவுன்சிலில் நாங்கள் முளறயிட்படாம். இந்த 

திட்டத்ளத முன்வனடுக்கும் மாகாண மற்றும் மத்திய அரசாங்கங்களின் இன்ளறய முதலீட்ளட நாங்கள் 

ெரபெற்கிபறாம்; மற்றும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இருக்கும் இளளஞர்களுக்கு புதிய ொய்ப்புகளளயும் இது  

உருொக்கும். இந்த   குதி இளளஞர்களிடமிருந்து இந்த திட்டத்திற்கான அெர்களின் எண்ணங்கள் குறித்து 

நகர நிர்ொகம் தீெிரமாக கருத்துக்களளக் பகாாியிருந்தது; பமலும் சவுத் ஃப்வளட்சர்’ஸ் 

ஸ்ப ார்ட்ஸ்ப்வளக்ஸில் இளளஞர் ளமயத்ளத உருொக்கும்ப ாதும் அெர்களின் கருத்துக்களளக் பகட்க 

நாங்கள் எதிர்  ார்த்து காத்திருக்கிபறாம். ” 

- மார்ட்டின் வமவடய்பராஸ்,  ிராந்திய கவுன்சிலர் ொர்டுகள், ொர்டுகள் 3 & 4; மற்றும் வ ஃப்  வ்மன், 

நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“எங்கள் இளளஞர்களின் குறிப் ான பதளெகளுக்கு ஏற் , இளளஞர்களுக்கான இந்த இடங்களளத் 

திட்டமிடுெதற்கும் ெடிெளமப் தற்கும் நகர ஊழியர்கள் அர்ப் ணித்துள்ளனர்; மற்றும் சவுத் ஃப்வளட்சர்’ஸ் 

ஸ்ப ார்ட்ஸ்ப்வளக்ஸில் சமூக இளளஞர் ளமயத்ளத உருொக்க, இந்த முதலீடுகள் எங்களுக்கு துளணபுாியும். 

எங்கள் இளளஞர்களுக்பகயான குறிப் ிட்ட இடங்களள நிறுவுெதற்கு ெளர்ச்சியில்  ங்வகடுப் ெர்களுடன் 

வதாடர்ந்து  ணியாற்றுெளதயும் எங்கள் இளளஞர்களுடன் ஈடு டுெளதயும் நாங்கள் எதிர்பநாக்குகிபறாம். ” 

- படெிட் ப ர்ாிக், தளலளம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன்நகரம் 

 

“வ ாழுதுப ாக்கு ளமயங்களில் முதலீடு வசய்ெது என் து  மக்களின் ஆபராக்கியத்ளதயும் நல்ொழ்ளெயும் 

ஊக்குெிக்கிறது; மற்றும் மக்கள் ொழவும், பெளல வசய்யவும் மற்றும் குடும் ங்களள உயர்த்தவும் 

ெிரும்புகின்ற டியான, அளனெளரயும் உள்ளடக்கியொறான மற்றும் நிளலத்த தன்ளம வகாண்ட 

சமூகங்களளயும் உருொக்குகிறது. சவுத் ஃப்வளட்சர்’ஸ் இளளஞர் ளமயமானது அளனத்து 

 ின்னணியிலிருந்தும் ெருகின்ற ப்ராம்ப்ட்டன் நகர இளளஞர்களும்  ங்பகற்கும் ெளகயில்,  ாதுகாப் ான 

 யனளிக்கும் ெளகயிலான இடமளிக்கும். ெழங்கப் டும்  லதரப் ட்ட திட்டங்களும் பசளெகளும் எதிர்கால 

சமூக பமம் ாட்டிற்கு  ங்களிக்கும். கனடா நாட்டின் உள்கட்டளமப்பு திட்டமானது, ஆயிரக்கணக்கான 

திட்டங்களில் முதலீடு வசய்கிறது, நாடு முழுெதும் பெளலொய்ப்புகளள உருொக்குகிறது, மற்றும் 

தூய்ளமயான, மற்றும் அளனெளரயும் உள்ளடக்கிய சமூகங்களள உருொக்குகிறது. ” 

- உள்கட்டளமப்பு மற்றும் சமுதாயங்களுக்கான கூட்டளமப்பு அளமச்சராகிய பமதகு பகத்தாீன் 

வமக்கன்னா அெர்களின் சார் ாக ப்ராம்ப்ட்டன் வதற்கு  ாராளுமன்ற உறுப் ினராகிய பசானியா 

சித்து;  

 

“இன்ளறய தினம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வ ாழுதுப ாக்கிற்கான  இடங்களில் முதலீடு வசய்ெதன் மூலம், 

ெரெிருக்கும் ஆண்டுகளில் எங்கள் சமூகத்தின் நீண்டகால ெளர்ச்சி மற்றும் பமம் ாட்டிற்காக முதலீடு 

வசய்கிபறாம் என அர்த்தமாகிறது. சவுத் ஃப்வளட்சர்’ஸ் ஸ்ப ார்ட்ஸ்ப்வளக்ஸிற்கு ெரெிருக்கும் புதிய 

இளளஞர் ளமயமானது, எங்கள் இளளஞர்களுக்கு, அெர்கள் கூடுெதற்கான இடத்ளதயும், எங்கள் சமூகத்ளத 

இளணக்கவும் புதிய இடங்களள ெழங்கும். ” 



 

 

- ஒன்ட்படாிபயாெின் உள்கட்டளமப்பு அளமச்சராகிய பமதகு லாாீ ஸ்காட் அெர்கள் சார் ாக 

ப்ராம்ப்ட்டன் வதற்கு மாகாண  ாராளுமன்ற உறுப் ினரும் சிறு ெணிகம் மற்றும் அரசு 

 ணியகங்களில்  ணிகள் பதக்க்மளடதளலக் குளறப் தற்கான இளண அளமச்சராகிய  பமதகு 

ப்ரப்மீத் சர்க்காாியா;  

 

“சவுத் ஃப்வளட்சர்’ஸ் இளளஞர் ளமயம் ப ான்ற உள்ளூர் வ ாழுதுப ாக்கு ெசதி திட்டங்களுக்கு நிதி ெழங்கி 

எங்கள் நகராட்சி கூட்டாளர்களள ஆதாிப் து என் து, ெலுொன, மகிழ்ச்சியான,  ாதுகாப் ான மற்றும் 

ஆபராக்கியமான சமூகங்களள உருொக்க உதவுகிறது. எங்கள் உள்ளூர் வ ாது உள்கட்டளமப் ிற்கு 

வசய்யப் டும் இந்த முதலீடானது, எங்கள் சமூகம் வதாடர்ந்து ெளர்ச்சி வ றவும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

இளளஞர்களின் ொழ்க்ளகத் தரத்ளத பமம் டுத்தவும் உதவும். ” 

-  அமர்ப ாத் சாந்து,ப்ராம்ப்ட்டன் பமற்கு மாகாண  ாராளுமன்ற உறுப் ினர்  
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கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்களளயும் 70,000 

ெணிக அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுமக்களள மனத்தில் ளெத்பத 

வசய்கின்பறாம்.  லதரப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுளமப்  ளடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம்.  ாதுகாப் ான, நிளலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளமப் தற்கான ெளர்ச்சிப் ாளதயில் நாங்கள்  ங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இளணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

ஊடக வதாடர்புகள் 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப் ாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடு ாடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

 

சண்ட்டால் ஆவ ர்ட்டின் 

 த்திாிக்ளக வசயலர் 

உள்கட்டளமப்பு மற்றும் சமுதாயங்களுக்கான அளமச்சர 

அலுெலகம் 

613.941.0660 | chantalle.aubertin@canada.ca  

 

கிறிஸ்டின் புபயால்ட் 

 த்திாிக்ளக வசயலர் 

ஒன்ட்படாிபயாெின் உள்கட்டளமப்பு அளமச்சர் பமதகு 

லாாீ ஸ்காட் அெர்களின் அலுெலகம் 

416.454.1782 | christine.bujold@ontario.ca  

 

பஸாஃ ியா வஸாவ்ஸா-டயஸ் 

தகெல் வதாடர்பு கிளள 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca
mailto:chantalle.aubertin@canada.ca
mailto:christine.bujold@ontario.ca


 

 

. ஒன்ட்படாிபயா உள்கட்டளமப்பு அளமச்சகம் 

437.991.3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca 

 

ஊடக உறவுகள் 

கனடா உள்கட்டளமப்பு  

613-960-9251 

கட்டணமில்லா எண்: 1.877.250.7154 

மின்னஞ்சல்: infc.media.infc@canada.ca   

இெற்றில் எங்களளப்  ின் ற்றவும்: Twitter, Facebook 

மற்றும் Instagram  

ெளலத்தளம்: Infrastructure Canada  

 
 

mailto:sofia.sousa-Dias@ontario.ca
mailto:infc.media.infc@canada.ca
https://twitter.com/INFC_eng
https://www.facebook.com/InfrastructureCanadaENG/
https://www.instagram.com/infragram_can/
http://www.infrastructure.gc.ca/

