
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

மூத்த குடிமக்களுக்கான நீண்டகால பராமாிப்பு ெழங்கும் திட்டப்பணிக்கான 

ெளாகம் அமமக்க, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ஆதரவு தருகிறது   

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 10, 2021) –  ஃப்ளெர் சிட்டி கம்யூனிட்டி ககம்பஸ் ெளாகத்தில் ஐந்து ஏக்கர்கள் 

ெமரயிலான நிலத்மத  குத்தமக(களு)க்கு எடுக்க நகர சமபயானது தனது பணியாளர்களுக்கு அதிகாரம் 

ெழங்கியிருக்கிறது; இது ப்ராம்ப்ட்டன் நகர மூத்த குடிமக்களுக்கான நீண்டகால பராமாிப்புக்காக, 

ெளாகத்திகலகய அமனத்மதயும் அடக்கிய பராமாிப்பகத்மத கட்டுமானம் வசய்ெதற்காக  மூத்த 

குடிமக்களுக்கான ககால்டன் ஏஜ் ெில்கலஜ்  [Golden Age Village for The Elderly (GAVE)] க்கு 

ெழங்கப்படுகிறது. 

ககம்பஸ் ஆஃப் ககர் (Campus of Care) ெசதியமமப்பில் நவீனமான 160 படுக்மககள் வகாண்ட நீண்ட 

கால பராமாிப்பு இல்லம் மற்றும் 140-தனித்தனி மலிவு ெிமல வீட்டுெசதி அமமப்புகள் வகாண்ட 

இரண்டு கட்டிட வதாகுப்புகள் அடங்கும். ககம்பஸ் ஆஃப் ககர் ெளாகமானது, மூத்த குடிமக்கமள 

அெரெருக்கக வசாந்தமான வீடுகளில் பாதுகாப்பாகவும் ஆகராக்கியமாகவும் மெத்திருப்பதன் மூலம் 

சுகாதாரப் பராமாிப்பு கட்டமமப்பு மீதான வநருக்கடிமயத் தணிக்கும், அகத கநரத்தில் மூத்த 

குடிமக்களுக்கு ெயது கூடக் கூட, அதற்ககற்ப, பல்கெறு ொழ்க்மக பாெமனமுமறகமளயும் சுகாதார 

உதெிகமளயும் ெழங்கும். 

பதிவுவசய்யப்பட்ட வதாண்டு நிறுெனமாகிய, GAVE இன் வதாமல கநாக்குப் பார்மெக்கான வசயல் 

திட்டமானது, மூத்தகுடிமக்களுக்கு ஒன்ட்கடாிகயாெில் ஏற்பட்டுள்ள கடுமமயான வீட்டுெசதி 

வநருக்கடிமய நிெர்த்தி வசய்ெதற்வகன உருொக்கப்பட்டதாகும்; பலதரப்பட்ட  கலாச்சார, பாரம்பாிய, 

மத மற்றும் சமூக நடெடிக்மககள் மூலமாக மூத்தகுடிமக்களுக்கும் மற்றெர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியான, 

ஆகராக்கியமான ொழ்க்மகமய ெழங்கி ொழ்க்மக பாெமனமய கமம்படுத்துெது, சுய சார்பாக ொழ 

மெப்பது மற்றும் நீண்டகால பராமாிப்பு ெழங்குெது ஆகியமெயும் இதில் அடங்கும் . 

பிப்ரொி 26, 2020 ஆம் கததியன்று ககம்பஸ் ஆஃப் ககர் (பராமாிப்புக்கான ெளாகத்மத) ஐ 

உருொக்குெதற்காக, 50 ஆண்டுக்காலத்திற்கு  GAVE  அமமப்புக்கு நிலத்மத அர்ப்பணித்து ஒப்புதல் 

ெழங்கியுள்ளது; இது ப்ராம்ப்ட்டன் நகரசமப எடுத்த முதல் படியாகும். 

ஒன்ட்கடாிகயாெின் நீண்டகாலப் பராமாிப்புக்கான அமமச்சகமானது 15,000 நீண்டகாலப் 

பரமாாிப்புக்கான படுக்மககள் வகாண்ட வகாள்திறமன உருொக்குகிறது; இது நீண்டகாலப் பராமாிப்பு 

கெண்டி அணுகுபெர்களுக்காகவும்வசய்யப்படுகிறது; அமரகுமற பராமாிப்பு என்பகத இல்லாமல் 

ஆக்குெதற்காக 2023 க்குள் இன்னும் 7000 படுக்மககமள கசர்ப்பதன் மூலம் நிமறகெற்றப்படும். . 



 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“தங்கள் குழந்மதகள், கபரக்குழந்மதகளுக்கு, சுதந்திரமாகவும் மற்றும் கனடாெில் ஒரு சிறந்த 

ொழ்க்மகமய ெழங்குெதற்காகவும் தங்கள் ொழ்க்மகமயத் தியாகம் வசய்த நமது மூத்தகுடிமக்களுக்கு 

ஆதரெளிக்க, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் தன்மன அர்ப்பணித்துக் வகாண்டுள்ளது. மூத்த 

குடிமக்களுக்கான ககால்டன் ஏஜ் ெில்கலஜ் (Golden Age Village for the Elderly) கபான்ற 

அமமப்புகளின் மூலம், நமது  மூத்தகுடிமக்கள் தங்கள் வபான்னான காலங்கமள ெசதியாகவும் 

பாதுகாப்பாகவும் அனுபெிக்க முடிகிறது” 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ ஃப்ளெர் சிட்டி சமுதாய ெளாகத்தில் இந்த நிலத்மத மூத்த குடிமக்களுக்கான ககால்டன் ஏஜ் ெில்கலஜ் 

(Golden Age Village for the Elderly) க்கு குத்தமகக்கு ெிடுெது என்பது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் நீண்டகால 

ப்ராமாிப்மப  ஆதாிப்பதற்கும் நமது சமூகத்தில் வபாருளாதார ெளர்ச்சிமய அதிகாிப்பதற்கும் 

உறுதிபூண்டுள்ளது என்பமத நிரூபிக்கிறது. உள்ளூர் பிராந்திய கவுன்சிலர் மற்றும் பீல் மனித 

கசமெகளின் தமலெர் என்ற முமறயில், ப்ராம்ப்ட்டனுக்கான ககால்டன் ஏஜ் ெில்கலஜ் (Golden Age 

Village for the Elderly) அமமப்பதற்கான உறுதிப்பாட்மட நான் ெரகெற்கிகறன்; ொர்டு 4 இல் இந்த 

முக்கியமான மலிவு ெிமல வீட்டுெசதி திட்டத்மத முன்வனடுக்க நகர சமப ஒப்புதல் அளித்ததில் மகிழ்ச்சி 

அமடகிகறன்.” 

- மார்ட்டின் வமவடய்கராஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4; தமலமமப் வபாறுப்பு, 

திட்டமிடல் மற்றும் கமம்பாட்டுத்துமற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்; தமலெர், மனித ெளகசமெகள் 

துமற, ாீஜன் ஆஃப் பீல் 

“ பராமாிப்புக்கான ஒரு ெளாகத்மத தன் ெசம் மெத்திருப்பது என்பது, மூத்தகுடிமக்கள் அெரெர் 

குடும்பத்தினமர சீக்கிரமாக அமழக்கக்கூடிய இடத்தில் பாதுகாப்பாகவும் ஆகராக்கியமாகவும் 

மெத்திருப்பதுடன், நமது சுகாதார அமமப்பு மீதான வநருக்கடிமயத் தணிக்கவும் உதவும். இந்த ொர்டில் 

நவீன 160 படுக்மககள் வகாண்ட நீண்ட கால பராமாிப்பு இல்லம் மற்றும் 140-தனித்தனி மலிவு ெிமல 

வீட்டுெசதி அமமப்பு  இருப்பது, ொர்டு 4 க்கு ெரகெற்கத்தக்க கூடுதல் ெிஷயமாகும்; இதனால் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் மூத்தகுடிமக்கள் தங்கள் குடும்பத்தினமர எளிதில் அமழக்கும் ெமகயில் ஒரு மலிவு 

ெிமல வீட்டிமன தங்களுக்கக என வகாண்டிருக்கலாம். ” 

- வஜஃப் பவ்மன், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“இந்தத் திட்டப்பணியானது நமது நகரத்தின் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய குடியிருப்பாளர்களுக்கு 

கநரடியாக ஆதரெளிக்கிறது;  ககம்பஸ் ஆஃப் ககர் ெளாகத்தில் இருக்கும் ெசதிகள் மூலமாக 

ஏற்படுகின்ற  சமூக-வபாருளாதார தாக்கமானது, கட்டுமானத்வதாழில், தகெல் வதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

நீண்டகால பராமாிப்பு உள்ளிட்ட பல துமறகளிலும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் கெமலொய்ப்புக்கமள 

உருொக்கும்; இதன் மூலம் நகரத்தின் வபாருளாதார மீட்சிக்கு அது உதவும். நமது மூத்தகுடிமக்கள் 



 

 

அடங்கிய  சமூகத்திற்கு கதமெயான ஆதரமெத் தருகின்ற  இந்த முக்கியமான கூட்டாண்மமயுடன் 

கசர்ந்து முன்கனறுெதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியமடகிகறாம்.” 

- கடெிட் கபர்ாிக், தமலமம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக விரைவாக வளர்ந்து வரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000 

வணிக அரமப்புக்கரளயும் ககாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவாரு காாியத்திலும் க ாதுமக்கரள மனத்தில் ரவத்தத 

கசய்கின்தறாம்.  லதைப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

கதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப்  ரடத்தலில் முன்னணி வகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

கசன்றுககாண்டிருக்கிதறாம்.  ாதுகாப் ான, நிரலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் கவற்றிகைமான  ஆதைாக்கியமிக்க ஒரு நகரைக் 

கட்டரமப் தற்கான வளர்ச்சிப் ாரதயில் நாங்கள்  ங்கு வகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியவற்றில் 

எங்களுடன் இரணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் கதாிந்துககாள்ளுங்கள். 

 

 

 

ஊடக கதாடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரணப் ாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகவல் கதாடர்பு  

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

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

  

 

 

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
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