
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர எதிர்காலத்திற்கான மாற்றம் ஏற்படுத்தவும் அதனன 

பத்திரப்படுத்தவும் ததனெயான நிதி ஒதுக்கீடு தெண்டி, கூட்டாண்னம மற்றும் 

மாகாண அரசுகளிடம் நகர நிர்ொகம் ொதாடுகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 11, 2021) – On Friday, மார்ச் 12 வெள்ளிக்கிழனமயன்று ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

தமயராகிய தபட்ாிக் பிரவுன் அெர்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர எம் பிக்கள் மற்றும் மாகாண எம்பிக்களிடம் 

வமய்நிகர் முனறயில் சந்திக்கெிருக்கிறார்; இது முக்கியமான முன்னுாினம வகாண்ட ெிஷயங்கள் மற்றும் 

நகாின் எதிர்காலத்திற்கான மாற்றம் ஏற்படுத்தி அதனன பத்திரப்படுத்துெதற்காகதெயாகும். 

 

 

தகாெிட்-19 வதாற்று பரெலானது,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  முக்கிய முன்னுாினமவகாண்ட 

ெிஷயங்களாகிய  சுகாதாரப் பாதுகாப்பு, தபாக்குெரத்து மற்றும் வபாருளாதார மீட்சி ஆகியெற்றின் 

முக்கியத்துெத்னத அதிகாித்துள்ளது. கூட்டு மற்றும் மாகாண அரசுகளின்  பட்வெட் ஆதலாசனனகளின் 

மூலமாக, வநருக்கமான கூட்டாண்னம மற்றும் ஒத்துனழப்னபக் தகாரும் அதத தெனளயில், நகரத்தின் 

உடனடி மற்றும் நீண்டகால ததனெகனளப் பாதுகாக்க சாியான தநரத்தில் மற்றும் சமமான நிதியுதெி 

தெண்டி ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ொதிடுகிறது. 

 

நகாின் பாதுகாப்பான மறுவதாடக்க ஒப்பந்தத்னத 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதி ெனர நீட்டிக்க 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் சமீபத்தில் தகாாியது; அத்துடன், நகராட்சி தபருந்து தபாக்குெரத்து 

அனமப்புகளுக்கு உதெ கூடுதல் நிதியுதெியாக சமீபத்தில் $150 மில்லியன் ஒதுக்கியதற்காக மாகாண 

அரசினன பாராட்டுகிறது. இதன் ெினளொக டிசம்பர் 31, 2021 ெனர நகராட்சிகளுக்கு வமாத்தம் $650  

மில்லியன் நிதி இன்னமும் கினடக்கிறது; இது அந்தந்த நிகழ்ெின் அடிப்பனடயில் , டிசம்பர் 2022 ெனர 

நீட்டிக்கப்படுகிறது. 

 

 

2020 ஆம் ஆண்டில் பத்திரப்படுத்தப்பட்ட  கூட்டாட்சி நிதினயக்  வகாண்டு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகமானது, தெனல ொய்ப்புக்கனள உருொக்கக் கூடிய புதிய பசுனம உள்கட்டனமப்பு தபருந்து 

தபாக்குெரத்து திட்டங்களுக்கான முதலீடுகனளக் தகாருகிறது; இது புதிய தபருந்து தபாக்குெரத்து 

பராமாிப்பு மற்றும் தசமிப்பு ெசதி, அதற்கான மின்மயமாக்கல் மற்றும் பூஜ்ெியம்  உமிழ்வு வகாண்ட 

தபருந்துகள் ொங்க உதவுெதுடன் பசுனம இல்லம் தநாக்கிய ொயு உமிழ்னெயும் குனறக்கிறது. 

 



 

 

ஒன்ட்தடாிதயாெின் மற்ற பகுதிகளுடன் ஒப்பிடுனகயில், ப்ராம்ப்ட்டனின் சுகாதாரப் பராமாிப்புக்கான 

இனடவெளினயக் குனறப்பதற்கான உடனடி மாகாண நிதி என்பது, பல்தெறு ெனகயான சுகாதார 

தசனெகளுக்கு முக்கியமானதாகும், இனெ உள்பட: தநாய்த் தடுப்பு மற்றும் சுகாதார தமம்பாடு; சமூகம் 

மற்றும் வபாதுமக்களுக்கான சுகாதார திட்டங்கள்; வீட்டு பராமாிப்பு; மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் வபாது 

மருத்துெமனன மற்றும் ஒருங்கினணந்த உடல்நலம் மற்றும் ஆதராக்கியத்திற்கான பீல் நினனவு 

னமயத்தில் மருத்துெமனன தசனெகள். 

 

•  

 

700,000 க்கும் அதிகமான குடியிருப்பாளர்கனளக் வகாண்ட, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது மக்கள் 

வதானக ெனகயில்  கனடாெில் ெினரொகவும் பலதரப்பினரும் பல்கிப்வபருகும் ஒன்பதாெது 

வபாிய நகரமாகும். வதாழில்நுட்பம் மற்றும் புதுனம சார்ந்த வதாழில்களில் திறனன 

ெளர்ப்பதற்கான தெனல ொய்ப்பு ெளர்ச்சி வபாருத்தெனரயில்  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்திற்கு திறன் 

தமம்பாடு என்பது இன்னமும்கூட முக்கிய ஒரு முன்னுாினம வகாண்ட ெிஷயமாக உள்ளது. 

 

பட்வெட்டுக்கு முந்னதய தெண்டுகளில் அடங்குபனெ: 

 

பிராம்ப்டனில் "வெராந்தாெில் னெத்து மருத்துெம் பார்ப்பது ”  என்பனத உடனடியாக முடிவுக்கு 

வகாண்டுெருதல் மற்றும் சுகாதார  பராமாிப்புக்கான  சமமான மாகாண நிதிெழங்கல் 

• டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்னத ெினரெில் திறந்து நினலயான ெளர்ச்சி மற்றும் 

தமம்பாட்டுக்கு ஆதரெளிக்க ாிெர்ொக் திட்டத்திற்கான மாகாண நிதிெழங்கல் 

• மின்சார தபருந்து தபாக்குெரத்து ொகனங்களுக்கான மூன்றாெது தபாக்குெரத்து பராமாிப்பு 

மற்றும் தசமிப்பு கிடங்கு ெசதிக்கான கூட்டாட்சி நிதி 

• குயின் ஸ்ட்ாீட் பிஆர்டி (Queen Street BRT ) திட்டத்தில் முதலீடு வசய்ெதன் மூலம் 

பிராந்தியங்களுக்கு இனடயிலான, ஒரு உயர்-ரக தபாக்குெரத்து வநட்வொர்க்கிற்கான ஆதரவு 

• சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டு ஆய்வு முடிெனடயும் தருணத்தில், ஹூதரான்ட்தடாாிதயா-வமயின் 

ஸ்ட்ாீட் எல்ஆர்டி நீட்டிப்பில் முதலீடு 

• GO டிரான்ஸிட் வரயில் தபாக்குெரத்து ெிாிொக்கம் மற்றும் வமட்தராலின்க்ஸுடன் (Metrolinx) 

இரு ெழி தசனெனய நாள் முழுெதும் நீட்டிப்பதற்கான நிதியளித்தல் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் பல்கனலக்கழக சட்டத்னத நினறதெற்றுெதன் மூலம் ப்ராம்ப்ட்டன் – யூ 

(BramptonU ) னெ நிறுவுெதற்கான மாகாண சட்டம்; மற்றும் இரண்டாம் நினல கல்ெிக்கு அடுத்த 

நினல கல்ெி மற்றும் சிக்கலான புதுனம பனடப்பு மற்றும் வதாழில்நுட்ப உள்கட்டனமப்பு 

ஆகியெற்றிற்கான முதலீடுகள் 

பட்வெட்டுக்கு முந்னதய தெண்டுதகாள்கனளப் படிக்க, இங்கு க்ளிக் வசய்யவும் 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Lets-Partner.aspx


 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“நமது  அரசாங்க கூட்டாளிகளிடம் கினடக்கின்ற அதிகாித்த ஒத்துனழப்பு நாம் கூட்டாக மீட்சி வபற 

துனணபுாியும். COVID-19 வதாற்றுபரலானது, ஒன்ராறிதயாெின் மற்ற பகுதிகளுடன் ஒப்பிடும்தபாது, 

ப்ராம்ப்ட்டனின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு இனடவெளினயக் குனறப்பதற்கு ததனெயான  சமமான 

நிதியுதெினய அதுவும், சாியான தநரத்தில்  கினடக்க  தெண்டிய முக்கியமான ததனெனய 

தீெிரப்படுத்தியுள்ளது. இதனால்தான் நாங்கள் ெளர்ந்து ெரும் மக்கள்வதானகக்கு ஏற்றபடி, 

மாகாணத்திற்கு  ஒரு புதிய அதிதீெிர பராமாிப்புக்கான மருத்துெமனன மற்றும் ஒரு மருத்துெப் 

பள்ளிக்காக ொதாடுதொம். 

எங்கள் சமூகத்தின் ஆதராக்கியம் மற்றும் நல்ொழ்வுக்கு முக்கியமானது என்பனத உறுதி வசய்ய,  

அணுகக்கூடியதும் மற்றும் நினலயானதுமான வபாது தபாக்குெரத்து நம்மிடம்  இருப்பனத நாங்கள்  

உறுதிவசய்கிதறாம். ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள மின்சார தபாக்குெரத்து ொகனங்களுக்கான 

தபாக்குெரத்து பராமாிப்பு மற்றும் தசமிப்பு ெசதினய மின்மயமாக்குெதில் அெர்களின் ஆதரவு 

எவ்ெளவு முக்கியமானது என்பனத எடுத்துக்காட்டும் ெிதமாக  இனத எங்கள் கூட்டாட்சி 

அரசுகளிடம் வகாண்டு தசர்ப்தபாம். ” 

 

 - தபட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது  நாட்டின் இனளய மற்றும் மிகவும் பலதரப்பட்ட மக்கள் வகாண்ட 

நகரங்களில் ஒன்றாகும். GTHA திறனமத் வதாகுப்பு  மற்றும் சந்னதகனள அணுக தயாரான 

தன்னமயுடன் புதுனம பனடக்கும் காாிடாாின்  னமயமாக அனமந்துள்ளது; இது அபிெிருத்தி 

வசய்யக்கூடிய நிலங்கள் கினடப்பததாடு , ெணிகங்களுக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கும் 

கெர்ச்சிகரமானதாகவும் அனமந்திருக்கிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது நமது  கூட்டு மற்றும் மாகாண 

அரசுகளுடன்  வதாடர்ச்சியான ஒத்துனழப்னப எதிர்பார்க்கிறது; இந்த எதிர்பார்ப்பானது,  எங்கள் 

நகரத்துக்காக, ஒன்ட்தடாிதயாவுக்காக மற்றும் கனடாவுக்காக இந்த பத்தாண்டுகனள  மறுெனரயனற 

வசய்ெதற்தகயாகும். ” 

 

 

    - தடெிட் தபர்ாிக், தனலனம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

-30- 

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 வதாடர்பு 

குர்வீந்தர் சிங் 

ஒருங்கினணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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