
 

 

 

உடனை வெளியீட்டுக்காக  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமாைது தேசிய வபாதுப்பணிகள் ொரத்னே தம மாேம் 22ஆம் 

தேேி ெனர வகாண்டாடுகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (தம17, 2021) – நமது சமூகத்ேினை பாதுகாப்பாகவும், தூய்னமயாகவும் 

னெத்ேிருப்பது மற்றும் ஒவ்வொரு நானளயும் நகர்த்துெது ஆகியெற்னற அங்கீகாித்துப் தபாற்றும் 

ெனகயில் தேசிய வபாதுப்பணிகள் ொரத்னே (National Public Works Week (NPWW))  நகர நிர்ொகம் 

இன்று துெக்குகுறது  

 

வபாதுப்பணிகள் மற்றும் வபாறியியல் துனறயின் அணியில் ஏறக்குனறய 700 ப்ராம்ப்ட்டன் நகரப் 

பணியாளர்கள் அங்கம் ெகிக்கின்றைர்; பக்கொட்டுப்பானேகள், சானைகள் மற்றும் பாைங்கள் 

ஆகியெற்னறக் கட்டுமாைம் வசய்து பராமாிப்பது தபான்ற சிக்கைாைதும் அத்ேியாெசியமாைதுமாை 

பணிகனள இெர்கள் ெழங்குகின்றைர்; ெழிகாட்டுக் குறிகள் மற்றும் வேரு ெிளக்கு தமைாண்னம, 

நீரூற்றுக்கனளச் சுத்ேம் வசய்ேல், பைி அகற்றுேல், அனடப்புக்கள் அகற்றுேல், வேருக்கனள சுத்ேம் 

வசய்ேல் மற்றும் பை காாியங்கனளச் வசய்ெதும் இெர்கதளயாெர். 

 

தகாெிட்-19 வோற்று பரெலுக்கு முன்ைர், இதே  NPWW னய ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தெறு ெிேமாக 

வகாண்டாடியது; அோெது ொரம் முழுக்கவுமாக, ஒவ்வொரு நாளும் பை வசயல்பாடுகளின் ொயிைாக, 

வபாதுப்பணிச் தசனெகள் சமுோயத்ேினை எந்ேளவுக்கு பாேிக்கிறது என்பேற்காை ெிழிப்புணர்னெ 

ஏற்படுத்ேிை.   இந்ே ஆண்டில் அப்படியாை மக்கள் கைந்துவகாள்ளும் நிகழ்ச்சிகள் 

இல்னைவயன்றாலும்கூட,  NPWW ெின்  குழந்னேகளுக்காை காகிேத்ேில் ெண்ணம் ேீட்டுேல் நிகழ்ச்சி 

உண்டு; இேில் ெண்ணம் ேீட்டப்பட்ட படங்கள் புனகப்படமாக எடுக்கப்பட்டு, சமூக ஊடகங்களில் 

பேிெிடப்படும். ொரம் முழுக்கவுமாக  Twitter, Facebook மற்றும் Instagram ஆகியனெ மூைமாக 

பணியாளர்களின் வீடிதயாக்கனள பார்க்கைாம்; இேன் மூைமாக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வபாதுப்பணிகள் 

துனறயில் யாவரல்ைாம் இருக்கிறார்கள் என்று குடியிருப்புொசிகள் வோிந்துவகாள்ளைாம்; அல்ைது 

தமலும் ேகெல்களுக்கு ெருனக புாியவும் : www.brampton.ca . 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“தேசிய வபாதுப்பணிகள் ொரம் என்பது, நமது ேிைசாி ொழ்க்னகயில் வபாதுப்பணிகளின் பங்கு என்ை 

என்பனேப் பற்றி வபாதுமக்களுக்கு கற்றுக்வகாடுக்கும் ஒரு ொய்ப்பாகும். ேிட்டமிடலில் இருந்து, 

தமைாண்னம வசய்ேல் மற்றும் பராமாித்ேல் ெனரயிலுமாக – நமது வபாதுப்பணித்துனற ெல்லுைர்கள் 

நமது பசுனமயாை, ஆதராக்கியமாை மற்றும் பாதுகாப்பாை சமுோயத்ேின் இருேயமாக ெிளங்கும் 

முக்கியமாை இயக்க வசயல்பாடுகளுக்கு துனண நிற்கிறார்கள்.” 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Documents/2021-000950_NPWW_ColouringSheet_Letter_RD1.pdf
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
file:///C:/Users/NStogdil/Documents/www.brampton.ca


 

 

 

“இந்ே ஆண்டிற்காை னமயக்கருத்ோைது, ஒன்றினணந்து ெலினமயனடதொம் என்பதேயாகும். கடந்ே 

ஆண்டு முழுெேிலுமாக நமது வபாதுப்பணிக் குழுெிைர் நம்னம வநகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்கிைர். மாற்றத்ேிற்கு  

ேங்கனள அெர்கள் மாற்றிக்வகாண்டதுடன்,  நமது சமூகத்ேின் ஆதராக்கியம், மற்றும் பாதுகாப்பினை 

உறுேிப்படுத்துெேற்காக ேங்கள் ெழக்கமாை தசனெகளுக்கும் அப்பாைாை தசனெகனளயும் 

ெழங்கிர்கள்.” 

- பால் ெிவசண்ட், பிராந்ேிய கவுன்சிைர், ொர்டுகள், 1 & 5; ேனைனமப் வபாறுப்பு, வபாதுப்பணிகள் 

மற்றும் வபாறியியல் துனற , ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“நமது  வபாதுப்பணித்துனற வோழில்ேனகனமயாளர்கள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வபாதுமக்கள் சுகாோரம், 

உயர்ேரமாை ொழ்க்னக மற்றும் நல்ொழ்வு ஆகியெற்றுக்கு,  நினைத்து நிற்கெல்ை ேன்னம  அளிக்கின்ற 

ெனகயில்  வநகிழ்ந்துேரக்கூடிய சமுோயங்களுக்குத் அத்ேியாெசியமாை சிக்கைாை உள்கட்டுமாைம், 

ெசேிகள் மற்றும் தசனெகனள அளித்து அெற்னறப் பராமாிக்கவும் வசய்கின்றைர். ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரத்னே ஆதராக்கியமாை மற்றும் பாதுகாப்பாை சமுோயமாக இருக்க னெக்கின்ற நமது வபாதுப்பணிக் 

குழுெிைருக்கு நாம்  இந்ே ொரத்ேிலும் மற்றும் ஒவ்வொரு ொரத்ேிலும் அங்கீகாரம் அளித்து நன்றிகூறக் 

கடனமப்பட்டிருக்கிதறாம்..” 

- தடெிட் தபர்ாிக், ேனைனம நிர்ொக அேிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கைடா நாட்டில் மிக ெினரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றாை ப்ராம்ப்ட்டன் ேன் ெசத்ேில் 700,000 மக்கனளயும் 75,000 

ெணிக அனமப்புக்கனளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ேிலும் வபாதுமக்கனள மைத்ேில் னெத்தே 

வசய்கின்தறாம். பைேரப்பட்ட சமுோயத்ேிைர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றைர், முேலீட்னட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வோழில்நுட்பாீேியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீேியிைாை புதுனமப் பனடத்ேலில் முன்ைணி ெகிப்பேற்காை பயணத்ேில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பாை, நினைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமாை  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகனரக் 

கட்டனமப்பேற்காை ெளர்ச்சிப்பானேயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இனணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வோிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 
ஊடக வோடர்பு 

தமாைிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கினணப்பாளர், ஊடகம் & சமுோய ஈடுபாடு 

யுேிாீேியாை ேகெல்வோடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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
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

