
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் AMO 2021 வெய்நிகர் ொநாட்டில் இருந்தபடி: 

ெீட்சி, சுகாதாரம் ெற்றும் எதிர்கால ெளமெக்கு ொதிடுகிறது  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 16, 2021) – ஆகஸ்ட் 16 முதல் 18 ெமர நமடவபறுகின்ற 

நகராட்சிகளுக்கான சங்க (AMO) த்தின் வெய்நிகர் ொநாட்டில் பங்ககற்க ஒரு தூதுக்குழுமெ 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அனுப்பி மெத்தது. இதமன வெயர் கபட்ாிக் ப்ரவுன் தமலமெகயற்று 

நடத்திச் வசன்று, ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு முக்கியம் எனக் கருதப்படும் ெிஷயங்கள் பற்றி, ொகாணம் 

முழுெதிலிருந்து ெரும்  அரசு அமெச்சர்கள், அதிகாாிகள் ெற்றும் நகரப் பணிகளில் முக்கிய 

பங்ககற்பாளர்கள் ஆகிகயாருடன்  பரஸ்பர வசயல்புாிொர்கள். 

  

ககாெிட்-19 வபருந்வதாற்று ஊடாக நாம் பயணிக்கும் இவ்கெமளயில், நெது சமூகத்தினாின் 

ஒட்டுவொத்த ஆகராக்கியம் ெற்றும் நல்ொழ்கெ பிரதான முன்னுாிமெவகாண்ட ெிஷயொக 

எடுத்துமரக்கப்படும். இெற்றில் அடங்குபமெ: 

  

• வசயலூக்கமுள்ள கபாக்குெரத்து – ெிதிெண்டி ஓட்டுெதற்கான உள்கட்டமெப்பு ெற்றும் 

நிதி அளித்தல் உள்ளிட்ட, வசயலுக்கொன கபாக்குெரத்து திட்டப்பணிகமள 

ெிாிொக்குதல் ெற்றும் புதிதாக முமனயமெத்தல் 

• சீகதாஷ்ண ொற்றம்  & வபாதுெக்கள் சுகாதாரம் – ஆகராக்கியொன சுற்றுச்சூழல், 

வபாருளாதாரம் ெற்றும்  சமூகம் அமெப்பதற்கான ஆதரெளிக்க, முதலீடுகமளச் வசய்தல் 

ெற்றும் வகாள்மக ெகுத்தலுக்கு, ொகாண அரசுடன் கூட்டு கசருதல் 

• இரண்டாம் அலகுகள் – கட்டுபடியாகும் ெிமலயிலான வீட்டுெசதி, அெற்றிலுள்ள 

குமறபாடு ெற்றும் கட்டுொன ெிதி சீரமெப்பு வசய்தல் ஆகியமெ பற்றி கபசுதல் 

• வபாருளாதார ெளர்ச்சி ெற்றும் ெீட்சி வசய்தல் – வபாருளாதார ெீட்சி வசய்ெதற்கான 

முதலீடு ெற்றும் ஆதரமெ அளித்து, ப்ராம்ப்ட்டன் புதுமெ பமடக்கும் ொெட்டத்மத 

முன்கனற்றுதல் 

• ொகனக் காப்பீடு –மூலொக ஒன்ட்கடாிகயாெில் சிமதந்து கபான ொகன காப்பீடு, 

கட்டுபடியாகும் தன்மெமய அதிகாித்தல் ெற்றும் ெகசாதா 42 ஐ தாக்கல் வசய்யும் 

வசயல்முமறமய முடுக்கிெிடுதல் ஆகியெற்றுக்காக ொதிடுதல் 



 

 

• சமுதாயப் பாதுகாப்புக்கான ொதம் – சமுதாயப் பாதுகாப்பிற்கான புதிய ெற்றும் 

ஏற்வகனகெ இருக்கும் ெளங்கமள இனம் காணுதல், ெற்றும் பீல் ொஸ்டர் வீட்டுெசதித் 

திட்டத்திற்கு நிதி அதிகாித்தல் மூலொக அதிகாிக்கப்பட்ட ென நல ஆதரவுகள் 

• இரண்டாம்நிமலக் கல்ெிக்கு அடுத்த நிமலக் கல்ெிக்கான ொய்ப்புக்கள் –BramptonU 

மெ நிஜத்தில் வகாண்டு ெருெதற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் பல்கமலக்கழக சட்டத்மத 

நிமறகெற்றி ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் மரயர்ஸன் ெருத்துெ கல்ெி நிறுெனத்மத ெிமரெில் 

வகாண்டுெருதல்  

• வீட்டுெசதி – குடியிருப்புொசிகள் ெற்றும் சர்ெகதச ொணெர்களுக்கு பாதுகாப்பான 

கட்டுபடியாகும் ெிமலயிலான வீட்டு ெசதிக்கான தீர்வுகள் ெற்றும் திட்டங்கமள 

உருொக்கி, இதன் வதாடர்பாக நகாின் உள்காட்டுொன தாக்கங்கமள 

ெீள்பார்மெயிடுதல் 

• உடல் ஆகராக்கியப் பராொிப்பு – பல தரப்பிலான உடல் ஆகராக்கிய கசமெகளுக்கு, 

ெற்றும் ஒருங்கிமணந்த உடலாகராக்கியம் ெற்றும் நல ொழ்வுக்காக பீல் வெகொாியல் 

மெயத்தின் கட்டம் 2 ஆகியெற்றுக்கு உடனடி நிதியளித்தல், ெற்றும் அமனத்தும் 

அடங்கிய புற்றுகநாய் பராொிப்பு மெயத்திற்கான ஆஸ்லர்ஸ் நிமல 1 க்கு ஒப்புதல் 

வபறுதல் 

• கபருந்து கபாக்குெரத்து – வபருந்வதாற்று ஆபத்திலிருந்து ெீட்சிவபறவும், ககாெிட்-19 க்கு 

முந்மதய நிமலயில் பயணிகளின் எண்ணிக்மகமய அதிகாிக்கவும் கதமெயான கபருந்து 

இயக்கங்கமளச் வசய்ய கபாதுொன நிதியளித்தல் 

• உயர்நிமலயிலான கபருந்து கபாக்குெரத்து – ஏற்வகனகெ நடப்பில் இருக்கும் 

முமனப்புகளுக்கு இமடெிடாத கெகெளித்தல்; LRT நீட்டிப்பு, க்வீன் ஸ்ட்ாீட்-மைகெ 7 

BRT ஆய்வு ெற்றும் நாள் முழுக்கவும் ஓடும் ெமகயிலான  இரு ெழி GO ரயில் கசமெ 

நகாின் முக்கிய முன்னுாிமெ வகாண்ட ெிஷயங்கள் பற்றிய கெலும் அறிய இங்கு ெருமக தரவும்: 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

" கடந்த ெருடொனது,  சமூகம், அெர்களின் பலம் ெற்றும் ஆதரவுக்காக அெர்களின் கதமெகள் 

என்வனன்ன என்பது பற்றி, நெக்கு நிமறய கற்றுக்வகாடுத்துள்ளது. ககாெிட் -19 

வதாற்றுபரெலின் கபாது நெது ஆகராக்கியம் ெற்றும் பாதுகாப்பில் நாம் வதாடர்ந்து கெனம் 

வசலுத்தி ெரும் அகதசெயத்தில், வெற்றி, முதலீடு ெற்றும் ெளர்ச்சிக்காக அமெக்கப்படவுள்ள 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் திறமெயான, ெளொன எதிர்காலத்திற்காகவும் திட்டெிட்டு ெருகிகறாம். 

இந்த ஆண்டு ொகாண அரசு நெக்குக் காட்டிய ஆதரெிற்கும் நெது நகரத்மத கெம்படுத்துெதில் 

அெர்களின் அர்ப்பணிப்பிற்கும் நான் நன்றியுள்ளெனாக இருக்கிகறன். இந்த கெகத்மத 

அப்படிகய நிமலநிறுத்த நான் எதிர்பார்ப்பதுடன், நெது திட்டங்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுெமதயும், 

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


 

 

ப்ராம்ப்ட்டனுக்கான நெது வதாமலகநாக்குப் பார்மெ பலனளிப்பமதயும் காண கெலும் 

கூட்டாகத் பணியாற்றுெமதயும் எதிர்பார்க்கிகறன். 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கெயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“வதாற்றுபரெலின் கபாது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  குழுொனது, ெலிமெ ெற்றும் தாக்குப்பிடிக்கும் 

தன்மெமய வதாடர்ந்து நிரூபித்து ெருகிறது. நகரத்மத ெலுப்படுத்தும் திட்டங்கள் ெற்றும் 

முன்முயற்சிகமள முன்கனற்றும் அகத கெமளயில், வெற்றி ெற்றும் இயக்காீதியான ெீட்சி 

வபறுதல் ஆகியெற்றுக்கு நம்மெத் தயார்ப்படுத்தி, சமூகம் சார்ந்திருக்கும் வதாடர்ச்சியான 

ஆதரமெ அெர்கள் ெழங்கியுள்ளனர். ப்ராம்ப்ட்டனின் எதிர்காலத்திற்கு நெது ொகாண 

பங்காளிகளுடனான ஒத்துமழப்பு ெிகவும் அெசியம். ொநாட்டின் கபாது நெது சக 

பங்ககற்பாளர்களுடன் பரஸ்பரம் வசயல்புாியவும், இந்த நகரத்திற்கு ெிக முக்கியொனமெ 

என்னவென வதாிெிப்பமதயும் நான் எதிர்கநாக்குகிகறன்.” 

- கடெிட் கபர்ாிக், தலமெமெ நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ெிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 ெக்கமளயும் 75,000 ெணிக 

அமெப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுெக்கமள ெனத்தில் மெத்கத வசய்கின்கறாம். 

பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், வதாழில்நுட்பாீதியில் ெற்றும்,  

சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமெப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, 

நிமலத்து நிற்கெல்ல ெற்றும் வெற்றிகரொன  ஆகராக்கியெிக்க ஒரு நகமரக் கட்டமெப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு 

ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, ெற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் எங்களுடன் இமணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் 

வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 
ஊடக வதாடர்பு 

ம ோனிக்கோ துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு 

ப்ரோம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

