
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 2021 ஆம் ஆண்டின் சிறப்பம்சங்களள வெளியிடுகிறது, 

முக்கிய சாதளனகளள காட்சிப்படுத்துகிறது 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரொி 9, 2022) – இன்ளறய தினம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது 

நகரசளபயின் ஆய்வுட்காலமாகிய 2018-2022 க்கான முன்னுாிளம வகாண்ட ெிஷயங்களில், தான் வசய்த 

முன்னனற்றங்கள் பற்றிய சமீபத்திய தகெல்களள வெளியிடுகிறது; இது கடந்த ஆண்டில் சாதித்த முக்கிய 

சாதளனகளள எடுத்தியம்புகிறது. 

 

COVID-19 வதாற்று பரெளலத் வதாடர்ந்து அதன் ஊடாக நகரம் கடந்து வசல்லுளகயில், அது 

எதிர்வகாண்ட சொல்கள் இருந்தனபாதிலும், குடியிருப்பாளர்களுக்கு மிகவும் முக்கியத்துெம் ொய்ந்த 

திறளம ொய்ந்த மற்றும் பயனுள்ள னசளெகளள ெழங்கியது; னமலும் இந்த நகரசளபயின் ஆயுட்கால 

முன்னுாிளம வகாண்ட ெிஷயங்களள முன்வனடுப்பதில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னனற்றத்ளத அளடந்தது. 

னகாெிட்-19 வதாற்று பரெலின்னபாது சமுதாயத்திற்கான ஆதரவு 

சமூகத்தில் COVID-19 வதாற்றினால் பாதிக்கப்பட்டெர்களுக்கு ஆதரவு மற்றும் ஆதாரெளங்கள் 

ெழங்கப்படுெளத உறுதிவசய்யுமுகமாக,  நகரத்தின் பணிப்பளடகளும் மற்றும் நகரைமீண்டும் திறப்பது 

மற்றும் அதன் மீட்புக்கான பணிக்குழு ஆகியளெ தங்கள் பணிளயத் வதாடர்ந்தன; வதாற்று பரெல் 

வதாடங்கியதில் இருந்து $120 மில்லியனுக்கும் அதிகமான னகாெிட் வதாடர்பான நிதிளய ொதாடி 

வபற்றனர். 

இதில் பல சிறப்பு அம்சங்கள் உள்ளன, அெற்றில் அடங்கும் சில: 

• சமூக ஆதரவு பணிப்பளடயானது, சமூக அளமப்புகளுக்கு 350 க்கும் னமற்பட்ட சானிட்ளடசர் 

வபட்டிகளளயும், பாக்டீாியா எதிர்ப்பு துளடப்பான்கள் வகாண்ட 200 வபட்டிகளளயும் 

ெிநினயாகித்தது; மற்றும் பீல் பகுதி பசி னபாக்குெதற்கான நிொரண வநட்வொர்க்ளக 

னமம்படுத்துெதில் பீல் பிராந்தியத்தில் உள்ள முன்னணி உணவு ெிநினயாகஸ்தர்களுடன் கூட்டு 

னசர்ந்தது. 

• முதினயார்களுக்கான டிஜிட்டல் கஃனப மூலம் 51 சந்திப்புகளள ப்ராம்ப்ட்டன் ாிக்ாினயஷன் 

அளமப்புடன் இளணந்து மூத்தகுடிமக்களுக்கு ஆதரெளிக்கும் பணிக்குழு முளனப்பாக வசய்தது; 



 

 

மற்றும் பீல் பிராந்தியத்தின் சமூக வசெிசாய்ப்பு அளமப்புக்கான மூத்தகுடிமக்கள் துளணக் குழு 

மற்றும் வெகுஜன தடுப்பூசிக் குழுெினருடன் இரைந்து ஒத்துளழப்பு ககொடுத்தது. 

• இளளஞர் ஆதரவுக்கான பணிப்பளடயானது, இலெச பரஸ்பர வசயல் புாிகின்ற மற்றும் 

அளனெளரயும் உள்ளடக்கிய சமூக ஊடக வசயல்பாடுகள் மற்றும் ெிளளயாட்டுக்களுக்கு 

ஏற்பாடு வசய்தது; அத்துடன் இளளஞர்களள சுறுசுறுப்பாகவும் வபாழுதுனபாக்கில் 

ஈடுபட்டெர்களாகவும் இருக்களெக்க, உடற்பயிற்சி திட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளள 

ஊக்குெித்தது; மற்றும் 40 க்கும் னமற்பட்ட இளளஞர்கள் வகாண்ட னசளெ வசய்யும் 

நிறுெனங்களின் வநட்வொர்க் மூலம் னசளெகளள எளிதாக்கியது மற்றும் னமம்படுத்தியது.  

• வபாருளாதார ஆதரவு பணிப்பளடயானது, மூன்று சிறு ெணிக ெட்டனமளச கூட்டங்களள 

நடத்தியது; இதில் சுமார் 60 சிறு ெணிகங்கள் கலந்து வகாண்டன; மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் 

வதாழில்முளனனொர் ளமயம் மூலமாக 850 சிறு ெணிகங்களுக்கு 78,800 னரபிட் ஆன்டிவஜன் 

னசாதளனகளள ெழங்கியது. 

• மீண்டும் திறத்தல் மற்றும் மீட்சிக்கான பணிப்பளடயானது, ெளர்ச்சியில் பங்னகற்பெர்கள் 

அடங்கிய இரண்டு கூட்டங்களள ஏற்பாடு வசய்து, 55 க்கும் னமற்பட்ட சமூக குழுக்களில் ஈடுபட்டு 

நகர ெசதிகள் மற்றும் திட்டங்களள பாதுகாப்பாக மீண்டும் திறப்பது பற்றி ெிொதித்தது; மற்றும் 

துளண சட்டம் மற்றும் அமலாக்கத்துளற மற்றும் பீல் பிராந்தியத்தின் சுகாதார மருத்துெ அதிகாாி 

ஆகினயாருடன் னசர்ந்து சமூக ஊடகங்களில் பல வபாது ஈடுபாட்டு நிகழ்ச்சிகளள பணிப்பளடத் 

தளலெர் நடத்தினார். 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ொய்ப்புக்களுக்கான நகரமாகும் 

ொழ்ெதற்னகற்ற மற்றும் வசழிப்புக்கான நகரமாக வதாடர்ந்து னமம்படுத்தி ெருகிறது:  

• நகரசளப அங்கீகாித்த மலிவு ெிளல வீட்டு ெசதி யுக்திக்காக $8.4 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டது 

• புதிய ஒருங்கிளணந்த டவுண்டவுன் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக வதருக்களின் எழில் கூட்டும் 

பணிக்காக $16.6 மில்லியன் முதலீடு வசய்யப்பட்டது 

• ெரனெற்பு தரும் வதருக்கள் எனும் ஆரம்பகட்ட திட்டத்திற்காக பீல் பிராந்தியத்திலிருந்து 

$250,000 வபறப்பட்டது, இது சமூகப் பாதுகாப்ளப னமம்படுத்துெதன் மூலம் நகர சமூகங்களுக்கு 

ஆதரெளிப்பளத னநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

• சர்ெனதச வதாழில்முளனனொருக்காக ப்ைொம்ப்ட்டன் புதுரை பரடக்கும் ைொவட்டம் (Brampton's 

Innovation District) இல் பீரைவ் ப்ைொம்ப்ட்டன் (BHive Brampton) வதாடங்கப்பட்டது, இதில் 14 

ஸ்டார்ட் அப்கள் (புதிய வதாழில் முளனனொர்) ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டனர் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பலகலளெ நகரமாகும் 

 

• நகரமானது, ப்ராம்ப்ட்டனின் பன்முகத்தன்ளமளயக் வகாண்டாடுகிறது மற்றும் நகரம் 

முழுெதிலுமாக பன்முகத்தன்ளமளய பதிய ளெக்க ஒரு முழுளமயான கட்டளமப்ளப 

உருொக்குகிறது: 



 

 

• ப்ராம்ப்ட்டன்-ஐ முன்னனற்றுங்கள் நிதி  (Advance Brampton Fund) யின் மூலம் 70 

நிறுெனங்களுக்கு $675,238 நிதியுதெி ெிநினயாகம் வசய்யப்பட்டது 

• பல்னெறு சமூகங்களுக்கான பிராம்ப்டன் தீயளணப்பு மற்றும் அெசர னசளெகள் அளமப்பு 

நடத்திய வதாழில் தகெல் அமர்வுகளில் 500+ பங்னகற்பாளர்கள் கலந்துவகாண்டனர் 

• மார்கியூ ெிழா மற்றும் நிகழ்வுகள் நிதி (Marquee Festival and Events Fund) மூலமாக 6 சமூக 

அளமப்பு நிகழ்வுகளுக்கு $290,775 ெழங்கப்பட்டது 

• ப்ராம்ப்ட்டன் களல, கலாச்சாரம் மற்றும் பளடக்கும் வதாழில் முன்னனற்ற முகளம (ACCIDA) 

பலதரப்பட்ட மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட குழுக்களுக்காக, ஒத்துளழப்பு வகாடுக்கும் நிகழ்ச்சிகள், 

மற்றும் ொய்ப்புகளுக்கு முன்னுாிளம அளித்தது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுளம நகரமாகும் 

நகரமானது நிளலத்து நிற்கெல்ல தன்ளமளயக் கட்டளமக்கிறது: 

• மின்சக்தி மூலமாக முழுளமயாக இயங்கும் தீயளணப்பு ெண்டிளய ொங்கிய 

ஒன்ட்டாாினயாெின் முதல் நகராட்சி இதுனெயாகும் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் னபருந்து னபாக்குெரத்து பளடக்கு எட்டு மின்சார னபருந்துகளள வகாண்டு 

ெந்தது 

• னபட்ஸ்னமன் பார்க் ைைக் கிடங்ரக மீட்வடடுக்க CN மற்றும் ட்ாீ கனடாெில் இருந்து 

$25,000 மானியம் வபறப்பட்டது 

• 8,000 மரக்கன்றுகளள நடுெதற்கு கனடா அரசாங்கத்திடம் இருந்து $1.2 ைில்லியன் 

கபறப்பட்டது 

ப்ைொம்ப்ட்டன் நகைம் ஆரைொக்கியைொனதும் பொதுகொப்பொனதுைொன நகைைொகும்  

நகைைொனது சமுதொயப் பொதுகொப்பு, ைன நல ஆதைரவ ரைம்படுத்துதல் ைற்றும் கசயல்பொடுள்ளதும் 

ஆரைொக்கியைொனதுைொன வொழ்க்ரகப் பொவரனகரள உற்சொகப்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் ைீது கவனம் 

கசலுத்துகிறது:  

• னஜய்ஸ் னகர் அறக்கட்டளள மற்றும் பீல் ைொவட்ட பள்ளிகள் வொொியத்துடன் இளணந்து, ஜூடித் 

ளநமன் ஃபீல்ட் ஆஃப் ட்ாீம்ஸ் எனும் னபஸ்பால் டயைண்ட் ரைதொனத்ரத  நிளறவு வசய்தனர். 

• அளனத்து சொரலப் பயனர்களுக்கும் சாளலகளளப் பாதுகாப்பானதாக ஆக்க உதவும் ெளகயில், 

நகரத்தில் 50 தானியங்கி னெகக்கட்டுப்பொடு அமலாக்கக் னகமராக்கள் நிறுெப்பட்டுள்ளன 

(ஒன்டாாினயாெில் உள்ள மிகப்வபாிய ASE திட்டம்) 

• சாளலவழிகளளப் பாதுகாப்பாக ளெத்திருக்க, நகரம் முழுெதும் 180 சமூக பாதுகாப்பு 

மண்டலங்களள உருொக்கியது 



 

 

• ப்ராம்ப்ட்டன் விலங்குகள் ரசரவயொனது,  கனடாெில் முதன்முதலாக விட்டுக்கு வீடு (ன ாம் டு 

ன ாம்™) எனும், கசல்லப்பிைொைிகரள அதனதன் வீட்டுக்கு அனுப்பக்கூடிய, பைஸ்பை 

கசயல்புொியும் வரகயிலொன னசளெளய ெழங்கியது; இதன் ரபொில் 103 கசல்லப்பிைொைிகள் 

தங்கள் வீடுகளுக்கு மீண்டும் வீடு திரும்பின. 

 

ப்ைொம்ப்ட்டன் ைிக நன்றொக நிர்வொகம் கசய்யப்படும் நகைைொகும்  

ப்ைொம்ப்ட்டன் நகைம் தினசொி இயக்க கசயல்கரள ரைம்படுத்தி வருகிறது: 

• S&P மூன்று A தை நிரல கபறுவரத, வதாடர்ந்து 6 ெது ஆண்டாகப் கபற்று, நகரத்தின் 

ெலுொன வபாருளாதாரம் மற்றும் நிதி னமலாண்ளம நளடமுளறகளளப் பிரதிபலிக்கிறது. 

• 2021 இல் கனடாவில் சிறந்த சமூகங்களுக்கான கைக்லீன் (Maclean) பட்டியலில் #13 

ஆவது இடம் பிடித்துள்ளது 

• ஃரபொர்ப்ஸ் (Forbes) கனடாெின் சிறந்த னெளலவொய்ப்பு அளிப்பெர்களில் ஒருெராக 

2021 ஆம் ஆண்டில் தரொிளசப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

• குடியிருப்பு கட்டிடங்களுக்கொன 10,463 அனுமதிகள் மற்றும் வதாழில்துளற, ெணிகம் 

மற்றும் நிறுெனங்களுக்கொன 1,145 அனுமதிகள், என ஆக வமாத்தம் $1.726 பில்லியன் 

ைதிப்பிலொன கட்டுமானங்கள் 

• எப்ரபொதுைில்லொத வரகயில் ளகயிருப்பு நிதிக்கொக $117 ைில்லியன் பங்களிப்பு கசய்து   

புதிய பீல் வமனமாாியல் ைருத்துவைரனக்கு $62.5ைில்லியன் நிதிளய ஒதுக்கியதன்  மூலம் 

சுகாதார ெிாிொக்கத்திற்கான நகரத்தின் அர்ப்பணிப்ளபக் காட்டும் அனத னெளளயில், 

வதாடர்ந்து நான்காெது முரறயொக  ொி முடக்கம் ெழங்கப்பட்டது. 

 

2021 ஆம் ஆண்டிற்கொன  சொதரனகள் ைற்றும் சிறப்பம்சங்கள் பற்றிய ரைலும் தகவல்களுக்கு, வருரக 

தைவும்: www.brampton.ca/tocp. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“நைது கட்டுப்பாட்டிரன ைீறிய சொல்கள் இருந்தனபாதிலும், 2021 ஆம் ஆண்டு முழுெதும் எங்களின் 

முக்கிய முன்னுாிளம ககொண்ட விஷயங்களில் நகரம் வதாடர்ந்து குறிப்பிடத்தக்க முன்னனற்றத்ளத 

அளடந்தது. முழுக்கவும் மின்சக்தியினொல் இயங்ககூடிய தீயளணப்பு ொகனத்ளத ொங்குெதன் மூலம் 

சுற்றுச்சூழரல நிளலக்க ரவக்கும் தன்ளமயில் நம்ளமத் வதாடர்ந்து நிளலநிறுத்துெதில் இருந்து, நைது 

http://www.brampton.ca/tocp


 

 

நகரத்தின் வதருக்கலுக்கு எழில் கூட்டும் பைிகளுக்கொன முதலீட்டிற்கு $16.6ைில்லியன் ஒப்புதல் 

அளித்தது, ைற்றும் எங்களின் நான்காெது வதாடர்ச்சியான ொி முடக்கத்ளத அளடெது வரை, ரகயிருப்பு 

நிதியில் ஒரு சாதளன பங்களிப்ளபப் னபணுெதற்கும், சுகாதார ெிாிொக்கத்தில் நகரத்தின் 

அர்ப்பணிப்ளபக் காட்டுெதற்கும், நாங்கள் எங்கள் குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் ெணிகங்களுக்கான 

பலன்கரளத் வதாடர்ந்து வழங்க பைியொற்றுகினறாம். 2022 ஆம் ஆண்டிலும் இரத பணிகரளத் வதாடர 

நாங்கள் எதிர்னநாக்குகினறாம். 

- ரபட்ொிக் ப்ைவுன், ரையர், ப்ைொம்ப்ட்டன் நகைம் 

” 2021 ஆம் ஆண்டில், னகாெிட்-19 வதாற்று பைவலின் ஊடொக நொம் கடந்து வந்தரபொது, நாம் பல 

சொல்களள எதிர்வகாண்னடாம், ஆனால் நைது குடியிருப்பாளர்கள், ெணிகங்கள் மற்றும் சமூகக் 

குழுக்களளத் வதாடர்ந்து ஆதாிப்பதற்கு நைது பணியாளர்கள் ெிளரொக தங்கரளப் 

கபொருத்திக்ககொண்டனர். இந்த கவுன்சிலின் ஆயுட்கொல முன்னுாிளம ககொண்ட விஷயங்கரள 

முன்வனடுப்பதில் கூர்ளமயான கெனம் வசலுத்தி, முக்கிய பைிகளுக்கொன முயற்சிகளள வதாடர்ந்து 

ெழங்கி நைது நகரத்ளத முன்னனாக்கி நகர்த்தினனாம். 2021 ஆம் ஆண்டில் நைது குழு அளடந்துள்ள 

முன்னனற்றம் குறித்து நான் வபருளமப்படுகினறன், அனத னநரத்தில் நைது குடியிருப்பாளர்களுக்கு மிகவும் 

முக்கியத்துெம் ொய்ந்த திறளமயான மற்றும் பயனுள்ள னசளெகளள எப்ரபொதுரை வதாடர்ந்து 

ெழங்குரவொம்.” 

- ரடவிட் ரபர்ொிக், தரலரை நிர்வொக அதிகொொி, ப்ைொம்ப்ட்டன் நகைம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்களளயும் 75,000 

ெணிக அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்களள மனத்தில் ளெத்னத 

வசய்கின்னறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு னசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கினறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுளமப் பளடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கினறாம். பாதுகாப்பான, நிளலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆனராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாளதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கினறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பல கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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