
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் இடடக்கால தடலடை நிர்வாக அதிகாாிடை 

நிைைிக்கிறது  

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரவாி 11, 2022) –பிப்ரவாி 11 ஆம் தததிைன்று நடடபபற்ற கூட்டத்தில், தகாவிட்-

19 தாக்கத்திலிருந்து சமூகத்டத ைீட்படடுப்பதற்கும், ைற்றும்  வலுவான, நிடலத்து நிற்கவல்ல 

எதிர்காலத்திற்கான அடித்தளத்டத அடைப்பதற்கும், நகர சடப  தனது அடுத்த நடவடிக்டககடள 

எடுப்பதன் தபாில், நகர சடப  ஒருைனதாக பால் தைார்ாிஸன் அவர்கடள இடடக்கால தடலடை நிர்வாக 

அதிகாாிைாக (CAO) ஆக நிைைித்தது. இந்தப் பதவிக்கு உாிைவடர  நிரந்தரைாக விடரவில் 

அைர்த்துவதற்கான திட்டங்கள் அதன் தபாக்கில் நடடபபற்று வருகின்றன. 

பால் ைார்ாிஸன் அவர்கள் நகாின் உபசட்டம் ைற்றும் அைலாக்கத்துடறைின் இைக்குனராகவும், 

சட்டைிைற்றும் தசடவகள் அடைப்புக்கு அவ்வப்தபாது பபாறுப்பு எடுத்துக்பகாள்ளும் ஆடைைராகவும் 

இருந்து, நைது நகரத்தின் தடலடைப் பபாறுப்புக்கடள வகித்துள்ளார்; தைலும் ஹாைில்டன் தபாலீஸ் 

துடறைில் முன்னாள் கண்காைிப்பாளராகவும் இருந்திருக்கிறார். COVID-19 பதாற்று பரவலின் இந்த 

சவாலான காலகட்டத்தில் உப சட்டங்களுக்கான அைிடை வழிநடத்துவதில் பால் ைார்ாிஸன்  அவர்கள் 

ஒரு ஸ்திரைான உதவிக்கரைாக இருந்து வருகிறார். 

புதிை வாய்ப்புகடள தநாக்கி பசல்லவிருக்கும் தடலடை நிர்வாக அதிகாாிைாகிை  தடவிட் பாாிக் 

அவர்கள், நைது நகரம் ைற்றும் சமூகத்திற்கான அவரது பங்களிப்புகளுக்காக, எங்கள் நகரசடப தனது 

அவருக்கு நன்றி பதாிவித்து ஏற்றுக்பகாள்கிறது; நகாில் பதாற்றுபரவடல எதிர்பகாண்டு 

வழிநடத்துவதற்கான அவரது அைராத முைற்சிகளுக்கும் கூடுதலாக, Macleans  ஆல் வழங்கப்பட்ட 2021 

ஆம் ஆண்டிற்கான கனடாவின் ைிகச்சிறந்த சமூகங்களில் ஒன்று என்ற தரவாிடச பபற்றுத் தந்தது ைற்றும் 

2021 ஆம் ஆண்டின் ைிகச்சிறந்த தவடலவாய்ப்பு அளித்த அடைப்பு என்ற பபருடைடையும் 

பபற்றுத்தந்தவர் அவதரைாவார். 

நகர நிர்வாகைானது நகரசடபைின் இந்த ஆயுட்கால முன்னுாிடை பகாண்ட விஷைங்களின் முக்கிைைான 

பைிகடளக் கட்டடைக்க ஏதிர்தநாக்கும் அதத சைைத்தில், சமுதாைத்திற்கு எது ஒரு முக்கிைைான 

விஷைைாக இருக்கிறது என்பதிலும் கவனம் பசலுத்தி வருகிறது. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“என்னால் முன்பைாழிைப்பட்டு, சகரசடப உறுப்பினர்கள் அடனவராலும் வழிபைாழிைப்பட்ட 

ைதசாதாவின்படி, இந்த தகாவிட்-19 பபருந்பதாற்றுக் காலத்தின் ஊடாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகடர  



 

 

வழிநடத்திச் பசல்லவும் பபாருளாதார ைீட்சி அடடைவும் பால் ைார்ாிஸன் அவர்கள் ஒரு ைனதாக 

ததர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளார். சட்ட வடரவுச் தசடவகள், உபசட்டம் & அைலாக்கம், ைற்றும் காவல்துடற 

பைி ஆகிைடவ அடனத்தும் தசர்ந்து அவடர நைது நகரசடபக்கான இடடக்கால தடலடை நிர்வாக 

அதிகாாிைாக ஆவதற்கான தனித்துவைான தகுதி அளித்துள்ளன. பால் ைாாிஸன் அவர்கள் ைீது நாங்கள் 

முழு நம்பிக்டக டவத்துள்தளாம்.” 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தைைர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ைிக விடரவாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 ைக்கடளயும் 75,000 

வைிக அடைப்புக்கடளயும் பகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் பசய்யும் ஒவ்பவாரு காாிைத்திலும் பபாதுைக்கடள ைனத்தில் டவத்தத 

பசய்கின்தறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாைத்தினர் எங்களுக்கு வலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்டட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

பதாழில்நுட்பாீதிைில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதிைிலான புதுடைப் படடத்தலில் முன்னைி வகிப்பதற்கான பைைத்தில் நாங்கள் 

பசன்றுபகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிடலத்து நிற்கவல்ல ைற்றும் பவற்றிகரைான  ஆதராக்கிைைிக்க ஒரு நகடரக் 

கட்டடைப்பதற்கான வளர்ச்சிப்பாடதைில் நாங்கள் பங்கு வகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகிைவற்றில் 

எங்களுடன் இடையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் பதாிந்துபகாள்ளுங்கள். 

 

ஊடக பதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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