
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

      

முக்கியமான முன்னுாிமமவகாண்ட ெிஷயங்கமள முன்கூட்டியய வெய்ய ெலியுறுத்தி 2022 

மாகாண யதர்தல் யெட்பாளர்களிடம் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ொதாடுகிறது  

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (யம 25, 2022) – ஜூன் 2 ஆம் யததியில் நமடவபறெிருக்கும் மாகாண யதர்தல்களுக்கு 

முன்னதாகயெ, முக்கியமான முன்னுாிமம வகாண்ட ெிஷயங்கமள முன்கூட்டியய முடிக்க உதவுமாறு 

ப்ராம்ப்ட்டன் அரசு வபாதுத் வதாடர்புத் துமறக்குழுவும் மற்றும் நகரெமப உறுப்பினர்களும் வதாடர்ந்து 

ொதாடி ெருகின்றனர். 

நகாின் முக்கியமான முன்னுாிமம வகாண்ட ெிஷயங்களில் அடங்குபமெ:  

• வமயின் ஸ்ட்ாீட் முதல் ப்ராம்ப்ட்டன் யகா (Brampton GO) ெமரயிலான இலகுரக வரயில் 

யபாக்குெரத்து (Light Rail Transit (LRT)) க்கு நிதிஒதுக்கீடு மற்றும்   

• க்வீன் ஸ்ட்ாீட் முதல் மையெ 7 ெமர யபருந்து ெிமரவுப் யபாக்குெரத்து (Highway 7 Bus Rapid 

Transit (BRT)) மற்றும் பிராந்திய இமணப்புக்கள்  

• மின்ொர யபருந்துகளின் வதாகுப்பிற்கான மூன்றாெது யபருந்துப் பணி மமனமய 

மின்ொரமயமாக்குதல் 

• ாிெர் ொக் திட்டப்பணி–வெள்ள அபாயத்திற்கான நீண்டகால தீர்வுகள்  

• ப்ராம்ப்ட்டனில் இன்னும் ெிறந்த சுகாதாரப் பராமாிப்பிமனக் (பீல் நிமனவு மூன்றாெது 

மருத்துெமமன/ெிாிொக்கம்/புற்றுயநாய் பராமாிப்பகம் ஆகியெற்மறக்) கட்டமமப்பதற்கான 

அர்ப்பணிப்புகள்  

ஒன்ட்யடாியயா அரொங்கமானது நகர நிர்ொகத்தின் ஒரு முக்கியமான பங்குதார் ஆகும். மாகாணத்தில் 

இருந்து வபறப்படும் நிதிகள், அமனெமரயும் உள்ளடக்கிய, ஆயராக்கியமான, மற்றும் நிமலத்து 

நிற்கெல்ல ப்ராம்ப்ட்டமனக் கட்டமமக்கவும் குடியிருப்புொெிகளின் ொழ்க்மகத்தரத்மத யமம்படுத்தவும் 

உதவுகிறது. நகாின் மாகாண ாீதியிலான முன்னுாிமம வகாண்ட ெிஷயங்கள் பற்றி இங்யக படிக்கவும் 

2022 ஒன்ட்டாாியயா மாகாண யதர்தல்கள் ஜூன் 2, 2022 அன்று நமடவபறும். ொக்களிப்பது பற்றிய 

யமலும் தகெல்கமள குடியிருப்புொெிகள் இங்யக காணலாம். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது  கனடாெின் யெகமாக ெளர்ந்து ெரும் மிகப்வபாிய நகரங்களில் ஒன்றாகும்; 

யபாக்குெரத்மத ெிாிவுபடுத்துதல், நிமலயான உள்கட்டமமப்பில் முதலீடு வெய்தல் மற்றும் எங்கள் 

குடியிருப்பாளர்களுக்கான மருத்துெமமன வநாிெமலயும் மற்றும் வெராந்தாெில் மெத்து மருத்துெம் 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Brampton-Funding-Priorities.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Brampton-Funding-Priorities.aspx


 

 

பார்க்கும் பழக்கத்மதயும் முடிவுக்குக் வகாண்டுெருெதில் நகர ெமப உறுதியாக உள்ளது. 2022 ஆம் 

ஆண்டு ஜூன் 2 ஆம் யததி நமடவபறவுள்ள மாகாணெமபத் யதர்தலில் ொக்களிக்குமாறு நமது 

ெமூகத்தில் உள்ள தகுதியுள்ள ொக்காளர்கள் அமனெமரயும் நான் யகட்டுக்வகாள்கியறன்;  

ஒன்ட்டாாியயா அரொங்கத்திலிருந்து வபறப்படயெண்டிய எங்களுக்கான முதன்மமயான முன்னுாிமம 

வகாண்ட ெிஷயங்கள் மற்றும் நிதி யெண்டுகிற யகாாிக்மககள் பற்றி யமலும் அறிய அெர்கமள 

ஊக்குெிக்கியறன். வெற்றி வபறெிருக்கும் யெட்பாளர்களுடன் இமணந்து பணியாற்ற ஆெலுடன் 

காத்திருக்கியறாம்.” 

- யபட்ாிக் ப்ரவுன், யமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“எங்கள் குடியிருப்புொெிகளின் ொழ்க்மகத் தரத்மத யமம்படுத்துெதற்காக, ஒன்ட்டாாியயா 

அரொங்கத்தில் உள்ள எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் இமணந்து பணியாற்றுெதற்கு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 

அரொங்க வபாதுத் வதாடர்புக் குழு உறுதிபூண்டுள்ளது. மாகாணத்துடன் இமணந்து, அமனெமரயும் 

உள்ளடக்கிய, ஆயராக்கியமான மற்றும் நிமலத்து நிற்கெல்ல நகரத்மத உருொக்குெமதத் வதாடர்ந்து 

எதிர்பார்க்கியறாம்.” 

- பால் யமார்ாிஸன், இமடக்கால தமலமம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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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  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலாச்ொர ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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