
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

   

ப்ராம்ப்ட்டன் பிராந்திய கவுன்சிலர் பால் ெிவசண்ட் அெர்கள் 2022 முதல் 2024 

ெருடங்களுக்கான AMO ெின் இயக்குனர் மன்றத்திற்கு 

ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளார்  

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 18, 2022) – 2022 ஆம் ஆண்டின் நகராட்சிகளுக்கான சங்கத்தின் ெருடாந்திர 

வபாதுக்குழு கூட்டம் மற்றும் மாநாட்டில், ப்ராம்ப்ட்டன் பிராந்திய கவுன்சிலராகிய பால் ெிவசண்ட் 

அெர்கள், (Association of Municipalities (AMO)) இன்   2022 முதல் 2024 ெரரயிலான  காலத்திற்கு, 

இயக்குனர் மன்ற உறுப்பினராகவும், மற்றும்   பிராந்திய மற்றும் ஒற்ரற அடுக்கு யுக்திக்குழு 

அங்கத்தினராகவும் ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ள்ளார். 

  

AMO என்பது லாப தநாக்கம் இல்லாத ஒரு நிறுென அரமப்பாகும்; இது ஒன்ட்டாாிதயாெில் உள்ள 

ஏறத்தாழ 444 நகராட்சி அரசரமப்புக்களுக்கு பிதிநிதித்துெம் வசய்கிறது. இந்த  AMO ஒன்ட்டாாிதயாெில் 

ெலுொன மற்றும் ெிரளவுமிக்க நகராட்சி அரமப்புகளுக்கு ஆதரெளிக்கிறது மற்றும் ஒன்ட்டாாிதயா 

மற்றும் கனடா அரசியல் அரமப்பின் அத்தியாெசியமான மற்றும் உயிராதாரமான அங்கமாக இருந்தபடி 

நகராட்சி அரசரமப்பின் மதிப்ரப எடுத்தியம்புகிறது. 

2022 முதல் 2024 ெரரயிலான காலத்தில், வபாருளாதார மீட்சி மற்றும் வசழிப்பு, திட்டமிடல் மற்றும் 

ெளர்ச்சி, கட்டுப்படியாகும் ெிரலயில் வீட்டு ெசதி, வீடற்ற நிரலரய இல்லாமல் ஆக்குதல், 

உள்கட்டரமப்புக்கான முதலீடு, அகண்ட அரலக்கற்ரற ெிாிொக்கம் மற்றும் தபருந்து தபாக்குெரத்து 

வதாடர்பான ெிஷயங்கள் தபான்றெற்றில் AMO குறிப்பாக கெனம் வசலுத்தும். கூடுதலாக, 

ஒன்ட்டாாிதயாெில் உள்ள அரனெருக்கும் சமூக உள்கட்டரமப்பு மற்றும் அெர்களின் முழு 

உட்வபாதிெிரனயும் வெளிகாட்ட உதவுெதற்கான வகாள்ரக ெகுப்பதில் AMO கெனம் வசலுத்துகிறது. 

வபாதுமக்கள் சுகாதாரம், சமூகத்திற்கான துரை மருத்துெம், நீண்ட கால அக்கரற, மனிதெள 

தசரெகள், சமூக மனநலம் மற்றும் தபாரதக்கு அடிரமயாதல் ஆகிய பைிகளுக்காக முதலீடு வசய்ெது 

AMO இன் முதன்ரமயான முன்னுாிரம வகாண்ட ெிஷயமாகும். 

  

ஆகஸ்ட் 14 முதல் 17 ெரர நரடவபற்ற  AMO 2022 வமய்நிகர் மாநாட்டில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமும் 

பங்குவபற்றது. இங்தக தமலும் வதாிந்து வகாள்ளவும் 

  

அறிஞர் கூற்றுக்கள்  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1098


 

 

  

“AMO ெின் 2022 முதல் 2024 ெரரயிலான இயக்குநர்கள் மன்றத்திற்கு கவுன்சிலர் ெிவசண்ட் 

ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டதற்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சரப சார்பாக எனது ொழ்த்துக்கரளத் 

வதாிெித்துக்வகாள்கிதறன். பசுரமயான சமூகங்கரளக் கட்டிவயழுப்பவும், ெளர்ச்சிரய நிர்ெகிக்கவும் 

மற்றும் வபாருளாதாரங்கரள ெலுப்படுத்துெதற்கும் ஒன்ட்டாாிதயா முழுெதிலும் உள்ள நகராட்சிகளின் 

ெலுொன மற்றும் ெிரளபயன் வகாடுக்கெல்ல கூட்டாண்ரமகள், ொதிடும்  முயற்சிகரள முன்வனடுக்க 

உதவும். ெலுொனவதாரு ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மற்றும் பீல் பிராந்தியம் அரமப்பதற்கான கவுன்சிலர் 

ெிவசண்ட் அெர்களின் அர்ப்பைிப்பு நமது குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் அரனத்து AMO 

உறுப்பினர்களுக்கும் ஒரு வசாத்தாக இருக்கும்.” 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், வமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“வதாடர்ச்சியாக, இரண்டாெது முரறயாக AMO இயக்குநர்கள் மன்றத்திற்கு ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டதன் 

மூலம் எனக்கு வகௌரெம் அளித்ததாக நான் வபருரமப்படுகிதறன்; தமலும் ஒன்ட்டாாிதயா முழுெதிலும் 

உள்ள நகராட்சிகள் மற்றும் நமது அந்தந்த கவுன்சில்களுடன் இரைந்து ப்ராம்ப்ட்டனுக்காக ொதிடவும், 

நகரம் மற்றும் பிராந்தியத்தின் முன்னுாிரம வகாண்ட ெிஷயங்கரள மாகாை மட்டத்திற்கு வகாண்டு 

வசல்லவும் நான் முயல்தென்." 

- பால் ெிவசண்ட், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

  

  

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிரரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000 

ெைிக அரமப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கரள மனத்தில் ரெத்தத 

வசய்கின்தறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப் பரடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிரலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகரரக் 

கட்டரமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாரதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இரையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் பன்முக கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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