உடனடி வெளியீட்டுக்காக

AMO 2022 ெருடாந்திர வ ாதுக் கூட்டம் மற்றும் மாநாட்டில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர
நிர்ொகம் ொதிட இருக்கும் ெிஷயங்கள்:
ப ாக்குெரத்து, சுகாதாரம் மற்றும் ெளமம

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 12, 2022) –ஆகஸ்ட் 14 முதல் 17 ெமரயிலான நாட்களில், நகராட்சிகளின்
சங்கம் (AMO) நடத்தெிருக்கும் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ெருடாந்திர வ ாதுக் கூட்டம் மற்றும் மாநாட்டில்
ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இருந்து ஒரு தூதுக்குழு ங்பகற்கெிருக்கிறது. பமயர் ப ட்ாிக் ப்ரவுன் அெர்கள்
தமலமமயிலான நகர சம அங்கத்தினர்கள், மற்றும் நகர அலுெலர்கள் ஆகிபயார், ப்ராம்ப்ட்டன்
நகரத்தின் முக்கிய ிரச்சமனகள் ற்றி ொதிடுெதில், அரசாங்க அமமச்சர்கள், அதிகாாிகள் மற்றும்
மாகாணம் முழுெதிலுமாக ெளர்ச்சியில் ங்குவ றும் முக்கிய ந ர்கள் ஆகிபயாருடன் ரஸ் ரம்
ஈடு டுொர்கள்.
நகரமானது பகாெிட்-19 வ ருந்வதாற்றிலிருந்து மீண்வடழுந்து, முன்பனறுெதில் மற்றும் ெலுொன
ப்ராம்ப்ட்டமன இன்னும் சிறப் ாக கட்டமமப் தில் கெனம் வசலுத்துமகயில், சுகாதாரமான,
வசழித்துெளருெதுமான சமுதாயத்மத உறுதிப் டுத்துெதற்கான முன்னுாிமம வகாண்ட ெிஷயங்கள்
இக்கு எடுத்துமரக்கப் டும். இதில் அடங்கு மெ:
•

இன்னும் சிறந்த ப ாக்குெரத்து ெசதிமயக் கட்டமமத்தல் – ஏற்வகனபெ இருக்கின்ற
பசமெகமளப் ப ணிெருதல், யுக்திாீதியான உள்கட்டமமப்பு திட்டப் ணிகளில் முதலீடு வசய்தல்
மற்றும் அதிக அளெிலான ப ருந்துப ாக்குெரத்திமன ெிாிொக்கம் வசய்தல்.

•

சுகாதாரப் ராமாிப் ிமன பமம் டுத்துதல் – சமுதாயத்திற்கான தற்ப ாமதய மற்றும்
ெளர்ந்துெரும் பதமெகமள நிமறபெற்றுெதற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சுகாதாரப் ரமாிப் ில்
உள்ள இமடவெளிமய நிரப் உடனடி நிதிெசதி வ றுதல்.

•

வ ாருளாதாரத்திற்கு ெலுச் பசர்த்தல் – நகாின் புதுமம மடத்தல் மற்றும் வதாழில்நுட்
உருமாற்ற முயற்சிகளுக்கு ஆதரெளித்தல், உயர் திறன் வகாண்ட முதலீடுகமள ஈர்த்தல்,
உள்கட்டுமான திட்டப் ணிகமள ெிமரொக்குதல் மற்றும் அமனெமரயும் உள்பசர்க்கும் தன்மம
வகாள்ளுதல்.

•

காலநிமலக்கு ஏற்ற வசயல் ாடுகள் மற்றும் நிமலக்க மெக்கும் தன்மமமய வசயல்ெடிெில்
எடுத்துக்காட்டுதல் – ப ருந்துப் ப ாக்குெரத்து மற்றும் வசயல் ாடுமிக்க ப ாக்குெரத்திமன
முன்வனடுப் து, க்ாீன்ஹவுஸ் ொயு உமிழ்வுகமளக் குமறப் து, சக்தி திறத்தன்மம மீது கெனம்
குெிப் து மற்றும் இயற்மகெளம் ொய்ந்த இடங்களுக்கு புத்துயிரூட்டுெது மற்றும் நகர்ப்புறத்தில்

மரங்களால் அடர்ந்த கூடாரம் அமமப் து ஆகியமெ உள்ளிட்ட காலநிமல வசயல் ாட்டுக்கான
முன்னுாிமம வகாண்ட ெிஷயங்கமள முன்கூட்டிபய முடித்தல்.
•

வீட்டு ெசதிக்கான பமலும் அதிக வதாிவுகமள ஏற் டுத்திக் வகாடுத்தல் –அமனத்து ெசதிகளும்
அடங்கிய ெமகயில், குடியிருப்புொசிகள் தங்களுக்கு கட்டுப் டியாகும் வசலெில் வீட்டுெசதிமய
கண்டறியும் ெமகயில் பமம் டுத்தலுக்கு தீர்வுகாணுதல்; இது வீடுகமளத் வதாிவு வசய்தல்
மற்றும் ஊக்கம் அளிக்கும் ெமகயில் வீடுகமள அளிப் தற்கான சாியான வீட்டு ெசதிமய
ெினிபயாகிப் தன் மூலம் வசய்யப் டுதல்.

நகாின் முன்னுாிமம வகாண்ட ெிஷயங்கமளப் ற்றி பமலும் அறிய இங்கு க்ளிக் வசய்யவும்.
அறிஞர் கூற்றுக்கள்
“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது கனடாெின் 25 வ ாிய நகரங்களில் பெகமாக ெளர்ந்து ெருகிற ஒரு
நகரமாகும்; பமலும் COVID-19 வதாற்றுபநாய் ரெலின் தாக்கத்திலிருந்து கற்றுக்வகாண்ட ாடங்கமள
நாம் வதாடர்ந்து வசயல் டுத்தி ெருெதால், ஒரு வசழிப் ான மற்றும் ெளமான சமூகமாக இருப் மத
உறுதி வசய்ெதற்காக அரசாங்கத்தின் மற்ற மட்டங்களுடன் ெலுொன மற்றும் யனுள்ள
கூட்டாண்மமகமள உருொக்குெதற்கு நாம் அர்ப் ணிப்பு வகாண்டுள்பளாம். இந்த மாகாணசம யின்
ஆயுட்காலம் முழுெதும் மாகாண நிர்ொகம் நமக்குக் காட்டிய ஆதரெிற்கும், நமது நகரத்மத
பமம் டுத்துெதற்கான அெர்களின் அர்ப் ணிப் ிற்கும் நான் நன்றியுள்ளெனாக இருக்கிபறன்.
ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் வ ாதிந்திருக்கும் மகத்தான திறமன உணர்ந்து வகாள்ெதற்காக அெர்களுடனும்
அமனத்து கூட்டாளர்களுடனும் வதாடர்ந்து ணியாற்றுெமத நான் எதிர்பநாக்குகிபறன்.”

- ப ட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ஊழியர்கள், கவுன்சில் ஆயுட்கால முன்னுாிமம வகாண்ட ெிஷயங்களுக்கு
ஆதரெளிக்க உறுதிபூண்டுள்ளனர்: ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, ொதாடி அமடெதற்கான ொய்ப்புகளில்
கெனம் வசலுத்துெதன் மூலமும், நமது குடியிருப் ாளர்களுக்கு மிகவும் முக்கியத்துெம் ொய்ந்த
திட்டங்கள் மற்றும் முன்வனடுப்புக்கமள பமற்வகாள்ெதற்கு நமது அரசாங்க கூட்டாளர்களுடன்
ஒத்துமழப் தன் மூலமும் நன்கு இயங்கும் நகரமாகும். ஒன்ட்டாாிபயா மாகாணத்துடன் இமணந்து நாம்
வதாடர்ந்து வசய்து ெரும் ணியானது, நமது நகரத்தின் எதிர்காலத்திற்காக அச்சாணி ப ான்ற ங்கு
ெகிக்கிறது. மாநாட்டின் ப ாது எங்கள் சகாக்களுடன் ரஸ் ர ஈடு ாடு வகாள்ளவும், நமது
சமூகத்திற்கான முக்கிய முன்னுாிமமகள் ற்றி ெிொதிப் மதயும் நாங்கள் எதிர்பநாக்குகிபறாம்.

- ால் பமார்ாிஸன், இமடக்கால தமலமம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

-30கனடா நாட்டில் மிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கமளயும் 75,000 ெணிக
அமமப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது . நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுமக்கமள மனத்தில் மெத்பத வசய்கின்பறாம்.
லதரப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், வதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,
சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமமப் மடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான யணத்தில் நாங்கள் வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம் . ாதுகாப் ான,
நிமலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகமரக் கட்டமமப் தற்கான ெளர்ச்சிப் ாமதயில் நாங்கள்

ங்கு

ெகிக்கிபறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியெற்றில் எங்களுடன் இமணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும்
வதாிந்துவகாள்ளுங்கள்.
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