
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

ப்ராம்ட்டன் பிராந்திய கவுன்சிலராகிய வராவீனா சான்ட்டடாஸ் அெர்கள்   

FCM’ இன்  2020-2021 இயக்குனர் மன்றத்திற்கு டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளார் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்டடாபர் 15, 2020) – இன்றறய தினம், நமது ப்ராம்ப்ட்டன் பிராந்திய 

கவுன்சிலராகியன் வராவீனா சான்ட்டடாஸ் அெர்கள், கனடிய நாட்டின் நகராட்சிகளின் கூட்டறமப்பின் 

இயக்குனர் மன்றத்திற்கு (Federation of Canadian Municipalities Board of Directors) ஒரு 

ஆண்டுக்காலத்திற்கு டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளதாக  கனடிய நாட்டின் நகராட்சிகளுக்கான 

கூட்டறமப்பானது (FCM) அறிெித்துள்ளது. 

 

இயக்குனர்களுக்கான டதர்தலானது, அக்டடாபர் 5-7 டததிகளில் நறடவபற்றது; அதற்கான ஒப்புதல் 

இன்றறக்கு FCM’ இன் ெருடாந்திர வபாதுக்குழு கூட்டத்தில் உறுதி வசய்யப்பட்டது. 

 

1901 ஆம் ஆண்டுமுதல் கனடா நாட்டின் நகராட்சி ஆளுறமயின் டதசிய குரலாக FCM இருந்து ெருகிறது.  

கனடாெின் நகரங்கள் மற்றும் கிராமப்புற சமூகங்கள் முதல், நாட்டின் ெடக்கு பகுதியில் இருக்கும் 

சமூகங்கள் மற்றும் 20 மாகாண மற்றும் பிராந்திய நகராட்சி சங்கங்கள் ெறர அறனத்து அளெிலான  

அறமப்புக்களாக இருக்கின்ற 2,000 க்கும் டமற்பட்ட நகராட்சிகளின் உறுப்பினர்கள் இதில் உள்ளனர். 

வமாத்தத்தில், நாட்டில் இருக்கும் மூன்று கறரடயார பகுதிகளில், ஒரு கறரயில் இருந்து இன்வனாரு கறர 

ெறர மற்றும் இன்வனாரு கறரயிலிருந்து மற்றும் ஒரு கறர ெறர பரந்து இருக்கும் கனடிய நாட்டு 

மக்களின்  90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானெர்களுக்கு இெர்கள் பிரதிநிதித்துெம் ெகிக்கிறார்கள். கனடா 

முழுெதிலுமிருந்து நகராட்சித் தறலெர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் முக்கிய ெிஷயங்களில் FCM 

வகாள்றகறய ெகுப்பதற்காக ஒன்றுகூடுகிறார்கள். 

 

ஒரு கறரயில் இருந்து இன்வனாரு கறர ெறர மற்றும் இன்வனாரு கறரயிலிருந்து மற்றும் ஒரு கறர 

ெறர, நாட்டில்  பரந்து இருக்கும் கனடிய நாட்டு நகராட்சிகறள, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சறபயின் 

நடெடிக்றககளும் மற்றும் சறப முன்னுாிறமகளுக்கான காலம் (Term of Council Priorities) 

ஆகியறெயும் பிரதிபலிக்கின்றன, இதில் மலிவு ெிறல வீடுகள், டபாக்குெரத்து ெசதி, காலநிறலக்டகற்ற 

நடெடிக்றக, பன்முகத்தன்றமறயக் வகாண்டாடுதல் மற்றும் இனவெறி எதிர்ப்புக் வகாள்றகறய 

வசயல்படுத்துதல் மற்றும் ெணிகங்கள் மற்றும் சமூகத்தினருக்கு COVID-19  வதாற்று பரெலின் டபாில் 

இழந்த  வபாருளாதாரத்றத, பாதுகாப்பாக மறுவதாடக்கம் வசய்தல் ஆகியறெ கருத்தில் 

வகாள்ளப்படுகின்றன. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

” ப்ராம்ப்ட்டன் என்பது ஒரு கிராமப்புற  நகரம் என்பதிலிருந்து, புறநகர் சமூகமாக ெளர்ந்து, இப்டபாது 

கனடாெின் ஒன்பதாெது வபாிய நகராட்சியாக ஒரு துடிப்பான நகர றமயமாக ெளர்ந்து ெருகிறது. FCM  

https://fcm.ca/en/about-fcm/board-directors/governance/our-board-directors
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx


 

 

குழுெில் அமருெது என்பது நாவடங்கிலும் இருக்கும் சக நகராட்சி தறலெர்கள் வகாண்ட குழுெில் 

பங்குவபறவும்,  நாடு முழுெதும் உள்ள நகராட்சி தறலெர்களுடன் தீர்வுகறளப் பகிர்ந்து வகாள்ெதற்கும், 

நாம் அறனெரும் டசறெ வசய்யும் குடியிருப்பாளர்களுக்காக ஒன்றாக ொதிடுெதற்கும் கிறடத்த கவுரெம் 

மற்றும் பாக்கியமாகும்;  பல நகராட்சிகறளப் டபாலடெ, இந்த ெளர்ச்சிப் பயணத்தினுள் நாங்கள் 

சொல்கறள  எதிர்வகாண்டடாம், மற்றும் வதாடர்ந்து எதிர்வகாள்கிடறாம், ஆனால் அதன் டபாக்கில் 

நாங்கள் நிறறய கற்றுக்வகாண்டடாம். என்றன தயார்ப்படுத்திக்வகாண்டு, ப்ராம்ப்ட்டனுக்காகவும், 

மற்றும் நமது நகரங்கள் அறனத்திற்கும் ெக்காலத்து ொங்க என்னால் முடிந்த அறனத்றதயும் வசய்யப் 

டபாகிடறன். நமது  நகரங்களும் மாநகரங்களும் வசழித்து ெளரும்டபாது, நம் நாடும் வசழித்து ெளரும். ” 

− வராவீனா சான்ட்டடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“பல ஆண்டுகளாகடெ, கனடா நாட்டு சமூகங்களின் டதறெகளுக்காக ொதிடுெதில் FCM ஒரு 

ஒருங்கிறணந்த பங்காற்றியுள்ளது. நகரசறபயின்  சார்பாக, நகரத்திற்கு டசறெ வசய்ெதற்காக 

கவுன்சிலர் சான்ட்டடாஸ் அெர்கள் இப்படி ஒரு வபாறுப்பு ெகிக்க டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டதில் நான் 

வபருமிதம் வகாள்கிடறன்; மற்றும் அெரது உந்துதலும் அர்ப்பணிப்பும் ப்ராம்ப்ட்டன் ொசிகள் மற்றும் பீல் 

பிராந்தியத்தில் ெசிப்பெர்களின் குரறல ஒலிக்கச் வசய்ெறத உறுதி வசய்யும் என்று நம்புகிடறன்; டமலும் 

ஒவ்வொரு நாளும் நமது சமூகத்தில் ஒரு தாக்கத்றத ஏற்படுத்துகின்ற  முடிவுகறள திறம்பட ெழங்குொர் 

எனவும் நம்புகிடறன். " 

− டபட்ாிக் ப்ரவுன், டமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

-30- 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிறரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கறளயும் 70,000 

ெணிக அறமப்புக்கறளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கறள மனத்தில் றெத்டத 

வசய்கின்டறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு டசர்க்கின்றனர், முதலீட்றட நாங்கள் ஈர்க்கிடறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுறமப் பறடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நிறலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆடராக்கியமிக்க ஒரு நகறரக் 

கட்டறமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாறதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

டமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிறணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

