
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

                   

ப்ராம்ப்ட்டன் பிராந்திய கவுன்சிலராகிய வராவீனா சான்ட்டடாஸ் அெர்கள்   

FCM’ இன்  2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்கான நகராட்சி நிதி மற்றும் அரசுகளுக்கு இடடயிலான 

ஏற்பாடுகள் பற்றிய  நிடலக்குழுெின் (ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி) துடைத்தடலடமப் 

வபாறுப்பாளராக  நியமனம் வசய்யப்பட்டுள்ளார் 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நெம்பர் 13, 2020) – இன்டறய தினம், ப்ராம்ட்டன் பிராந்திய கவுன்சிலராகிய 

வராவீனா சான்ட்டடாஸ் அெர்கள்  2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்கான நகராட்சி நிதி மற்றும் ‘அரசுகளுக்கு 

இடடயிலான’ ஏற்பாடுகள் பற்றிய  நிடலக்குழுெின் (ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி) துடைத்தடலடமப் 

வபாறுப்பாளராக  FCM  இன்   தடலெர் கார்த் ஃப்ாிஸ்வெல் அெர்களால் நியமிக்கப்பட்டார் என்று 

கனடா நாட்டின் நகராட்சிகளுக்கான (FCM) கூட்டடமப்பானது அறிெித்திருக்கிறது.  கவுன்சிலர் 

சான்ட்டடாஸ் அெர்கள், கமிட்டித் தடலெரும் சாஸ்க்கட்டூன் (Saskatoon) நகாின் ொர்டு 7 இன் 

கவுன்சிலருமாகிய வமய்ாின் வலாவென் அெர்களுடன் இடைந்து பைியாற்றுொர். 

  

FCM இன் நிடலக்குழுக்கள் ெிெரமான ெிொதத்திற்கு ஏற்பாடு வசய்ொர்கள்; மற்றும் முன்னுாிடம 

வகாண்ட வகாள்டக மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் டபாிலான பிரச்சடனகளுக்கு FCM மன்றத்திடம் 

பாிந்துடரகடள சமர்ப்பிப்பார்கள். தடலடமப்வபாறுப்பு மற்றும் துடைத்தடலடமப் வபாறுப்பில் 

இருப்பெர்கள் தங்கள் தடலடமப் வபாறுப்பில் திடமாக இருக்க டெண்டும் மற்றும் தங்களின் ஆடைகள் 

வதாடர்பான பிரச்சடனகள் மற்றும் யுக்திகள் மீதான கமிட்டியின் வசயல்பாடுகடள ெழிநடத்தவும் 

டெண்டும்; இதன் மூலமாக, அக்கடற வகாண்டதும் ெிடளபலன் வகாண்டதுமான கலந்துடரயாடலில் 

கமிட்டி  உறுப்பினர்கள்   அடனெரும் ஈடுபடுெதற்கான ொய்ப்டபயும் உறுதி வசய்ொர்கள். ஒவ்வொரு 

கமிட்டியும் ஒரு ஆண்டில் மூன்று முடற சந்திக்கும்; இது இயக்குனர் மன்ற கூட்டங்கள் நடடவபறும் 

சமயத்திடலடய நடடவபறும். 

  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது, கனடிய நகராட்சிகள் மற்றும் நமது  கூட்டடமப்பில் 

இருப்பெர்களுடன் டசர்ந்து,  கூட்டாண்டமகடள ெலுப்படுத்துெதில் கெனம் வசலுத்துகிறது; டமலும் 

உள்கட்டடமப்பு, காலநிடல மாற்றம் மற்றும் வெள்ளக் குடறப்பு, டபருந்து டபாக்குெரத்து ெிாிொக்கம், 

ஹூடரான்ட்டடாாிடயா-பிரதான சாடல எல்.ஆர்.டி மற்றும் COVID-19 வதாற்றிலிருந்து நிொரைம் 

ஆகிய ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்களுக்கான முக்கிய முன்னுாிடம வகாண்ட ெிஷயங்கள் குறித்து 

வதாடர்ந்து ொதிடும். 

  

அக்டடாபர் 2020 இல், கவுன்சிலர் சான்ட்டடாஸ் அெர்கள் ஒரு ெருட காலத்திற்கு கனடிய 

நகராட்சிகளின் இயக்குநர்கள் மன்ற கூட்டடமப்பிற்கு டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார். 

  

  



 

 

1901 முதல் கனடாெின் நகராட்சி ஆளுடமக்கு  டதசியக் குரலாக இருந்து ெருெது FCM  ஆகும். 

கனடாெின் நகரங்கள் மற்றும் கிராமப்புற சமூகங்கள் ஆகியெற்றில் வதாடங்கி, ெடக்குப்பகுதியில் 

இருக்கும் சமூகங்கள் மற்றும் 20 மாகாை மற்றும் பிராந்திய நகராட்சி சங்கங்கள் ெடர அடனத்து 

அளெிலான 2,000 க்கும் டமற்பட்ட நகராட்சிகள் இதில் உறுப்பினர்களாெர். நாட்டில் இருக்கும் மூன்று 

கடரடயார பகுதிகளில், ஒரு கடரயில் இருந்து இன்வனாரு கடர ெடர மற்றும் இன்வனாரு 

கடரயிலிருந்து மற்றும் ஒரு கடர ெடர பரந்து இருக்கும் கனடிய நாட்டு மக்களின்  90 சதவீதத்திற்கும் 

அதிகமானெர்களுக்கு இெர்கள் பிரதிநிதித்துெம் ெகிக்கிறார்கள்; ஒவ்வொரு ஆண்டும் முக்கிய 

ெிஷயங்களில் FCM வகாள்டகடய அடமப்பதற்காக ஒன்றுகூடுகிறார்கள். 

  

ஒரு கடரயில் இருந்து இன்வனாரு கடர ெடர மற்றும் இன்வனாரு கடரயிலிருந்து மற்றும் ஒரு கடர 

ெடர, நாட்டில்  பரந்து இருக்கும் கனடிய நாட்டு நகராட்சிகடள, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சடபயின் 

நடெடிக்டககளும் மற்றும் சடப முன்னுாிடமகளுக்கான காலம் (Term of Council Priorities) 

ஆகியடெயும் பிரதிபலிக்கின்றன, இதில் மலிவு ெிடல வீடுகள், டபாக்குெரத்து ெசதி, காலநிடலக்டகற்ற 

நடெடிக்டக, பன்முகத்தன்டமடயக் வகாண்டாடுதல் மற்றும் இனவெறி எதிர்ப்புக் வகாள்டகடய 

வசயல்படுத்துதல் மற்றும் ெைிகங்கள் மற்றும் சமூகத்தினருக்கு COVID-19  வதாற்று பரெலின் டபாில் 

இழந்த  வபாருளாதாரத்டத, பாதுகாப்பாக மறுவதாடக்கம் வசய்தல் ஆகியடெ கருத்தில் 

வகாள்ளப்படுகின்றன. 

  

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

  

“ கனடாெின் மிக டெகமாக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றாக இருந்தபடி, நாங்கள் வசய்யும் எல்லா 

ெிஷயங்களின் டமயக்கருத்தாக நமது மக்கள் இருக்கிறார்கள். நமது குடியிருப்பாளர்கடள நாட்டின் இளம் 

ெயதினர் மற்றும் மிகவும் பல இன மக்களால் ஆனெர்கள்; கனடா மற்றும் அதற்கு அப்பால் உள்ள 

முதலீட்டட ஈர்ப்பதற்கான மிகவும் திறடமயான வதாழிலாளர்களாகவும் இருப்பெர்கள். கனடிய 

நகராட்சிகள் மற்றும் கூட்டடமப்பு  அரசாங்கத்திற்கு இடடயிலான உறடெ ெலுப்படுத்துெதில் கெனம் 

வசலுத்துெதற்காக, நகராட்சி நிதி மற்றும் அரசுகளுக்கு இடடயிலான ஏற்பாடுகள் வசய்யும் அடமப்பின் 

துடைத் தடலெராக பைியாற்ற நான் ஆர்ெமாக உள்டளன். இந்த ஆண்டு, COVID-19 வதாற்றிடன 

சமாளிப்பதில், அதிக ஒத்துடழப்பு தருெதும்/வபறுெதும் நமது சமூகங்களுக்கு சிறந்த பலன்கடள 

ஏற்படுத்தும் என்படத நாங்கள் வதளிொகக் கண்டடாம்.” 

− வராவீனா சான்ட்டடாஸ், கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்; உறுப்பினர், FCM 

இயக்குனர் மன்றம் 

  

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் மிகப்வபாிய மற்றும் மிக முக்கியமான திட்டங்களுக்கு அரசாங்கத்தின் பிற 

மட்டங்களுடன் கூட்டாக நிதியளிக்கப்படுகின்றன. டபருந்து டபாக்குெரத்து, வெள்ளத் தைிப்பு அல்லது 

பாதுகாப்பான மறுவதாடக்கத்திற்கான ஒப்பந்தம் என்று ெரும்டபாது, எங்கள் கூட்டடமப்பில் இருக்கும் 

கூட்டாளர்களுடனான ெலுொன ஒத்துடழப்டப ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகளுக்கு சிறந்த பலன்கடளத் தருகிறது 

என்படத நாங்கள் அறிடொம். குடும்பங்கள், ெைிகங்கள் மற்றும் கனடாெின் வபாருளாதார மீட்சிக்கு 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx


 

 

(இதில் ப்ராம்ப்ட்டன் முக்கிய பங்களிப்பாளராக இருந்துள்ளது) ஆதரெளிக்க நாங்கள் கூட்டாளியாக 

இருப்பதால், நமது நகரத்திற்கு இந்தப் பதெியில் இருந்தபடி டசடெ வசய்ய கவுன்சிலர் சாண்டடாஸ் 

நியமிக்கப்பட்டதில் கவுன்சில் சார்பாக, நான் மகிழ்ச்சியடடகிடறன். ” 

− டபட்ாிக் ப்ரவுன், டமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிடரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கடளயும் 70,000 

ெைிக அடமப்புக்கடளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கடள மனத்தில் டெத்டத 

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

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுடமப் படடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நிடலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆடராக்கியமிக்க ஒரு நகடரக் 

கட்டடமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாடதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

ஊடக வதாடர்பு 

டமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிடைப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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