
 

  

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக           

 

ப்ராம்ப்ட்டன் பிராந்திய கவுன்சிலர் வராவீனா சான்ட்டடாஸ் அெர்கள் FCM 

ொாியத்திற்கு மீண்டும் டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார். 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 4, 2021) – கனடா நாட்டு நகராட்சிகளின் கூட்டமமப்பானது  (Federation of 

Canadian Municipalities (FCM) ),  இன்று நமடவபற்ற தனது ெருடாந்திர வபாதுக்குழுக் கூட்டத்தில்,  

ப்ராம்ப்ட்டன் பிராந்திய கவுன்சிலர்  வராவீனா சான்ட்டடாஸ் அெர்கள்  இதன் இயக்குனர்கள் சமபக்கு  

மீண்டும் ஒரு ெருட காலத்திற்கு (2021-2022) டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டதாக அறிெித்தது.   

1,901 ஆம் ஆண்டு முதடல, கனடாெின் நகராட்சி ஆளுமமயின் டதசிய குரலாக  FCM இருந்து ெருகிறது.  

நாடு முழுெதும் இருந்து 2,000 க்கும் டமற்பட்ட நகராட்சிகள் உறுப்பினர்களாக உள்ளடங்கியுள்ளனர், இது 

அமனத்து கனடியர்களில் 90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானெர்களுக்கு பிரதிநிதித்துெம் ெகிக்கிறது. இந்த 

ஆண்டு  டம மாதம் 31 முதல் ஜூன் 4 ெமர வமய்நிகர் முமறயில் நமடவபற்ற இந்த மாநாடு, முக்கிய 

பிரச்சிமனகள் குறித்து FCM வகாள்மகமய அமமப்பதற்கும், பின்ெருெனெற்றிற்கு மத்திய அரசின் 

ஆதரமெயும் நிதியுதெிமய வபறுெதற்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்திற்கு ஒரு ொய்ப்மப ெழங்கியது: 

• டபருந்து டபாக்குெரத்து இயக்கங்களுக்கு நிதியளிப்பது உட்பட பாதுகாப்பான 

மறுவதாடக்கத்திற்காக அடுத்துெரும்  ஒப்பந்தத்தின் டபாில் பணிபுாிதல்; 

• பிராந்தியங்களுக்கு இமடயிலான, உயர்-ரக  டபருந்து டபாக்குெரத்து வநட்வொர்க்குக்கான 

அர்ப்பணிப்பு; 

• வசயல்பாடுமிக்க டபருந்து டபாக்குெரத்து உள்கட்டமமப்பு மற்றும் திட்டங்கமள வசயல்படுத்த 

நிமலயான நிதியளிப்பு; 

• காலநிமல மாற்றத்மத தழுெிவகாள்ளுதல் மற்றும் பின்னமடமெ சாிப்படுத்துெதற்கான முதலீடுகள் 

மற்றும் வகாள்மக மாற்றங்கள்; மற்றும், 

• டராஜர்ஸ் மசபர் வசக்யூர் டகட்டலிஸ்ட் Cybersecure Catalyst) டபான்றெற்றில் முதலீடு வசய்தல் 

டபான்ற வபாருளாதார ெளர்ச்சி மற்றும் மீட்சிக்கான முதலீடுகள். 

நகரத்தின் அறிவுறுத்தல்கள் பற்றிய கூடுதல் தகெல்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர இமணயதளத்தில் 

கிமடக்கின்றன. 

FCM இயக்குநர்கள் சமபக்கான டதர்தல்கள்  டம 31 முதல் ஜூன் 4 ெமர வமய்நிகர் முமறயில் 

நமடவபற்றன, அமெ இன்று FCM இன் ெருடாந்திர வபாதுக் குழுக் கூட்டத்தில் அங்கீகாிக்கப்பட்டன. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள்  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/FCM%202021_City%20of%20Brampton_Driving%20Change_Stronger%20Together_Final.pdf


 

  

 

 

"எஃப்.சி.எம் (FCM ) இயக்குநர்கள் சமபயில் நாடு முழுெதும் உள்ள நகராட்சி தமலெர்கள் வகாண்ட 

குழுவுடன் மற்வறாரு பதெிக்காலம் முழுக்க பணியாற்றுெது ஒரு கவுரெம் ஆகும்.  FCM  இல் நாங்கள் எங்கள் 

கூட்டாண்மமகமள ெலுப்படுத்துெதில் தீெிரமாக கெனம் வசலுத்துகிடறாம், எங்கள் வபாருளாதார மீட்பு 

மற்றும் காலநிமல மாற்ற இலக்குகள் உட்பட ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்களுக்கான முக்கிய 

முன்னுாிமமகள் குறித்து நான் வதாடர்ந்து ொதாடுடென். நகராட்சிகளுக்கு பிரதிநிதித்துெம் வசய்கின்ற 

நாட்டின் முன்னணி ொதாடும் குழுொக இருந்தபடி, COVID-19 வதாற்றுடநாயால் ஏற்ப்ட்ட நிதி 

வநருக்கடிமய எதிர்வகாள்ளும் நகராட்சிகளுக்கு கூட்டாட்சி நிதிமயப் வபற்றுத் தருெதில் FCM 

வெற்றிவபற்றுள்ளது மற்றும் ஒன்ட்டடாிடயா நகராட்சிகள் சங்கம் (AMO) மற்றும் ஒன்ட்டடாிடயாெின் வபரு 

நகர டமயர்கள் (OBCM) தங்களுக்கான  மாகாண நிதிகமளப் வபறுெதிலும் இது வெற்றி வபற்றுள்ளது. 

ஒன்றாக இருந்தபடி, நமது உள்ளூர் சமூகங்களின் அபாரமான தாக்குப்பிடிக்கும் தன்மமமய  நாங்கள் 

வகாண்டாடுகிடறாம். எங்கள் நகரங்களும் குடியிருப்பாளர்களும் வதாற்றுடநாய்ப் பரெலின் ஊடாக 

முன்டனறுெதற்காக, என்னவெல்லாம் டதமெ என்பமத நாங்கள் வதாடர்ந்து டதடிக்கண்டறிடொம்; இன்னும் 

சிறப்பான எதிர்காலத்மத உருொக்குடொம். ” 

- வராவீனா சான் ட்டடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

”ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சமப சார்பாக, கவுன்சிலர் சான்ட்டடாஸ் அெர்கள் எங்கள் நகரத்தின் இந்தப் பதெியில் 

இருந்தபடி டசமெ வசய்யத் டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டதில் நான் வபருமிதம் வகாள்கிடறன்;  வபாதுப் டபருந்து 

டபாக்குெரத்துக்கான நியாயமான நிதிப்பங்கிமனப் வபறுெது,  வசயல்பாடுமிக்க டபருந்து டபாக்குெரத்து 

வநட்வொர்க், டகாெிட்-19 வதாற்றிலிருந்து மீட்புக்கான ஆதரவு; மற்றும், பிராம்ப்டன் குடியிருப்பாளர்களுக்கு 

முக்கியமான பிற பிரச்சமனகளுக்கு தீர்வு காண்பது ஆகியெற்மற உறுதி வசய்ய இெர் முன்டனறிச் 

வசல்கிறார்.   வராவீனாெின் உந்துதலும் அர்ப்பணிப்பும் ஒன்றுடசர்ந்து,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்திலும் பீல் 

பிராந்தியத்திலும் ெசிப்பெர்களின் குரல் ஓங்கி ஒலித்து டகட்கப்படுெமத உறுதிவசய்யும் மற்றும் இதற்கான 

பலன்கமளயும் திறம்பட ெழங்கும் என்று நான் நம்புகிடறன். ” 

- டபட்ாிக் ப்ரவுன், டமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  
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கனடா நாட்டில் மிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கமளயும் 75,000 

ெணிக அமமப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கமள மனத்தில் மெத்டத 

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

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமமப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நிமலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆடராக்கியமிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

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


 

  

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

டமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 
 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

