
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

பாலுறவு ாீதியான துன்புறுத்தல் குற்றச்சாட்டின் பபாில் கவுன்சிலர் தில்லான் -

க்கு எதிராக பேற்வகாள்ளப்பட்ட பேர்மேக்கான கேிஷனாின் 

ெிசாரமைகளின்படி எடுக்கப்பட்ட ேகர ேிர்ொக ேடெடிக்மகக்கு ஆதரொக 

ஆமையிட்டதுடன் ேீதிேன்ற வசலவுகமள வசலுத்தவும் ேீதீேன்றம் 

உத்தரெிட்டது    

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 11, 2021) – இன்மறய தினம், தில்லான் ெி  எனும் ெழக்கில் 

ஒன்ட்படாிபயா சுபீாியர் ேீதிேன்றத்தின் – ேண்டல ேீதிேன்றோனது, ேகர ேிர்ொகம் ேற்றும் 

ேகாின் பேர்மேக்கான கேிஷனர் ஆகிய இரு தரப்பினருக்கும் சாதகோக இவ்ெிரு 

தரப்பினருக்கும் பேர்ந்த ேீதிேன்ற வசலவுகமள தில்லான் வசலுத்த பெண்டும் என தீர்ப்பு 

ெழங்கியது; தெறான ேடத்மதக்கான குற்றச்சாட்டின் பபாில், கவுன்சிலர் தில்லான் –க்கு எதிராக 

பேற்வகாள்ளப்பட்ட,  பேர்மேக்கான கேிஷனாின் ெிசாரமைகளின்படி கண்டறியப்பட்ட 

உண்மேகள், ேற்றும் அதன்பபாிலான ேகரசமபயின் முடிவு ஆகியெற்மற  ேீதிேன்றம் 

ஏற்றுக்வகாண்டு இத்தீர்ப்பிமன ெழங்கியது. 

 

கவுன்சிலர் தில்லான்  -க்கு எதிரான புகார் வதாடர்பாக, பேர்மேக்கான கேிஷனாின் 

அறிக்மகயில் உள்ள உண்மேகள் ேற்றும் பாிந்துமரகமள ேண்டல ேீதிேன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு 

உறுதி வசய்து ெழங்கிய தீர்ப்பினால் ேகர ேிர்ொகம் ேகிழ்ச்சியமடந்துள்ளது.    

 

இந்த ெழக்கு ெிசாரமை வதாடர்பான வசலவுகளுக்காக ேகர ேிர்ொகம் ேற்றும் பேர்மேக்கான 

கேிஷனர் ஆகிய இரு தரப்பினருக்கும் தனித்தனியாக $20,000 வதாமக வசலுத்துோறு தீர்ப்பு 

ெழங்கப்பட்டது. 

 

பேர்மேக்கான கேிஷனாின் அறிக்மக வபறப்பட்டதன் பபாில்,   ேகரசமபயின் 

ேடெடிக்மககளுக்கும் அதன் முடிவுகளுக்கும் ேீதிேன்ற ெிசாரமைகள் ஆதரெளிக்கின்றன.  

 

ேீதிேன்றம் இன்வனாரு ெமரமுமற ஆமையும் பிறப்பித்துள்ளது. இதன்படி வபாதுேக்களுடன் 

ேட்டுபே  ேகரசமப ேின்னஞ்சல் முகொி ெழியாக தகெல் வதாடர்பு மெத்துக்வகாள்ெதற்கான 

கவுன்சிலர் தில்லானின் தகுதி பற்றி பேற்வகாண்டு பாிசீலிக்க ெரம்பு ெிதித்து 



 

 

பாிந்துமரத்துள்ளது. இந்தப் பாிந்துமரமய ேகரசமப கூடிய ெிமரெில் பாிசீலிக்கலாம் எனக் 

கூறியுள்ளது.  
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லின்க்:  தில்லான் .ெி ப்ராம்ப்ட்டன் ோேகர ோேகராட்சி ஒன் ட்படாிபயா சுப்பீாியர் ேீதிேன்றம் –ேண்டல 

ேீதிேன்ற ஆமை  ஜூன் 11, 2021 (Dhillon v. The Corporation of the City of Brampton) 

Ontario Superior Court of Justice – Divisional Court Ruling 

June 11, 2021) 

 

 

கனடா ோட்டில் ேிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் ேகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 ேக்கமளயும் 75,000 

ெைிக அமேப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. ோங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுேக்கமள ேனத்தில் மெத்பத 

வசய்கின்பறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட ோங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ேற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமேப் பமடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் ோங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். பாதுகாப்பான, ேிமலத்து ேிற்கெல்ல ேற்றும் வெற்றிகரோன  ஆபராக்கியேிக்க ஒரு ேகமரக் 

கட்டமேப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாமதயில் ோங்கள் பங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, ேற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

போனிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமைப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் ேகரம் 

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