
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

2021-2022 ஆண்டிற்கான இனவெறி எதிர்ப்பு மற்றும் சமத்துெத்திற்கான 

நிலைக்குழுெின் FCM க்கான துலைத்தலைெராக  ப்ராம்ப்ட்டன் பிராந்திய 

கவுன்சிைராகிய வராவீனா சான்ட்டடாஸ் அெர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 5, 2021) – இன்லறய தினம், 2021-202 ஆண்டிற்கான இனவெறி எதிர்ப்பு 

மற்றும் சமத்துெத்திற்கான நிலைக்குழுெின் துலைத்தலைெராக  ப்ராம்ப்ட்டன் பிராந்திய 

கவுன்சிைராகிய வராவீனா சான்ட்டடாஸ் அெர்கள் கனடிய நகராட்சிகளின் கூட்டலமப்பின் (FCM) 

தலைெராகிய ட ாொன் ொண்டர்லைடன் அெர்களால்  நியமிக்கப்பட்டதாக FCM அறிெித்தது. 

 FCM இன் நிலைக்குழுக்கள் என்பலெ, FCM சலபயில் ெிாிொன ெிொதத்திற்கு ெழிெகுத்து 

முன்னுாிலம வகாள்லக மற்றும் நிகழ்ச்சி நிரலில் இருக்கும் பிரச்சிலனகள் குறித்த பாிந்துலரகலள 

ெழங்குகின்றன. நிலைக்குழுக்களுக்கு அெற்றின் தலைலம மற்றும் துலைத் தலைலமப் பதெிகளுக்கு 

ெலுொன தலைலம ஏற்பெர்கள் டதலெப்படுகின்றனர்; அெர்கள் தங்கள் ஆலை வதாடர்பான 

பிரச்சிலனகள் மற்றும் உத்திகள் பற்றிய குழுக்களின் ஆடைாசலனகலள ெழிநடத்துகின்றனர்; அலனத்து 

குழு உறுப்பினர்களும் கெனம் வசலுத்தி ஆக்காீதியான ெிொதங்களில் ஈடுபடுெதற்கான ொய்ப்லப 

உறுதி வசய்கின்றனர். ஒவ்வொரு குழுவும் ெருடத்திற்கு மூன்று முலற கூடுகிறது; இயக்குநர்கள் சலப 

கூட்டங்களுடனும் ஒருமித்து கூடுகிறது. 

  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் கனடிய நகராட்சிகள் மற்றும் எங்கள் கூட்டலமப்பின் பங்காளிகளுடன் 

கூட்டாண்லமகலள ெலுப்படுத்துெதில் கெனம் வசலுத்துகிறது; மற்றும், ப்ராம்ப்ட்டன் 

குடியிருப்புொசிகளுக்கான முன்னுாிலம வகாண்ட, உள்கட்டலமப்பு, சீடதாஷ்ைநிலை மாற்றம் மற்றும் 

வெள்ளத் தைிப்பு, டபாக்குெரத்து ெிாிொக்கம், ைுடரான்ட்டடாிடயா-வமயின் வசயின்ட் எல்ஆர்டி, 

மற்றும் டகாெிட் -19 நிொரைம் உள்ளிட்ட முக்கிய ெிஷயங்கலளத் வதாடர்ந்து ெலியுறுத்துகிறது. 

  

 ூன் மாதத்தில், கவுன்சிைர் சான்ட்டடாஸ் ஒரு ெருட காைத்திற்கு கனடிய நகராட்சி 

கூட்டலமப்பு இயக்குனர்கள் சலபக்கு மீண்டும் டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார். நகராட்சிகளின் நிர்ொக 

அலமப்பில் வபண்களின் பங்களிப்லப அதிகாிப்பதற்கான FCM நிலைக்குழுெிலும், நகராட்சி 

நிதி மற்றும் அரசுக்கு இலடடயயான ஏற்பாடுகளுக்கான நிலைக்குழுெிலும் மற்றும் நகராட்சி 



 

 

உள்கட்டலமப்பு மற்றும் டபாக்குெரத்து வகாள்லக குறித்த நிலைக்குழு ஆகியெற்றில் 

உறுப்பினராக உள்ளார். 

  

1901 ஆண்டு முதடை, கனடாெின் நகராட்சி ஆளுமைகளின் டதசிய குரைாக FCM இருந்துெருகிறது. 

கனடாெின் நகரங்கள் மற்றும் கிராமப்புற சமூகங்களில் துெங்கி, ெடபகுதி சமூகங்கள் மற்றும் 20 

மாகாை மற்றும் பிராந்திய நகராட்சி சங்கங்கள் ெலர அலனத்து ைட்டங்களிலும் 2,000 க்கும் டமற்பட்ட 

நகராட்சிகள் உறுப்பினர்களாக உள்ளடங்கியுள்ளனர். இெர்கள் அலனெரும் ஒன்றாக இலைந்து, ஒரு 

கடடைாரத்திலிருந்து மற்வறாரு கடற்கலர ெலரயிலுமான இருக்கின்ற  அலனத்து கனடியர்களில் 90 

சதெிகிதத்திற்கும் டமைானெர்களுக்கு பிரதிநிதித்துெம் வசய்கிறார்கள். முக்கிய பிரச்சிலனகளில் FCM-

இன் வகாள்லகலய அலமக்க கனடா முழுெதிலுமிருந்து நகராட்சி தலைெர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 

கூடுகின்றனர். 

  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சமையின் வசயல்பாடுகள் மற்றும் கவுன்சில் காைத்திற்கான முன்னுாிலம வகாண்ட 

ெிஷயங்கள், ஒரு கடற்கலரயிலிருந்து இன்வனாரு கடற்கலர ெலர உள்ள பை கனடிய நகராட்சிகலள 

பிரதிபலிக்கின்றன; இெற்றில், பன்முகத்தன்லமலயக் வகாண்டாடுெது மற்றும் இனவெறி எதிர்ப்பு 

வகாள்லக, மலிவுெிலையில் கட்டுபடியாகக் கூடிய வீட்டு ெசதி, டபருந்து டபாக்குெரத்து, சீடதாஷ்ை 

நிலைக்கான நடெடிக்லக மற்றும் ெைிகங்கள் மற்றும் சமூகங்கள் COVID-19 தாக்கத்திலிருந்து ெிடுபட்டு 

வபாருளாதாரத்லத பாதுகாப்பாக மறுவதாடக்கம் வசய்ெதற்கான ஆதரவு ஆகியமை அடங்கும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

”ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில், நாங்கள் வசய்யும் எல்ைாெற்றிலும் மக்கலள எங்கள் மனதில் வகாண்டபடிடய 

வசய்யப்படுகிறது. எங்கள் அலனத்து திட்டங்கள் மற்றும் டசலெகளிலும் பன்முகத்தன்லம, சமத்துெம் 

மற்றும் அலனெலரயும் உள்டசர்த்தல் மற்றும் தலடகலள நீக்குதல் ஆகியெற்றுக்கு நாங்கள் எங்கலள 

அர்ப்பைித்துள்டளாம்; இதனால் எங்கள் குடியிருப்பாளர்கள் அலனெரும் இனம் அல்ைது பாலினம் 

என்ைன ஒரு  வபாருட்டில்ைாமல் நியாயமாகவும் சமமாகவும் நடத்தப்படுகிறார்கள். இனவெறி எதிர்ப்பு 

மற்றும் சமத்துெத்திற்கான நிலைக்குழுெின் துலைத் தலைெராக நியமிக்கப்பட்டதில் நான்  வகௌரெம் 

வகாடுக்கப்பட்டிருக்கிடறன், டமலும் நம் நாட்டின் பன்முகத்தன்லமலயக் வகாண்டாட, சக 

நகராட்சிகளுடன் இலைந்து பைியாற்றவும்,  கனடிய நகராட்சிகளுடனும் மற்றும் கூட்டாண்லம 

அரசுடனும் ெலுொன உறலெ டமம்ப்படுத்தவும் நான் ஆர்ெமாக உள்டளன். வதாடர்ச்சியான 

கூட்டாண்லம மற்றும் ஒத்துலழப்பு மூைம், நாம் இனவெறிக்கு எதிராக டபாராடைாம், தலடகலள அகற்றி 

அலனெருக்குமான  ஒரு சமத்துெம் வகாண்ட நாட்லட உருொக்கைாம்; மற்றும் கனடா முழுெதும் 

டபாக்குெரத்து மற்றும் உள்கட்டலமப்லப டமம்படுத்தைாம். 



 

 

- வராவீனா சான்ட்டடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்; உறுப்பினர், 

FCM இயக்குநர் சலப 

"ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகள் மற்றும் நம் நாடு முழுெதும் உள்ள அலனெருக்குமான நற்ைைன்கலளப் 

வபறுெதற்கு, அரசாங்கத்தின் அலனத்து நிலைகளுக்கும் இலடயிைான ஒத்துலழப்பு அெசியம். நகர 

சலபயின்  சார்பாக, -இனவெறி எதிர்ப்பு மற்றும் சமத்துெத்திற்காக ொதாடும் ெழக்கறிஞரும் எங்கள் 

குடியிருப்பாளர்களுக்கான நற்ைைன்கலளப் வபறுெதில் உறுதியாக இருக்கிறெருமான - கவுன்சிைர் 

சான்ட்டடாஸ் அெர்கள்,  இனவெறி எதிர்ப்பு மற்றும் சமத்துெத்திற்கான நிலைக்குழுெின் துலைத் 

தலைெராக நியமிக்கப்பட்டதில் நான் மகிழ்ச்சியலடகிடறன். தலடகலள அலடயாளம் கண்டு அகற்றி,  

எங்கள் நகர நிர்ொகம் வசய்து ெருகின்ற டெலைலய அெர் வதாடருொர் என்று எனக்குத் வதாியும்; இதில் 

எங்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் குடிமக்களுக்கு டசலெ வசய்ய ஒரு சமத்துெ அலுெைகத்திற்கான  அடித்தளம்  

அலமப்பது மற்றும் நகரத்தின் முதல் கருப்பு இனவெறி எதிர்ப்பு அலமப்லபத்பிாிலெத் வதாடங்குெது 

டபான்றலெ இதில் அடங்கும்.  ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்களுக்கு இருக்கும் முக்கியமான பிற 

பிரச்சிலனகளாகிய டபாக்குெரத்து, டகாெிட் -19 பாதிப்பிலிருந்து மீட்பு ஆதரவு மற்றும் பிற 

நற்ைைன்கலளப் வபற எங்கள் கூட்டாண்லம பங்காளிகளுடன் ஒத்துலழப்பு நல்குொர்.. 

- டபட்ாிக் பிரவுன், டமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கலளயும் 75,000 

ெைிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்டத 

வசய்கின்டறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு டசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிடறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப் பலடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆடராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 
ஊடக வதாடர்புகள் 

ப்ரப்ட ாத் லகந்த் 

ஒருங்கிலைப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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