
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

   

கியூவெக் மாகாணத்தின் மச ாதா-21 க்கு எதிரான  ட்டாீதியான  ொலை 

எதிர்வகாள்ள ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் நிதியாதாரம் ெழங்குகிறது  

                 

  

ப்ராம்ப்ட்டன் , ON (டி ம்ெர் 15, 2021) – இன்லறய தனது  ிறப்புக்கூட்டத்தில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

 லெயானது $100,000  நிதியாதாரம் ெழங்க அங்கீகாரம் ெழங்கியது; கனடா நாட்டு முஸ்லிம்களின் 

சத ிய கவுன் ில்(NCCM), கனடா நாட்டில் உள்ள உைக  ீக்கியர்கள் அலமப்பு(WSO), கனடா நாட்டு 

வொது குடிலம சுதந்திரங்களுக்கான அலமப்பு(CCLA)  ஆகியலெ, கியூவெக் மாகாண மச ாதா -21  ட்ட 

ாீதியான  ொலை எதிர்வகாள்ெதற்காக ெங்களிக்க ெிருக்கும் முதல் கனடா நாட்டு நகராட் ியானது 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர  லெசய ஆகும்.  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது கனடாெின் மிக செகமாக ெளர்ந்து ெருெதும், மற்றும் ெைதரப்ெட்ட 

 மூகங்கலளக் வகாண்டதாக இருப்ெெற்றில் ஒன்றும் ஆகும்; சமலும் இந்த கவுன் ில் காை முன்னுாிலம 

வகாண்ட ெிஷயங்களில், முதன்லமயான ஒன்லற முன்வனடுக்க உறுதிபூண்டுள்ளது: ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு 

ெைகைலெ நகரம். இந்த நிதி உதெிலய அங்கீகாிப்ெதன் மூைம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர  லெயானது உள்ளூர் 

 மூகம் மற்றும் கனடா முழுெதிலும் ென்முகத்தன்லம வகாண்டு ெரும் மதிப்புக்கு தனது ஆதரலெக் 

காட்டுகிறது. 

 

இன்லறய நகர லெக் கூட்ட தீர்மானமானது: 

 

உாிலமகள் மற்றும் சுதந்திரத்திற்கான  ாஸனத்லத, ப்ராம்ப்ட்டன் ொ ிகள் மதிப்ெதாக வ ால்கிறது; 

மற்றும் 

 

ெரம்புகசள இல்ைாத அளவுக்கு  ட்ட ஆதாரெளங்கள் வகாண்ட கியூவெக் மாகாணத்திற்கு எதிராக 

தங்கலள ொதுகாத்துக்வகாள்ள, இன ாீதியான  முதாயத்தினர் மட்டுசம   ாஸனத்தின் தற்காப்பு மற்றும் 

மத ாீதியான சுதந்திரத்தின் அடிப்ெலட மதிப்ெிலன தாங்கிப்ெிடிப்ெதாக கூறுெலத நாம் அனுமதிக்க 

முடியாது என ப்ராம்ப்ட்டன் நகர லெ  நம்புகிறது; மற்றும்  

 

இந்த  ட்டாீதியான  ொலுக்கு கனடா நாட்டின் மிகப்வெரும் நகரங்கள் நிதியுதெி அளிக்குமானால், அந்த 

ெலகயில் கள நிலைலயச்  மன்ெடுத்த நாங்கள் ெிரும்புகிசறாம்; ஏவனனில், கூட்டு அர ாங்க ஈடுொடு 

இல்ைாத நிலையில் இது ஒரு நியாயமான  ட்டப் சொராட்டமாக இருக்க முடியாது; மற்றும்  

 

மத சுதந்திரத்லத மீறுவதை அனுமைிக்கின்ற உச்ச நீைிமன்ற முடிவானது ப்ராம்ப்ட்டன்வாசிகளுக்கும் 

அதனத்து கனடாநாட்டு மக்களுக்கும் எைிர்மதற விதைவுகதை ஏற்படுத்ைிவிடும்; 

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


 

 

 

ஆதகயால் கீழ்க்கண்டவாறு ைீர்மானம் எடுக்கப்படலாம்: 

1. அைாவது, கியூபபக்-இன் மசசாைா 21 இல் இருக்கின்ற மை சுைந்ைிரத்ைில் பாகுபாடு காட்டுைலுக்கு 

எைிரான ைற்சபாதைய சட்ட ாீைியான சவாலுக்கு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் ஆைரவைிக்கும்; மற்றும் 

 

2. ப்ராம்ப்ட்டன் நகர மாநகராட்சி கவுன்சில் ஆனது, கனடா நாட்டு முஸ்லிம்களின் சத ிய 

கவுன் ில்(NCCM), கனடா நாட்டில் உள்ள உைக  ீக்கியர்கள் அலமப்பு(WSO), கனடா நாட்டு வொது 

குடிலம சுதந்திரங்களுக்கான அலமப்பு(CCLA)   ஆகிய அதமப்புக்கைால் சமற்பகாள்ைப்படும் கூட்டு 

சட்ட சவாலுக்கு,  2021 ஆண்டிற்கான ஒரு ைடதவ பங்கைிப்பாக $100,000 வழங்குைல்; நிைிக்கான 

ஆைாரத்தை அலுவலர்கள் உாியவதகயில் இனம் காணுைல்; மற்றும் 

 

3.  இந்ை ைீர்மானத்ைின் ஒரு பிரைிதய இவர்களுக்கு அனுப்புைல்: 

அ. கனடா நாட்டின் மாநகரங்கைின் சமயர்கள், கனடா நாட்டு நகராட்சிகைின் கூட்டதமப்பு (FCM) 

மற்றும் ஒன்ட்டாாிசயா  நகராட்சிகளுக்கான சங்கம் (AMO); சட்டாீைியான சவாலுக்கு ஆைரவைிக்கும் 

வதகயிலான பங்கைிப்புக்கதை இைில் இருக்கும் நகராட்சிகளும் வழங்கசவண்டும் எனக் சகாருகின்ற 

சவண்டுசகாள் தவக்கப்படும்; மற்றும் 

ஆ. பீல் பிராந்ைிய அரசு, மிஸ்ஸிஸ்ஸாகா மாநகரம், கலிடான் நகரம் மற்றும் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள் அதனவருக்கும் மற்றும் ஒன்ட்டாாிசயா மாகாணத்ைின் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களுக்கும் -அவர்கைின் ஆைரதவக் சகாரும் வதகயிலான  சவண்டுசகாளுடன் 

 

 விதரவான கூற்றுக்கள் 

 

•  வொது அலுெைர்கள் ெணியிடங்களில் மத  ின்னங்கலள அணிெலத தடுக்கின்ற  ட்ட 

முன்வமாழிெிலன (மச ாதா 21) கியூவெக் அரா ங்கம் 2019 ஆம் ஆண்டில் வகாண்டு ெந்தது. இந்த 

மச ாதா 21  என்ெது தலைப்ொலககள்,  குல்ைாக்கள், வதாப்ெிகள், பபண்கள் அணியும் முகத்ைிதர 

மற்றும் ொர்லெயில் ெடும்ெடியான சிலுதவகள் சபான்ற விஷயங்கதை ைதட பசய்யக்கூடும். 

• அந்ைச் சமயத்ைில் கியூபபக் அரசாங்கத்ைின் மைசார்பின்தம மசசாைாவுக்கு எைிராக ஏகமனைாக ஒப்புைல் 

வழங்கிய மாண்ட்ாியல் மாநகர கவுன்சிலின் உறுைி பமாழிக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கவுன்சில் துதண 

நின்றது; கியூபபக் அரசாங்கம் ஏற்பகனசவ ஒரு மைசார்பற்ற சமூகம் எனவும், பணியாைர்கள் எதை 

அணிவது என்பைற்கான ஒரு சட்ட வடிவு சைதவயில்தல எனவும்  இந்ை உறுைிபமாழி கூறுகிறது. 

மசசாைா 21 இன் மீைான 2019 ஆம் ஆண்டின் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரசதப ைீர்மானங்கதை இங்கு காணலாம். 

• 2016 ஆம் ஆண்டு மக்கள்பைாதக கணக்பகடுப்பின்படி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம், பார்தவயில் 

படும்படியான மிகப்பபரும் சிறுபான்தமயினதரக் பகாண்டிருந்ைது; இது கனடாவின் மூன்றாவது மற்றும் 

ஒன்ட்டாாியாவின் நான்காவது இடமும் ஆகும். 

https://pub-brampton.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=39614


 

 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் 115 பவவ்சவறு  பமாழி சபசுகின்ற 234 பவவ்சவறு இன மூலம் பகாண்டவர்கள் 

இருக்கின்றனர்.  

• 2011 மற்றும் 2016 ஆண்டுகளுக்கு இதடயில், பமாத்ைமாக 39,915 புலம்பபயர் மக்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு வந்து சசர்ந்துள்ைனர். இைில் பபரும்பான்தமயாக இருந்ைவர்கள், இந்ைியாவில் 

பிறந்ைவர்கசையாவர். 

• 2016 ஆம் ஆண்டில் , ப்ராம்ப்ட்டன் மக்கள் பைாதகயில் 52.25 சை வீைத்ைினர் கனடா நாட்டுக்கு 

பவைியில் பிறந்ைவர்கைாவர். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“மச ாதா 21 என்ெது ொரெட் மானது. கியூவெக் மற்றும் நாடு முழுெதும் உள்ளலதப் சொைசெ, 

ென்முகத்தன்லம என்பது,  நமது ெைகைலெ வகாண்ட வமால க்  மூகத்தின் ெைம் என்ெலத அங்கீகாிக்க 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர  லெ அடிவயடுத்து லெத்ததில் நான் மகிழ்ச் ியலடகிசறன். சதர்ந்வதடுக்கப்ெட்ட 

தலைெர்கள் என்ற ெலகயில், நாட்லடப் வெருமளெில் குலறத்து மதிப்ெிடுெதற்கு உட்ெடுத்தும் சதர்தல் 

சநாக்கங்களுக்காக, அடிப்ெலடக் வகாள்லககலள ஒருசொதும் ெியாொரம் ஆக்கைாகாது. மத சுதந்திரம் 

என்ெது ஒரு அடிப்ெலடாீதியான சகாட்ொடாகும், அதில் நாம் திடமாக இருக்க செண்டும்,  ாியானது 

எதுசொ அதற்காக துலண நிற்கும் நகர  லெக்கு நன்றி கூறுகிசறன். 

- செட்ாிக் ப்ரவுன், வமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

 

மச ாதா 21 க்கு எதிராக கியூவெக் மக்கள் நடத்தும் சொலர ஆதாிப்ெதில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் இந்த 

அர்ப்ெணிப்பானது, ெரைாற்றின்  ாியான ெிஷயம்  ார்ொக நிற்க நாடு முழுெதும் உள்ள மற்ற 

நகரங்களுக்கு முன்மாதிாியாக அலமகிறது. கனடாெின் மிகவும் ெரந்துெட்ட மக்கள் வகாண்ட 

நகரங்களில் ஒன்றாக ப்ராம்ப்ட்டன் இருக்கிறது; இதில் மத  ார்ந்த உலடகலள அணிெெர்கள் ெைரும் 

உள்ளனர். இப்ெடி ஆதரெளிப்ெதன் மூைம், ப்ராம்ப்ட்டன் மற்றும் கனடாெில் உள்ள ஒவ்வொரு நொின் 

உாிலமலயயும் நகரம் உறுதிப்ெடுத்துகிறது, மத உலடகலள அணிெதற்கும், எலதச்  ார்ந்து மக்கள் 

இருக்கிறார்கசளா  அப்ெடிசய அெர்கள் இருப்ெதற்கான உாிலமயும் ொதுகாக்கப்ெட செண்டிய 

ெிஷயமாகும். இன்லறய தினம், தங்கள் உள்ளூர் அர ாங்கத்தால் தங்கள் மத சுதந்திரம் நீண்டகாைமாக 

ொதுகாக்கப்ெடுகிறது என ப்ராம்ப்டன் குடியிருப்ொளர்களுக்கு உறுதியளிக்கப்ெடுகிறது. இனம்  ார்ந்த 

 மூகங்களுடன் இலணந்து நின்று எமது குடிலம உாிலமகளுக்காக துலண நிற்ெெர்கலள ஆதாிப்ெதற்கு, 

அர்த்தமுள்ள நடெடிக்லககலள எடுத்தலமக்காக நகர  லெக்கு நாம் நன்றி கூறுகின்சறாம்.” 

- முஸ்தஃொ ஃெரூக், ததலலம நிர்ொக அதிகாாி, கனடா முஸ்லிம் மக்களுக்கான சத ிய கவுன் ில் 

(NCCM) 

 

” ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மத சுதந்திரத்திற்கான நிலைப்ொட்லட எடுப்ெலதயும், மச ாதா 21க்கு எதிரான 

 ொலை ஆதாிப்ெலதயும் நாங்கள் ெரசெற்கிசறாம். WSO, NCCM மற்றும் CCLA சொன்ற  முதாயக் 

குழுக்கள் நீதிமன்றத்தில் இந்த ொரெட் மான  ட்டத்திற்கு எைிராக  ொல் ெிடும் அசத செலளயில், இது 



 

 

அலனத்து கனடிய நாட்டு  மக்களின் சுதந்திரத்லதயும் ொதிக்கும் ெிஷயமாகும்; மதாீதியான ொகுொடு 

காட்டுதலுக்கு எதிராக நாம் ஒன்றுெட செண்டும். நமது தலைெர்கள் நமது கூட்டு மனித 

உாிலமகளுக்காக ெலுொன நிலைப்ொட்லட எடுக்கிறார்களா என உற்று சநாக்க செண்டும்; இதற்கான 

ெழிெகுத்த, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர  லெக்கு, நாங்கள் நன்றி கூறுகிசறாம். 

- ஷரன்ஜீத் கவுர், முதுநிலை துலணத் தலைெர், உைக  ீக்கியர் அலமப்பு 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெ த்தில் 700,000 மக்கலளயும் 75,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வ ய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வொதுமக்கலள மனத்தில் லெத்சத 

வ ய்கின்சறாம். ெைதரப்ெட்ட  முதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு ச ர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிசறாம், 

வதாழில்நுட்ொீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப் ெலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ெதற்கான ெயணத்தில் நாங்கள் 

வ ன்றுவகாண்டிருக்கிசறாம். ொதுகாப்ொன, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆசராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்ெதற்கான ெளர்ச் ிப்ொலதயில் நாங்கள் ெங்கு ெகிக்கிசறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

. 
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