
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

   

 

2022 நகராட்சி மற்றும் பள்ளி ொாிய தேர்ேல் முடிவுகளள  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் வெளியிடுகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்தடாபர் 28, 2022) – 2022 ஆம் வருட நகராட்சி மற்றும் பள்ளி ொாிய 

தேர்ேல்களுக்கான அேிகாரபூர்ெமான முடிவுகளள ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் வெளியிட்டுள்ளது. 

அளனத்து முடிவுகளும் நகாின் தேர்ேல் அேிகாாியாகிய பீட்டர் ஃதப அெர்களால் சாிபார்க்கப்பட்டு 

அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

இந்ேத் தேர்ேலில் வமாத்ேம்  87,115 ொக்காளர்கள் ேங்கள் ொக்குகளளச் வசலுத்ேினர் (இேில் முன்கூட்டி 

ொக்கு வசலுத்ேியளெயும் அடங்கும்); வமாத்ேமுள்ள ேகுேி வபற்ற 354,884 ொக்காளர்களில் 24.56% 

ொக்காளர்களள இது பிரநிேித்துெம் வசய்கிறது.  

 

பின் ெருெது தேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட பிரேிநிேிகள் வபயர் வகாண்ட இறுேி பட்டியல்  ஆகும். நெம்பர் 16, 

2022 தேேியில் நகரசளபயின் சிறப்புக் கூட்டம் ஒன்றில் சளப கூடி, தேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட நகரசளப 

உறுப்பினர்கள் மூெளர பீல் பிராந்ேிய குழுெிற்காக கூடுேல் பிராந்ேிய கவுன்சிலர் பிரேிநிேிகளாக 

நியமிப்பார்கள்.    

 

தமயர் 

தபட்ாிக் ப்ரவுன் 

 

பிராந்ேிய கவுன்சிலர்கள் 

ொர்டுகள் 1 & 5: பால் ெிவசண்ட் (Paul Vicente) 

ொர்டுகள் 2 & 6: ளமக்தகல் பால் பல்தலஸ்ச்சி (Michael Paul Palleschi) 

ொர்டுகள் 3 & 4: மார்ட்டின் வமவடய்தராஸ் (Martin Medeiros) 

ொர்டுகள் 7 & 8: பாட் ஃதபார்ட்டினி (Pat Fortini) 

ொர்டுகள் 9 & 10: குர்ப்ரோப் சிங் டூர் (Gurpartap Singh Toor) 

 

நகர கவுன்சிலர்கள் 

ொர்டுகள் 1 & 5: வராவீனா சான்ட்தடாஸ் (Rowena Santos) 



 

 

ொர்டுகள் 2 & 6: நவ்ஜித் காவ்ர் ப்ரார் (Navjit Kaur Brar) 

ொர்டுகள் 3 & 4: வடன்னிஸ் கீனன் (Dennis Keenan)  

ொர்டுகள் 7 & 8: ராட் பெர் (Rod Power) 

ொர்டுகள் 9 & 10: ஹர்கிரத் சிங் (Harkirat Singh) 

 

பீல் மாவட்ட பள்ளி வாாிய அறங்காவலர்கள் 

ொர்டுகள் 1 & 5: தடெிட் க்ாீன் (David Green) 

ொர்டுகள் 2 & 6: ெில் தடெிஸ் (Will Davies) 

ொர்டுகள் 3 & 4: தகத்ேி வமக்வடானால்டு (Kathy McDonald) 

ொர்டுகள் 7 & 8: கார்லா வபய்லி (Karla Bailey) 

ொர்டுகள் 9 & 10: சத்பால் சிங் தஜாஹல் (Satpaul Singh Johal) 

 

டஃபாிந்பீல் கத்தோலிக் மாவட்ட பள்ளி வாாிய அறங்காவலர்கள்  

ொர்டுகள் 1, 3 & 4: அனிஷா ோமஸ் (Anisha Thomas) 

ொர்டுகள் 2, 5 & 6: தடர்ாில் ப்ளரயன் டிவசௌஸா (Darryl Brian D’Souza) 

ொர்டுகள் 7, 8, 9 & 10: ஷான் தசெியர் (Shawn Xaviour) 

 

கான்செல் ஸ்காலர் வியாமாண்ட் அறங்காவலர் (Conseil scolaire Viamonde Trustee) (பீல் 

பிராந்ேியத்ேிற்காக) 

பாராட்டப்பட்ட – யுொன் தராஷ்ஃவபார்ட் (Yvon Rochefort) 

கான்செல் ஸ்காலர் கத்தோலிக்  மான் அசவனிர் அறங்காவலர்(Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Trustee {ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம், கலீடான் நகரம், சகல்ஃப் நகரம் மற்றும் டஃபாின் மற்றும் சவலிங்டன் 

கிராமப்புற நகராட்ெிகளுக்காக (City of Guelph and the municipalities in Dufferin and Wellington 

Counties)} 

வஜனிொ க்வரனியர் (Genevieve Grenier) 

 

தமலும் ேகவல்களுக்கு வருகக ேரவும்: Brampton.ca. 

அறிஞர் கூற்று 

“2022 ப்ராம்ப்ட்டன் நகராட்ெி மற்றும் பள்ளி ொாியத் தேர்ேலுக்கு ேகுேியுள்ள அளனத்து 

ொக்காளர்களுக்கும், ேளடயற்ற, ெசேியான மற்றும் அணுகக்கூடிய ொக்களிக்கும் வசயல்முளறளய 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/2022-Election-Results.aspx


 

 

வசயல்படுத்துெேற்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அர்ப்பணிப்பு சகாண்டிருந்ேது. தேர்ேலில் பங்தகற்ற அளனத்து 

ொக்காளர்கள், நமது தேர்ேல் பணியாளர்கள், ேன்னார்ெலர்கள், பள்ளி ொாியங்கள், சமூக அளமப்புகள், 

உள்ளூர் மற்றும் பிராந்ேிய பங்காளிகள் மற்றும் அலுவலர்களுக்கு நன்றி. நகர சளபயானது 

ப்ராம்ப்ட்டனில் அன்றாட ொழ்க்ளகயில் ோக்கம் ஏற்படுத்துகின்ற முக்கியமான முடிவுகளள எடுக்கிறது, 

எனதெ பிராம்ப்டன் குடியிருப்பாளர்கள் அளனெரும் ேங்கள் சமூகத்ேில் சுறுசுறுப்பாக இருக்கவும், 

அெர்களின் உள்ளூர் அரசாங்கத்துடன் இளணந்ேிருக்கவும் ஊக்குெிக்கிதறன்.” 

- பீட்டர் ஃதப, நகர எழுத்ேர் மற்றும் தேர்ேல் அேிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

  

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ேன் ெசத்ேில் 700,000 மக்களளயும் 75,000 

ெணிக அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ேிலும் வபாதுமக்களள மனத்ேில் ளெத்தே 

வசய்கின்தறாம். பலேரப்பட்ட சமுோயத்ேினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முேலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வோழில்நுட்பாீேியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீேியிலான புதுளமப் பளடத்ேலில் முன்னணி ெகிப்பேற்கான பயணத்ேில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிளலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளமப்பேற்கான ெளர்ச்சிப்பாளேயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இளணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வோிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

ஊடக வோடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் பன்முக கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

                                                                                       

 

 

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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

