உடனடி வெளியீட்டுக்காக

ப்ராம்ப்ட்டன் பிராந்திய கவுன்சிலர் வராவீனா சான்ட்டடாஸ், எஃப் சி எம் (FCM)
ொாியத்திற்கு மீண்டும் டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளார்

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 7, 2022) –. தனது ெருடாந்தர வபாதுக்குழு கூட்டத்தில், கனடா
நாட்டு நகராட்சிகளின் கூட்டமமப்பாகிய எஃப் சி எம் (FCM) ஆனது, ப்ராம்ப்ட்டன் பிராந்திய
கவுன்சிலராகியர் வராவீனா சான்ட்டடாஸ் அெர்கமள 2022 முதல் 2023 ெமரயிலான ஒரு ெருட
காலத்திற்கு தனது இயக்குநர்கள் குழுெிற்கு மீண்டும் டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டதாக அறிெித்தது.
எஃப் சி எம் (FCM) ஆனது 1901 ஆம் ஆண்டு முதல் கனடாெின் நகராட்சி அரசாங்கங்களின்
டதசியக் குரலாக இருந்து ெருகிறது. நாடு முழுெதிலும் உள்ள 2,000 க்கும் டமற்பட்ட
நகராட்சிகமள உறுப்பினர்களாகக் வகாண்டுள்ளது; இது 90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான
கனடியர்கமள பிரதிநிதித்துெப்படுத்துகிறது. கனடிய நகராட்சிகள் கூட்டமமப்பின் ஆண்டு
மாநாடு, மற்றும் ெர்த்தகக் கண்காட்சி ஜூன் 2 முதல் 5 ெமர, கலப்பின ெடிெத்தில்
நமடவபற்றது; இந்த ஆண்டின் கருப்வபாருளானது, ”ஒன்றிணைந்த மீட்புக்காக” என்பதாக
உள்ளது; ெலுொன மற்றும் அமனத்மதயும் உள்ளடக்கிய ெமகயிலான மீட்புக்கான
உந்துசக்திகளாக நகராட்சிகளின் முக்கிய பங்மக ெலுப்படுத்துகிறது.
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் முக்கியப் பிரச்சமனகமளப் பற்றி ெிொதிக்கவும், பின்ெருெனெற்றிற்கு
மத்திய அரசின் ஆதரவு மற்றும் நிதியுதெிக்காக ொதிடவும் இந்த மாநாடு ொய்ப்பளித்தது:
• சிறந்த டபாக்குெரத்மத உருொக்குெதற்கான அர்ப்பணிப்பு;
• வசயல்பாடு மிக்க டபாக்குெரத்து உள்கட்டமமப்பு மற்றும் திட்டங்கமள வசயல்படுத்த
நிமலத்துநிற்கெல்ல நிதியளிப்பு;
• காலநிமல மாற்றத்திற்கு தழுெல் மற்றும் தாக்குப்பிடிக்கும் தன்மமமய முன்வனடுத்துச்
வசல்ெதற்கான முதலீடுகள்; மற்றும்,
• வபாருளாதார டமம்பாடு மற்றும் மீட்பு, டெமலொய்ப்புக்கள் மற்றும் ெளர்ச்சி
ஆகியெற்றுக்கான முதலீடுகள்.

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் என்னனன்ன பற்றி ொதாடியது என்பது பற்றிய கூடுதல் தகெல்கள் City of
Brampton’s website இல் கிமடக்கின்றன

அறிஞர் கூறுக்கள்
“நாடு முழுெதும் உள்ள FCM இயக்குநர்கள் குழுெில் இருந்தபடி, நகராட்சித் தமலெர்கள்
குழுவுடன் மற்வறாரு ஆயுட்காலத்திற்கு பணியாற்றுெது எனக்கு கிமடத்த ஒரு கவுரொகும். FCM
இல், டயாசமனகமள ெலுொன வபாருளாதாரங்களாகவும், மக்களுக்கு சிறந்த
ொழ்க்மகயாகவும் மாற்றுெதற்கு கூட்டாண்மமகமள ெலுப்படுத்தி ெருகிடறாம்; டமலும்
ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான முக்கிய முன்னுாிமம வகாண்ட
ெிஷயங்கள் குறித்து நான் வதாடர்ந்து ொதாடுடென். FCM இயக்குநர்கள் குழு, நமது
நகரங்களும் குடியிருப்பாளர்களும் மீட்சிக்கான எங்கள் பைியில் முன்டனற டெண்டிய
ெிஷயங்கள் எமெ என்று வதாடர்ந்து ஆராய்ந்து, அமனெருக்கும் நிமலத்து நிற்கெல்ல,
வநகிழ்ச்சியான மற்றும் சிறந்த எதிர்காலத்மத உருொக்குொர்கள்.”

- வராவீனா சான்ட்டடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
“எஃப்சிஎம் (FCM ) இயக்குநர்கள் குழுெில் டமலும் ஒரு ெருடத்திற்குத் டதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட
கவுன்சிலர் சான்ட்டடாஸ் அெர்கமள ப்ராம்ப்ட்டன் நகரசமப சார்பாக ொழ்த்துகிடறன்.
வராவீனாெின் உந்துதல் மற்றும் அர்ப்பணிப்பு ஆகியணை, எங்கள் கவுன்சில் வசய்து ெரும்
பணிமய வதாடர்ந்து முன்வனடுத்துச் வசல்லும் என்றும், ப்ராம்ப்ட்டன் மற்றும் பீல்
குடியிருப்பாளர்களின் குரல்களுக்கு வசெிசாய்க்கடுெமத உறுதி வசய்யும் என்றும் நான்
நம்புகிடறன்."

- டபட்ாிக் ப்ரவுன், டமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
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கனடா நாட்டில் மிக ைிணரைாக ைளர்ந்து ைரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ைசத்தில் 700,000 மக்கணளயும் 75,000
ைைிக அணமப்புக்கணளயும் னகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் னசய்யும் ஒவ்னைாரு காாியத்திலும் னபாதுமக்கணள மனத்தில் ணைத்தத
னசய்கின்தறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ைலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ணட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம்,
னதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுணமப் பணடத்தலில் முன்னைி ைகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள்
னசன்றுனகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிணலத்து நிற்கைல்ல மற்றும் னைற்றிகரமான ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகணரக்
கட்டணமப்பதற்கான ைளர்ச்சிப்பாணதயில் நாங்கள் பங்கு ைகிக்கிதறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியைற்றில்
எங்களுடன் இணையுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் னதாிந்துனகாள்ளுங்கள்

ஊடக வதாடர்பு
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர மன்முக கலாச்சார ஊடகம்
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