
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

 

உட்வ ாதிந்திருக்கின்ற வ ாருளாதாரத்தத வெளிக்வகாண்டுெருெதற்காக, கூட்டு 

அரசாங்கம் மற்றும்  ிரததச அரசாங்கத்திலிருந்து நியாயமானதும் தக்க சமயத்தில் 

தகவகாடுப் துமான நிதிதய ப்ராம்ப்ட்டன் நகரதமப்பு தெண்டுகிறது. 

கூட்டு அரசாங்கம் மற்றும்  ிரததச அரசாங்கத்தின் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ெருடாந்திர ெரவு 

வசலவு அறிக்தககளுக்கு முந்ததய ஆதலாசதனகதள மாநகரம் ெழங்குகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜனொி 25, 2020) –  கூட்டு அரசாங்கம் (Federal) மற்றும்  ிரததச 

அரசாங்கம் (Provincial) ஆகியெற்றின் ’ 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ெரவு வசலவு அறிக்தககளுக்கு 

முந்ததய ஆதலாசதனகளின் ஒரு  ாகமாக  ல்தெறு  முக்கிய முன்னுாிதம வகாடுக்கப் டதெண்டிய 

ெிஷயங்கள்  ற்றி ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் தயாசதன கூறுகிறது. 

இன்தறய தினம், மாநகருக்வகன,  கூட்டு அரசாங்கத்தின் ெரவு வசலவு திட்டங்களுக்கான 

தெண்டுதகாள்கள்  ற்றிய ெிெரங்கதள, மக்களதெயின்  ல்தெறு உள்ளூர் உறுப் ினர்களாகிய  ரூ ி 

சத ாட்டா, கமல் தகரா, மணீந்தர் சித்து, ரதமஷ் சங்கா மற்றும் தசானியா சித்து ஆகிதயாருடன் 

மாநகாின் தமயராகிய த ட்ாிக்  ிரவுன் அெர்கள்  கிர்ந்து வகாண்டார். நீண்டகால த ாக்குெரத்து 

ெசதிகளுக்கான நிதி ஒதுக்குதலின் முக்கியத்துெம், மற்றும் ெிதரொகப் வ ருகி ெரும் மக்கள் வதாதகக்கு 

ஈடுவகாடுக்கும் ெதகயில் ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகாின் கட்டதமப்பு ெசதிகதள ெலுப் டுத்துெதற்கான 

அெசியங்கள்  ற்றியும் அெர்கள் ெிொதித்தனர்.  ாிெர் ொக் (Riverwalk) என்னும் திட்டப் ணி மற்றும் 

காலநிதல மாற்றம் உண்டாெதற்கு  காரணமாக ெிஷயங்கள் மற்றும் அப் டியான மாற்றங்களால் 

ஏற் டும் தாக்கங்கதள எப் டி எதிர்வகாள்ெது என் து த ான்ற குறிப் ிடத்தக்க முதனப்புகள்  ற்றியும் 

ெிொதிக்கப் ட்டன. 

சமர்ப் ணம் வசய்ெதற்கான  ிரததச திட்டப் ணி ஆெணமானது (Provincial submission 

document), ஒன்ட்தடாிதயாெின் முதன்மந்திாியாகிய டக் ஃத ார்ட் (Doug Ford) அெர்களிடம் மாநகர 

தமயர் த ட்ாிக்  ிரவுன் அெர்களால் (ஜனொி 24 ஆம் தததி) சமர்ப் ிக்கப் ட்டது .   ல காலமாகதெ, 

சுகாதாரப்  ராமாிப்புக்கான குதறொன நிதி ஒதுக்கீடு, பீல் வமதமாாியல் (Peel Memorial ) 

மருத்துெமதனயின் ெிாிொக்கத்துக்கு தெண்டிய நிதிஆதரவு தருெதற்கான அெசியம், மற்றும் 

மூன்றாெதாக ஒரு சுகாதாரப்  ராமாிப்பு ெசதியதமப்பு த ான்ற ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகருக்கு 

வநருக்கடியான ெிஷயங்கள்  ற்றியும் அெர்கள் ெிொதித்தனர். பீல்  ிராந்திய த ாலீஸாருக்கு தெண்டிய 

 ாதுகாப்பு மற்றும் குற்றத்தடுப்பு முதனப்புக் காாியங்களுக்காக $20.5 மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீடு 

வசய்ெதாக வசய்யப் ட்ட அறிெிப் ிதன ெரதெற் தாக தமயர்  ிரவுன் வதாிெித்தார். இந்தக் கூட்டத்தில்  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Federal%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf


 

 

வநடுஞ்சாதல எண்கள் 410 மற்றும் 403 இல் துப் ாக்கிகளுடனான குற்றங்கதளக் தகயாளுெதற்காக 

அந்த சாதல வநடுகிலும் CCTV தகமிராக்கள் வ ாருத்துெதன் அெசியம்  ற்றிய ெிொதங்களும் மற்றும் 

ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள  ிரததசாீதியான குற்றங்கள் சட்டம் காக்கும் நீதிமன்றத்தில் (Provincial Offences 

Act (POA) ), நீதித்துதற சார்ந்த வ ாருட்களின் குதற ாடுகள்  ற்றிய ெிொதங்களும் இந்தக் கூட்டத்தில் 

இடம்வ ற்றன. 

மாநகாில் முன்னுாிதம வகாடுக்கப் ட தெண்டிய ெிஷயங்கள், நடப்பு ெரவு வசலவுத் திட்டத்தில் 

தெக்கப் டதெண்டிய தெண்டுதகாள்கள் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீட்டிதன வ றுெதற்காக எதிர்ெரெிருக்கும் 

ொய்ப்புக்கள் ஆகியதெ  ற்றிய மிக சமீ த்திய தகெல்கதள   கூட்டு அரசாங்கத்திடமிருந்து மாநகர் 

மன்றம் மற்றும் மாநகாின் அதிகாாிகளுக்கு கிதடக்கப் வ றச் வசய்ய தெண்டும் என தமயர் அெர்கள் 

தகட்டுக்வகாண்டார்.    

இரு தரப்பு ெரவு வசலவுத் திட்ட அறிக்தகதய சமர்ப் ிப் தற்கு முந்ததய ெிஷயங்கள்  ற்றிய முக்கிய 

குறிப்புகள் கீதழ வகாடுக்கப் ட்டுள்ளன. இதற்கான முழு ஆெணங்களும்   மாநகாின் ெதலத்தளத்தில் 

கிதடக்கும். 

 ெிதரொக ெளர்ந்து ெருகின்ற ப்ராம்ப்ட்டன் ததரப்த ாக்குெரத்து மற்றும் ஜூம் (Züm ) 

த ாக்குெரத்து அதமப்புக்களால் எதிர்வகாள்ளப் டும் வநருக்கடிகதள இனம் கண்டு அெற்தறப் 

த ாக்குெதற்கான நியாயமான நிதி ஒதுக்கீட்டு மாதிாி 

  ுதரான்ட்தடாாிதயா வமயின் வீதி எல் ஆர் ட்டி (Hurontario-Main St. LRT) முதல் டவுண்டவுன் 

ப்ராம்ப்ட்டன் GO (Downtown Brampton GO) ஸ்தடஷன் ெதரயிலான  ாதததய 

நீட்டிப் தற்வகன கண்டிப் ான நிதி ஒதுக்கீடு; அதத சமயத்தில் சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீடு  ற்றிய 

தெதலயும் வதாடர்தல்  

 ாிெர் ொக் (Riverwalk) எனப் டும் முற்றிலும் மாறுதல் உண்டாக்கக்கூடிய திட்டப் ணிக்கான 

ஆதரவு; இது டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் -இன் உட்வ ாதிொன நிதிதய வெளிக்வகாணரும்; 

இதனால் $256 மில்லியனுக்கும் அதிகமான நிதிதய கனடா நாட்டு வ ாருளாதாரத்தில் வகாண்டு 

தசர்ப் துடன் 2,200 முழுதநரப்  ணியமர்வுகதளயும் உண்டாக்கும் 

 ” வெராந்தாெில் தெத்து கெனிக்க தெண்டிய தநாயாளிகள் ” எனும் நிதலதய மாற்றி 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் அதனெருக்கும் சாிசமமான சுகாதாரத்திற்கான மருத்துெத்தத உடனடியாக 

அளித்தல், பீல் வமதமாாியல் தமயத்தின் கட்டம்-2 ஐ ெிாிொக்குதல் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் 

மூன்றாெதாக ஒரு மருத்துெமதனக்கு நிதியளித்தல் 

 ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் தனக்வகன ஒரு  ல்கதலக் கழகத்ததக் வகாண்டிருக்கும் ெிதமாக 

ப்ராம்ப்ட்டன் யூ (BramptonU) என்னும் நிஜ ெடிெில் அததனக்வகாண்டு ெந்து 

உயர்நிதலக்கல்ெிக்கு அடுத்த கல்ெிொய்ப்புகதள உருொக்க உதவுதல். ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 

தனக்வகன ஒரு  ல்கதலக் கழகத்ததக் வகாண்டிருக்க தெண்டுவமன 835 குடியிருப்புொசிகள் 

ெிரும்புெதாக வமயின்ஸ்ட்ாீட் ாிசர்ச் கருத்தாய்வு ( Mainstreet Research) காட்டுகிறது. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Committee%20of%20Council%202010/20191113cw_Agenda.pdf#page=32
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Committee%20of%20Council%202010/20191113cw_Agenda.pdf#page=32
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Welcome.aspx


 

 

 சமுதாயப்  ாதுகாப்பு மற்றும் நல்ொழ்வுக்கான ஒரு ஆத்மார்த்தமான அணுகுமுதறதயக் 

வகாண்டிருப் தற்குத் தததெயான  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் குறிப் ான தரவுகதள அரசின் அதனத்து 

மட்டங்களிலும் அதிகமாகப்  கிர்தல்  

அறிஞர் தமற்தகாள்கள் 

“இந்த சில ஆண்டுகளில், ெளர்ச்சிதய நாம் எப் டி நிதலயாக  தெத்துக்வகாள்ள முடியும், தெதல 

ொய்ப்புகதள எப் டி உருொக்க முடியும், மற்றும் குடியிருப்புொசிகதளயும் அெர்களின் 

வ ாருட்கதளயும் எப் டி திறம் ட இடம் மாற்றி தெக்க முடியும் என்னும் ெிஷயங்கதள மனதில் 

வகாள்ள தெண்டும்; ஏவனனில் இதெதய நகரங்களுக்கு புது ெிெரணம் வகாடுக்கும்.  மாநகாின் 

உட்வ ாதிொன வ ாருளாதாரத்தத வெளிக்வகாண்டுெரக்கூடிய  ல எண்ணிக்தகயிலான 

திட்டப் ணிகளுக்கு, நியாயமான, சமத்துெமான நிதி ஒதுக்கீடு வசய்து அததப்வ றுெதற்காக கூட்டு 

அரசாங்கம் (கனடா அரசு) மற்றும்  ிரததச (ஒன்ட்தடாிதயா) அரசாங்கத்துடன் இதணந்து 

 ணியாற்றுெது மிகமிக முக்கியமாகும். சமுதாயத்தின்  ாதுகாப்பு த ாிலான முதலீடுகதளச் 

வசய்ததமக்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் நன்றிக்கடன்  ட்டிருக்கிறது; நடப்பு மற்றும் கூட்டான தயாசதன 

கூறும் முயற்சிகள் மூலமாக நமது சமதாயத்தின் முன்னுாிதம வகாண்ட ெிஷயங்கதள சாதகமான 

முதறயில் வகாண்டு வசல்ெதத இது எடுத்துக்கூறுகிறது. அதனெருக்கும் ெியா ார ொய்ப்புக்கள், 

உயர்நிதலப்  ள்ளிக் கல்ெிக்கு அடுத்த கல்ெி வகாடுத்தல்,  லன்தரத்தக்க சுகாதார  ராமாிப்பு மற்றும் 

கட்டு டியாகக்கூடிய ெிதலொசி நிதல ஆகியெற்தற  அளிப் தன் மூலமாக நமது சமுதாயத்ததக் 

கட்டுமானம் வசய்ெதற்காக, அரசின் இரண்டு மட்டங்களிலிருந்தும் வதாடர்ந்து ஆதரவு கிதடப் தத 

நாங்கள் எதிர்தநாக்குகிதறாம்.” 

-        த ட்ாிக்  ிரவுன், தமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ஒவ்வொருெருடமும், ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் நகதரதய தாங்கள் ொழ்ெதற்கு, தெதல 

வசய்ெதற்கு மற்றும் ெிதளயாடுெதற்கு  உகந்த இடமாக ததர்வு வசய்கின்றனர். நமது ெளர்ச்சியானது 

ததட வசய்யப் ட முடியாத ஒன்று; இதற்கு, நாம் கூட்டு அரசாங்கம் மற்றும்  ிரததச  அரசாங்கம் 

ஆகியெற்றின் மூலமாக ெலுச் தசர்க்க ெிரும்புகிதறாம். நமது அரசுடன் இதணந்து 

 ணியாற்று ெர்கதள,  வதாடர்ந்து ஈடு டச்வசய்தொம்; இந்த ஈடு ாடானது மாமன்றத்தினால் 

முன்னுாிதம வகாடுக்கப் ட்ட ெிஷயங்கள் மற்றும் ப்ராம்ட்டன்2040 ( Brampton 2040) 

வதாதலதநாக்குப் ார்தெ ஆகியெற்றுடன் ஒருமித்தததாகதெ இருக்கும்.” 

-        தடெிட் த ர்ாிக், ததலதம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம்  
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கனடா நாட்டில் மிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கதளயும் 70,000 

ெணிக அதமப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுமக்கதள மனத்தில் தெத்தத 



 

 

வசய்கின்தறாம்.  லதரப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுதமப்  தடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம்.  ாதுகாப் ான, நிதலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதமப் தற்கான ெளர்ச்சிப் ாததயில் நாங்கள்  ங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 

  

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப் ாளர், ஊடகம் & சமுதாய  

ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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