
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகளுக்கான மாமன்றத்தின் முன்னுாிமம வகாண்ட 

ெிஷயங்கமள, முன்கூட்டியய வசயல்படுத்துெதற்கான ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகாின் 

2020 ஆண்டுக்கான உத்யதசிக்கப்பட்ட ெரவு வசலவுத்திட்ட ெமரவு அறிக்மக  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரொி 4, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகாின் 2020 ஆண்டுக்கான 

உத்யதசிக்கப்பட்ட ெரவு வசலவுத்திட்ட  ெமரவு அறிக்மக இப்யபாது ஆன்மலனில் (online) 

கிமடக்கிறது. 2020 ஆண்டுக்கான இந்த உத்யதசிக்கப்பட்ட ெரவு வசலவுத்திட்ட 

அறிக்மகயானது மாமன்றத்தின் முன்னுாிமம வகாண்ட ெிஷயங்கமள, அதாெது ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகமர நன்கு வகாண்டு வசல்லும் ஒரு நகராக (Well-Run City), பசுமம நகராக (Green City), 

பாதுகாப்பும் ஆயராக்கியமும் வகாண்ட நகராக (Healthy and Safe City), ொய்ப்புக்கள் நிமறந்த 

நகராக (City of Opportunities) மற்றும் ெண்ணமயமான (Mosaic) ஒரு நகராக ஆக்குெதற்கான 

ெிஷயங்களுக்கு  ஆதரவு தருகிறது.  இந்த ெரவு வசலவு திட்டத்திற்கான ெிாிொன அளெிலான 

கூட்டு ெிொதங்கள் பிப்ரொி 18 ஆம் யததி பகல் 1 மணியளெில் துெங்கி, பிப்ரொி 26 ஆம் யததி 

மாமல 7 மணியளெில் ெரவு வசலவுத் திட்டத்திற்கான இறுதி ஒப்புதல் கிமடப்பதுடன் முடியும். 

  

ெரவு வசலவுத் திட்டக் குழு கூட்டங்களுக்கான முக்கிய யததிகள் வகாண்ட முழு பட்டியலானது, 

ெரவுவசலவுத் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள், மற்றும் ெரவு வசலவுத்திட்டத்திற்கான 

முழுமமயான முன் வமாழிவுகள் ஆகிய அமனத்தும் மாநகாின் ெமலத்தளத்தில் கிமடக்கின்றன. 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்த உத்யதசிக்கப்பட்ட ெரவு வசலவு திட்டம் பற்றிய, மக்களின் 

பின்னூட்டக்கருத்துக்கமள மாநகர நிர்ொகம் ெரயெற்கிறது.  

  

ெரவுவசலவுத் திட்டக்குழுெிற்கு  மாநகாின் முதல் கட்ட உத்யதச நிதி ஒதுக்கீட்டு உயர்ொனது, 

2019 ஆம் ஆண்டிமனக் காட்டிலும் 1.2%  அளவுக்கு, நிகர ெரவு வசலெில் அதிகாிப்பு 

வசய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால்,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர வசாத்து ொி 

ெிதிப்பில் 0.5% அதிகாிப்பு இருக்கும்; யெறு ெிதமாக வசால்ெவதன்றால் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் 

சராசாியாக $27 அதிக ொி ெிதிப்பு இருக்கும்; இது நகாின் ெரவு வசலவு திட்டத்திற்கான நிதிமய 

அதிகாிப்பதற்யக ஆகும்.  

  

ொி வசலுத்துயொர், தங்கள் வசாத்து ொி பட்டியலில்  1.8 % அதிகாிப்மப காண்பார்கள்; 

அதாெது சராசாியாக வீட்டு ொி வசலுத்தும் ஒவ்வொருெருக்கும் $91 அதிகாிப்பு இருக்கும். இது 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 0.5% ஆகும்; ாீஜன் ஆஃப் பீல் (Region of Peel) மற்றும் பீல் மாெட்ட 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Welcome.aspx


 

 

பள்ளி ொாியம் (Peel District School Board) ஆகிய அமனத்துக்குமாக யசர்த்து வமாத்தமாக 

ெிதிக்கப்படுகிறது.  

  

ெரவு வசலவுத்திட்டம் மீதான பரெலான பாிசீலிப்பு ெிொதங்களின்யபாது, கூடுதல் திறன்கள் 

மற்றும் முதலீடுகளுக்கான ொய்ப்புக்கள் பற்றியும் குழுெினர் பாிசீலமன வசய்ொர்கள். 

  

2020  ஆம் ஆண்டுக்கான ெரவு வசலவுத்திட்ட முன்வமாழிவுகளின் முக்கிய அம்சங்கள்  

 மூன்று ஆண்டுக் காலத்தில், 120 புதிய யபருந்துகமள ொங்குெதற்காக, $136 மில்லியன் 

ஒதுக்கீடு: இதில் 88 யபருந்துகள் ெளர்ச்சிக்கான புதியமெயாகும் மற்றும் 32 யபருந்துகள்  

காலாெதியாகெிருக்கும் பமழய யபருந்துகளுக்கு பதிலாக புதிதாக யசர்க்கப்படுபமெயாகும் 

  பசுமம நகரமாக (Green City) இருக்க மெப்பதற்கான நமது கடப்பாட்டிமன 

எடுத்துமரக்கும் ெண்ணமாக,  நமது மக்கள் பாதுகாப்புடன் யபாக்குெரத்து வசய்ெதற்காக,  

நகர சாமலகள் மற்றும் பாமதகமள புதுப்பிப்பதற்காக $41மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீடு 

 3 ஆண்டுக் காலத்திற்குள் ெிமளயாட்டுக் களங்கள், தடங்கள் மற்றும் உள்ளூர் பூங்காக்களில் 

ெிமளயாட்டு மமதானங்கமள யமம்படுத்துெதற்காக  $9.8மில்லியன் ஒதுக்கீடு 

 பாதுகாப்பான ஒரு நகரமாக இருப்பமத உறுதிவசய்யும் ெிதமாக, 3 ஆண்டுக் காலத்திற்குள் 

ஃயபாட்யடா ராடார் எனப்படும் யெகம் கண்டறியும் கருெிகமளப் வபாருத்துெதற்காக 

$650,000 நிதி ஒதுக்கீடு 

 மின்சக்திமய சிக்கனமாக உபயயாகிப்பதற்காக, 3 ஆண்டுக் காலத்திற்குள் எல் ஈ டி (LED) 

வதரு ெிளக்குகமளப் வபாருத்த  $9மில்லியன் ஒதுக்கீடு 

 க்வீன் ஸ்ட்ாீட் ராப்பிட் ட்ரன்ஸிட் ப்ாிலிமினாி டிமசன் (Queen Street Rapid Transit 

Preliminary Design), அதாெது திட்ட ெடிொக்கத்திற்கான ஆெணங்கள், ெமரபடங்கள், 

அளவுக்குறிப்பு ஆெணங்கள் ஆகியெற்றுக்காகக்காக 3 ஆண்டுக் காலத்திற்குள் $8 

மில்லியன் ஒதுக்கீடு 

 3 ஆண்டுக் காலத்திற்குள் ஹுயரான்ட்யடாாியயா பிரதான வீதி  எல் ஆர் டி(Hurontario  

Main-Street LRT) க்காக $2.9மில்லியன் ஒதுக்கீடு; இது பிராந்தியத்திற்கிமடயயயான சிறந்த 

யபாக்குெரத்து இமணப்பு ஏற்படுத்துெதற்காக   

 வசன்சுாி கார்டன்ஸ் (Century Gardens) மற்றும் சவுத் ஃப்வலச்சர்ஸ் ாிக்ாியயஷன் வசண்ட்டர் 

(South Fletcher’s Recreation Centres) களில் புதிய இரண்டு இமளஞர் மமயங்கள் அமமக்க 

$2 மில்லியன் ஒதுக்கீடு   



 

 

 5 ஆண்டுக் காலத்திற்குள், டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் (Downtown Brampton) இல் 

மரயர்ஸன் இன்வனாயெஷன் யஜான் (Ryerson Innovation Zone) அமமப்பதற்காக $5 

மில்லியன் ஒதுக்கீடு 

 5 ஆண்டுக் காலத்திற்குள் தீயமணப்பு கருெிகள் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர தீயமணப்பு 

லாாிகமள தரம் உயர்த்தி, அெற்றின் மூலம் மிக ெிமரொகச் வசன்று நம்பகமான தீத்தடுப்பு 

மற்றும் மீட்புப்பணிகள் யமற்வகாள்ெதற்காக  $9.8 மில்லியன் ஒதுக்கீடு 

  

உங்கள் குரலும் ஒலிக்கட்டும்   

இந்த முன்வமாழியப்பட்ட  ெரவுவசலவுத் திட்டத்மத பாீலமன வசய்து பின் ெரும் ஏயதனும் ஒரு 

ெழியில் தங்கள் பின்னூட்டக்கருத்துக்கமளக் கூற நகரொசிகள், ெணிகர்கள் மற்றும் 

ெளர்ச்சியில்/ெளர்ச்சியின் பலனில் பங்யகற்பெர்கள் ஆகியயார் உற்சாகப்படுத்தப்படுகிறார்கள்: 

 

 மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்: budget@brampton.ca எனும் மின்னஞ்சலில் ஒரு யகள்ெி 

யகளுங்கள் அல்லது கருத்து கூறுங்கள் .  

 வதாமலயபசியில் அமழயுங்கள்: எண் 311 ஐ அமழத்து உங்கள் கருத்மதக்  கூறுங்கள் . 

 ஒரு வடலிஃயபான் டவுன் ஹால் (Telephone Town Hall)-இல் இமணயுங்கள் : பிப்ரொி 18 

ஆம் யததி மாமல 7 மணி முதல் 8 மணி ெமர ஒரு வடலிஃயபான் டவுன் ஹால் (Telephone 

Town Hall)-இல்  பங்யகற்றிடுங்கள்; இதில் அங்வகான்றும் இங்வகான்றுமாக சில 

வதாமலயபசி எண்கள் யதர்ந்வதடுக்கப்பட்டு அமழக்கப்படும்.  உங்கள் வதாமலயபசி 

எண்மண இந்த அமழப்பு பட்டியலில் யசர்க்க பிப்ரொி 17 ஆம் யததிக்குள் மாநகாின் 

ெமலத்தளத்தில் பதிவு வசய்துவகாள்ளவும்.  

 எெயரனும் ஒருெமர தூதுெராக அனுப்புதல்: ெரவு வசலவுத் திட்டக்குழுெில் அல்லது ெரவு 

வசலவுத் திட்ட ஒப்புதல் குழுெில் பங்யகற்று யபசுெதற்கு, தூதுெராக ஒருெமர 

அனுப்புெதற்கான யெண்டுயகாமள சமர்ப்பிக்கவும். தூதுெராக அனுப்புெதற்கான 

யெண்டுயகாள் படிெங்கமள சிட்டி ஹால், 2, வெலிங்டன் வீதி யமற்கு ( City Hall, 2 

Wellington Street West ) என்ற முகொியில் இருக்கின்ற மாநகாின்  அலுெலர் 

அலுெலகத்திற்கு யநரடியாக வசன்று பூர்த்தி வசய்யலாம். 

 ஒரு கூட்டத்திற்கு ெருமக புாியவும்: சிட்டி ஹால் (City Hall) –இல் நடக்கின்ற ெரவு வசலவுத் 

திட்டக் குழு கூட்டங்களில் கலந்து வகாண்டு , அந்த  ெரவு வசலவுத் திட்டக் குழு கூட்ட 

முடிெில்  அதன் ஒரு அங்கமாக நமடவபறும் யகள்ெி யநரத்தில் அன்மறய நாள் கூட்டத்தில் 

நடந்த ெிொதங்களின் யபாிலான யகள்ெிகமளக் யகளுங்கள். 

mailto:budget@brampton.ca


 

 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கான 2020 ஆம் ஆண்டின் உத்யதசிக்கப்பட்ட ெரவு வசலவுத் திட்டமானது, 

மன்றக்குழுெின் முன்னுாிமம வபற்ற ெிஷயங்களின் யபாில் ெழிநடத்தப்படுகிறது; உயர்ந்த 

தரத்திலான நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்றும் யசமெகமளக் வகாடுப்பதில், ெளர்ச்சிக்கான 

ொய்ப்புக்கமள  ெமளத்துப் பிடித்தலில், யதசிய மற்றும் உலகளாெிய யபாக்குகளுக்கு ெமளந்து 

வகாடுத்தல் மற்றும் அதற்கு வசெிசாய்த்தல் ஆகியெற்றில் கெனம் வசலுத்துகிறது. இந்த 

ெமரவுத் திட்டமானது ெரவு வசலவுத் திட்டமாக ஆக மாறும்யபாது, வசயல்பாட்டு ாீதியான 

திறன்கள்  மற்றும் ெருொய் ெளர்ச்சி ஆகியமெ, வசாத்து ொி அதிகாிப்மப ஒரு வபாருட்டாக 

கருதாமல் இருக்கும் ெமகயில் புறம் தள்ளிெிடுகின்றன. இந்த மாநகரமானது திறந்த மனதும் 

வெளிப்பமடயுமான ெரவு வசலவுத் திட்ட ெிொதங்கமள நடத்த கடமம வகாண்டிருப்பதுடன் 

மாநகாின் கட்டுமானச் வசயல்முமறயில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ொசிகளின் கருத்துக்கமளயும் 

ெரயெற்கின்றது.” 

 

- யடெிட் யபர்ாிக், தமலமம நிர்ொக அதிகாாி 

 

“உத்வதசிக்கப்பட்ட ெரவு வசலவுத் திட்டமானது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் அதிகாித்து ெரும் 

மக்கள்வதாமகப் வபருக்கத்திற்கு ஈடு வகாடுக்கும் ெமகயில் சமாளிக்கவும், நமது நகர ொசிகளும் 

வதாழிலதிபர்களும் எதிர்பார்க்கிற மிகப்பிரம்மாதமான யசமெகமள ெழங்கவும் கடமம 

வகாண்டுள்ளனர்; இதமன மிகத்திறம்படவும் சிக்கனமாகவும்  வசய்ய முமனகின்றனர். 

வதாடர்ந்து நமடவபற்றுெரும் உள்கட்டமமப்பு ெசதி மற்றும் யபாக்குெரத்துக்கான முதலீடுகள் 

ஆகியமெ நமது ெளர்ந்து ெரும் நகாின் மராமத்து, மற்றும் பமழயெற்றுக்கு பதிலாக புதியமத  

மாற்றி மெத்தல் ஆகிய அெசியமான பணிகளுக்கும்,  எதிர்காலத்திற்கு வெண்டிய அளெிலான 

யபாக்குெரத்து ெமலப்பின்னமல ெிாிொக்குெதற்கும் உதெிகரமாக  உள்ளன.” 

 

- யடெிட் சட்டன், வபாருளாளர் 

 

 

 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கமளயும் 70,000 

ெணிக அமமப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கமள மனத்தில் மெத்யத 

வசய்கின்யறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு யசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கியறாம், 



 

 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமமப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கியறாம். பாதுகாப்பான, நிமலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆயராக்கியமிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கியறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 

 

  

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

யமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  

ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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