
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

          

ககயிருப்பு கெத்துக்வகாள்ளும் நிதிக்கான பங்களிப்பு மற்றும் அடுத்தடுத்த இரண்டு 

ஆண்டுகளாக ொி ெிதிப்பில் உயர்வு ஏதுமில்லாத  ெககயில் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான 

ெரவு வெலவு திட்டத்திற்கு ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர மாமன்றம் ஒப்புதல் ெழங்கியது  

ெமுதாய நன்கமயய முதன்கமயானது: யெகெககள யமம்படுத்தல் மற்றும் எதிர்காலத்திற்கு 

தயாராதல் 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரொி 26, 2020) – நகாின் மாமன்றத்தில் இன்று நகடவபற்ற ெிறப்புக் கூட்டத்தில் 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ெரவு வெலவு திட்டத்திற்கு ஏகமனதாக ஒப்புதல் ெழங்கப்பட்டது. 

நடப்பு மாமன்றத்தின் ஆயுட் காலத்திற்குள்ளாக வதாடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகளாக ொி உயர்வு  

ஏதுமில்லாத (வொத்து ொியில் 0%  உயர்வு) ெரவு வெலவு திட்டமாகும் இது. 

மாநகாின் திட்டப்பணிகள் மற்றும் யெகெகளின் அளவுகள் உள்ளது உள்ளபடியய யபணுெது அல்லது 

உயர்வு வகாண்டிருப்பகத இந்த ெரவு வெலவு திட்டம் உறுதி வெய்கிறது;  மாநகாின் உள்கட்டகமப்பு 

நிகலத்து நிற்கும் ெககயில் ொிெிதிப்புக்கள் வெய்யப்படுெது வதாடர்கின்றன; இப்படியான முதலீடுகள் 

வபாருளாதார ெளர்ச்ெி   மற்றும் யெகல ொய்ப்பிகன உருொக்குெதற்கான ொய்ப்புக்ககள கட்டகமக்க 

வதாடர்ந்து உதவுகின்றன.  

இந்த எண்கள் வொல்ல ெருெது என்னவென்றால்  

 ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட  இந்த 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ெரவு வெலவு திட்டத்தில் ொி ெருொய் 

வபாருத்த ெகர வொத்து ொி உயர்வு எதுவும் வெய்யப்படெில்கல (அதாெது 0% ொிஉயர்வு)  ..   

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ொிெிதிப்பு என்வனன்ன? நகர அளெில் 0.0% + பிராந்திய அளெில் 

1.3% + பள்ளி ொாியங்கள் 0% = (எல்லாம் யெர்ந்து)1.3%  (ெராொியாக ஒவ்வொரு வீட்டிற்குமாக 

$64 மட்டுயம) 

  மாநகாின் இயக்க வெயல்பாடுகளுக்கான வெலெினங்கள் $47 மில்லியன் எனும் அளெிற்கு 

அதிகாிக்கின்றன. இதற்கான நிதியானது ொிெிதிப்பில் மதிப்பீடு அதிகாிப்பு, ெருொய் ெளர்ச்ெி 

மற்றும் மகழ வெள்ளம் அகற்றுெதற்கான கட்டண ெிதிப்பு ஆகியெற்றின் மூலம் திரட்டப்படும். 

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ொிெிதிப்பு  $977 மில்லியன் நிதிக்கான திட்டம்; இயக்க வெலவுகளுக்கு 

(அலுெலர் ஊதியம், பராமாிப்பு, பயன்படுத்தும் வபாருட்களுக்கான வெலெினம், ஒதுக்கீட்டு நிதி)  

$755 மில்லியன்  மற்றும் முதலீட்டு ெககயில் $222 மில்லியன் (வபாருள் வகாள்முதல், 

உடகமகளில், அதாெது ொகலகள் மற்றும் கட்டிடங்களில்  மாற்றம்வபாிய அளெிலான 

பழுதுபார்த்தல் மற்றும் புனரகமத்தல் முதலானகெ). 



 

 

 மாநகாின் ெரவு வெலவு திட்டத்தில் மாநகாின் தனி ககயிருப்பு ஒதுக்கீட்டுக்காகவும் மாநகாின் 

நிதி நிகலகமகய ெலுப்படுத்தும் முகமாகவும் இது ொியில்லாதபடி $110மில்லியன் பங்களிப்பு 

வெய்யப்பட்டிருக்கிறது. 

 2020 ஆம் ஆண்டின் ெரவு வெலவு திட்டத்தில் 1% ொி ெிதிப்பு யபாக்குெரத்துக்காகவும்  மற்றும்  

2% ொிெிதிப்பு யபருந்துகள், ொகலகள் மற்றும் ெெதியகமப்புக்கள் நல்ல நிகலகமயில் 

இயங்குெகத  உறுதிப்படுத்தவும் ஒதுக்கீடு வெய்யப்பட்டிருக்கிறது; இது மாநகரம் 

கட்டகமக்கப்படுெகத உறுதி வெய்யும். 

நமது நகரத்கத கட்டகமத்தல் – முதலீட்டு  ெகக ெரவு வெலெின் முக்கிய அம்ெங்கள் 

 எட்டு மின்ொர யபருந்துகள் உள்பட பல யபருந்துகள் வகாள்முதல் வெய்ய $52மில்லியன்  

 ொகலககளப் புதுப்பிக்க மற்றும் தகடயிலா யபாக்குெரத்துக்காக $41மில்லியன்  

 மூன்றாண்டுக் காலத்தில் ெிகளயாட்டுக்களங்கள், தடங்கள் மற்றும் ெிகளயாட்டு 

கமதானங்ககள யமம்படுத்த $9.8மில்லியன் 

 வென்சுாி கார்டன்ஸ் (Century Gardens) மற்றும் ெவுத் ஃப்வளட்ச்ெர்’ஸ் ாிக்ாியயஷன்  கமயத்தில்  

(South Fletcher’s Recreation Centres) இரண்டு இகளஞர் கமயங்கள் அகமக்க $2மில்லியன்  

 ெமுதாய பாதுகாப்பு மண்டலங்களில் மூன்றாண்டு காலத்திற்குள்ளாக,  ஃயபாட்யடா ராடார் 

அகமக்க $650,000  

ெமுதயத்தினால் உருெம் வகாடுக்கப்படுகிறது 

2020 ஆம் ஆண்டின் ெரவு வெலவு திட்டத்தில் வபாதுமக்களும் தங்கள் கருத்துக்ககளக் கூற பல 

எண்ணிக்ககயிலான ொய்ப்புக்ககள நகர நிர்ொகம் ெழங்கியது; இதில் மின்னஞ்ெல், வதாகலயபெி 

மற்றும் வடலிஃயபான் டவுன் ஹால் ஆகியகெ அடக்கம்; சுமார் 7500 பங்யகற்பாளர்கள் தங்கள் 

கருத்துக்கள் ஆயலாெகனககள ெழங்கினர். 

ெெிப்பிடொெிகள், நிறுென அகமப்புக்கள் மற்றும் இதரெககயில் பங்குவபறுகிறெர்கள் ெரவு 

வெலவுத்திட்டக் குழுெிடம் ெமர்ப்பித்த கருத்துக்கள்/ஆயலாெகனககள நகர நிர்ொகம் காது வகாடுத்து 

யகட்டது. 

ெரவு வெலவுத்திட்டம் பற்றிய யமலும் ெிபரங்களுக்கு நகருக்வகன இருக்கும் ெகலத்தளமாகிய 

www.brampton.ca/budget க்கு வெல்லவும். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“நகர் மன்றமானது,  2020 ெரவுவெலவுத் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது; இதன் ெிகளொக 

இரண்டு ெருடங்கள் வதாடர்ச்ெியாக ொி உயர்வு வெய்திருக்காத  கனடாெின் ஒயர வபாிய நகரமாக 

ப்ராம்ப்ட்டன் திகழ்கிறது. ெளர்ந்து ெரும் நகரத்தின் யதகெககளத் வதாடர்ந்து பூர்த்தி வெய்யும் முகமாக, 

உள்கட்டகமப்பு மற்றும் யபாக்குெரத்து ெககயில்  ெிதிக்கப்படும் ொிகள் மூலமாக வெய்யப்படும் முக்கிய 

http://www.brampton.ca/budget


 

 

முதலீடுகள் ெரவு வெலவு திட்டத்தில் அடங்கும். நகரத்தின் ெரலாற்றியலயய எப்யபாதும் இருந்திருக்காத 

மிகப்வபாிய ககயிருப்புக்கான ஒப்புதல் ெரவு வெலவு திட்டத்தில்  அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.” 

-       யபட்ாிக் ப்ரவும், யமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்; தகலெர், ெரவு வெலவுத் திட்டக் குழு 

“எங்களுகடய 2020 ெரவு வெலவுத்திட்ட வெயல்முகறயானது  ஒரு கூட்டு அணுகுமுகறயாகும்; இதில் 

7,500 குடியிருப்பாளர்கள் இதற்கான வெயல்பாட்டில் பங்யகற்றனர் மற்றும் பல குடியிருப்பாளர்கள் 

பட்வெட் கமிட்டியின் பிரதிநிதிகள் மூலம் தங்கள் கருத்துக்ககளக் ெழங்கியிருந்தனர். இப்யபாதும் மற்றும் 

எதிர்காலத்திலும் நமது ொி வெலுத்துயொருக்கான மதிப்கப நகர நிர்ொகம் உயர்த்தியிருக்கிறது; இதகன 

உறுதி வெய்த ெககயில் நமது நகர் மன்றம் வபருமிதம் வகாள்கிறது.” 

-       பால் ெின்வென்ட், பிராந்திய கவுன்ெிலர் , ொர்டுகல் 1&5; உப தகலெர், ெரவு வெலவுத் திட்டக் குழு 

“ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட 2020 ெரவு வெலவுத் திட்டமானது  நகர் மன்றத்தின் ஆயுட்கால முன்னுாிகம 

வகாண்ட ெிஷயங்களுடன் ஒத்துப்யபாகின்ற யுக்திாீதியான முதலீடுககள ெழங்குெதில் கெனம் 

வெலுத்துகிறது. இந்த வபாறுப்பான ெரவுவெலவுத் திட்டத்கத உறுதி வெய்ெதில் ஊழியர்களின் தளராத 

முயற்ெிக்கு நான் நன்றி கூற ெிரும்புகியறன்; எதிர்காலத்திற்வகன்று தயாராகும் யபாது உயர்தர 

யெகெகள் ெழங்குெகத  யமம்படுத்தி, ொி வெலுத்துயொருக்கு உாிய மாியாகத வெலுத்துகிறது.” 

-       யடெிட் யபர்ாிக், தகலகம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 

கனடா நாட்டில் மிக ெிகரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 650,000 மக்ககளயும் 70,000 

ெணிக அகமப்புக்ககளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்ககள மனத்தில் கெத்யத 

வெய்கின்யறாம். பலதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு யெர்க்கின்றனர், முதலீட்கட நாங்கள் ஈர்க்கியறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுகமப் பகடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கியறாம். பாதுகாப்பான, நிகலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆயராக்கியமிக்க ஒரு நககரக் 

கட்டகமப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாகதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கியறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 

 

  

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

யமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிகணப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

