
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான ெலுொன AAA தரச்சான்று 

வெறும் தன்மமமை பெணி ெருகிறது 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்படாெர் 16, 2020) – பநற்மறை தினம் , S&P குபளாெல் பரட்டிங்ஸ் [Global 

Ratings (S&P)] என்னும் தரம் குறிக்கும் நிறுெனமானது, 2020 ஆம் ஆண்டிலும்கூட,  ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகருக்கான   'AAA' தரம் குறிப்ெமத உறுதி வசய்தது;  இந்த தரம் குறிப்ெதானது, நிமைைானவதாரு 

பமபைாட்டப்ொர்மெ வகாண்ட எந்த ஒரு நகராட்சியும் எளிதில் அமடந்துெிட முடிைாத தரக் குறிப்ொகும்.  

S&P ைின் ொர்மெைில், இந்த தரம் குறித்தைானது நகரத்தின் ஆபராக்கிைமானதும் வொருளாதாரம் 

மற்றும் நிதிாீதிைானதுமான பமைாண்மமமைக் மகைாளும் நமடமுமறகமள எடுத்திைம்புெதுடன், 

பகாெிட்-19 வதாற்று ெரெலின் தாக்கத்திலிருந்தும் மீட்சிைமடெதில் துமண நிற்கும். 

  

சிறப்ெம்சங்கள் 

 

நகரத்தின் ெலுொன தரச்சான்று குறிப்ெதில் ெங்களிக்கும் காரணிகள் என  S&P  குறிப்ெிடுெதில் 

கீழ்க்கண்டமெயும் அடங்கும் : 

● ெழக்கத்திற்கும் அதிகமான  ெணப்புழக்க நிமை, தன்மனவைாத்த நகராட்சிகளுடன் 

ஒப்ெிடுமகைில் கடமனத் திரும்ெச்வசலுத்துெதில் ெலுொன நிமை. 

● பதசிை சராசாி ெைமதக் காட்டிலும் இளெைதினர் அதிகம் இருத்தல், ஆபராக்கிைமான 

மக்கள்வதாமக அதிகம் வகாண்டிருத்தல் மற்றும் அெர்களின் ெளர்ச்சி, முக்கிை சந்மதகளுக்கு 

அருகாமமைில் இருத்தல் மற்றும் புதிை ெணிகங்கள் மற்றும் பெமை ொய்ப்புக்கமள 

இப்ெகுதிக்கு ஈர்க்கும் ெமகைிைான சகாைமான ொி ெிதிக்கும் ெிகிதங்கள் ஆகிைெற்மறக் 

வகாண்டெடி நல்ை சமூக வொருளாதார மற்றும் மக்கள்வதாமகைிைல் புள்ளிெிெர ெண்புகள். 

● சம்ெந்தப்ெட்ட வதாடர்புமடை தகெல்கமள எளிதாக அணுகக்கூடிை வெளிப்ெமடத்தன்மம 

மற்றும் ெிாிொன இைக்க மற்றும் மூைதன ெரவு வசைவுத் திட்டங்கள். 

 

COVID-19 கட்டுப்ொடுகள் தளர்த்தப்ெடுெதால், அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 

வொருளாதாரம் மீண்டும் பெகத்மத கூட்டும் என்ற S & P இன் எதிர்ொர்ப்மெ, நிமைைான 

பமபைாட்டப்ொர்மெ ெற்றிை தரம் குறித்தைானது ெிரதிெலிக்கிறது, இது நகரத்தின் ெலுொன ெட்வெட் 

வசைல்திறன் மற்றும் ஆபராக்கிைமான ெணப்புழக்க நிமைக்கு துமணபுாிகிறது. 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/S%20and%20P%20Global%20Credit%20Rating%202020.PDF
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/S%20and%20P%20Global%20Credit%20Rating%202020.PDF
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/S%20and%20P%20Global%20Credit%20Rating%202020.PDF


 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், நகரத்தின் சிறந்த நிதி பமைாண்மம நமடமுமறகமள நிமைநிறுத்த நமது 

நகர் மன்றம் நடெடிக்மக எடுத்துள்ளது. ஏறக்குமறை 20 ஆண்டுகளில் முதன்முதைாக, நாங்கள் 

ொிெிதிப்பு அதிகாிப்ெதற்கான  ஒரு முடக்கம் அளித்பதாம், வதாடர்ந்து அமத இரண்டு ஆண்டுகளாக 

ெராமாிக்க முடிந்தது, அபத பநரத்தில் மகைிருப்புக்களுக்குத் பதமெைான ெங்களிப்பு வசய்ததிலும் 

சாதமன வசய்பதாம். ெணத்திற்கான மதிப்பு ெற்றிை  தணிக்மகமைச் வசய்து  $ 7.2 மில்லிைன் டாைர் 

உட்வொதிந்துள்ள பசமிப்பு இருப்ெமதக் கண்டறிந்பதாம்;  பமலும் வெருமூைதன திட்டப்ெணிகளில் 

ொிசீைமன வசய்ததில்,  திரும்ெக் கிமடக்க பெண்டிைதும் ெதிை முமனப்புக்களில் முதலீடு 

வசய்ெதற்குமான நிதி $9.2 மில்லிைன் எனவும், பமற்வகாண்டு ொிசீைமன வசய்ைப்ெட பெண்டிை நிதி $ 

10.5 எனவும் கண்டறிைப்ெட்டிருக்கிறது.  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  நன்கு இைங்கும்  நகரமாக ஆக்குெமத 

ஆதாிக்கும் முைற்சிகமள நாங்கள் வதாடர்ந்து பமற்வகாள்பொம், பமலும் வதாற்றுெரெலில் இருந்து மீட்சி 

வெறவும் உதவுபொம் 

− பெட்ாிக் ப்ரவுன், பமைர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“வதாற்றுபநாய் ஏற்ெடுெதற்கு முன்னர் நாங்கள் பமற்வகாண்ட முைற்சிகள் நகரத்தின் மகைிருப்பு 

பசமிப்ெிமன ெலுப்ெடுத்திைதுடன், முன்வனப்பொதும் இல்ைாதெமகைில் இன்று நாம் காணும் 

சொல்கமள எதிர்வகாள்ெதில், எங்கள் நிதி நிமைமை ெலுப்ெடுத்த  அது உதெிைது. புதுமம ெமடக்கும் 

ெகுதிைில் அமமந்துள்ளெடி  கனடா நாட்டில் ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றாக, திறமம 

மற்றும் ென்முகத்தன்மமமை ெளர்க்கும் ஒரு முக்கிை ெளர்ச்சி மமைமாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் உள்ளது. ” 

− ஹர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 9 & 10; தமைமமப் வொறுப்பு, வெருநிறுென 

பசமெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“எங்கள் வசைல்ொடுகமள நவீனமைமாக்கும் பொபத வசைவுகமள கெனமாக சமநிமைப்ெடுத்துெதன் 

மூைம் நகரத்மத திறமமைாக இைங்க மெக்க நாங்கள் ொடுெட்படாம். ப்ராம்ப்ட்டன் நகமர முன்பனாக்கி 

வதாடர்ந்து நகர்த்துெதற்கும் - குறிப்ொக COVID-19 இன் தாக்கங்களிலிருந்து நாங்கள் மீண்டு ெருெதால் 

-  எங்கள் குடிைிருப்ொளர்கள், ெணிகங்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கமள சிறப்ொக ஆதாிப்ெதற்கும், 

பசமெ மற்றும் நிதிெமகைில் மிளிர்ெதற்கும் முன்னுாிமம அளிப்ெதில் நாங்கள் உறுதிைாக 

இருக்கிபறாம். ” 

− படெிட் பெர்ாிக், தமைமம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

-30- 

 

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

ெணிக அமமப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாிைத்திலும் வொதுமக்கமள மனத்தில் மெத்பத 



 

 

வசய்கின்பறாம். ெைதரப்ெட்ட சமுதாைத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட்ொீதிைில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதிைிைான புதுமமப் ெமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ெதற்கான ெைணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். ொதுகாப்ொன, நிமைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கிைமிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமமப்ெதற்கான ெளர்ச்சிப்ொமதைில் நாங்கள் ெங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகிைெற்றில் 

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

 

 

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்ொளர், ஊடகம் & சமுதாை  ஈடுொடு 

யுக்திாீதிைான 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

