
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான முன்வ ாழியப்பட்ட ெரவு வெலவுத் திட்டம் 

ெமுதாயத்திற்கு ஆதரவு  ற்றும் ெலிம  அளிப்பமத குறியாகக் வகாண்டுள்ளது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நெம்பர் 6, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 

முன்வ ாழியப்பட்ட ெரவு வெலவுத் திட்டம் (சுருக்க ாக பட்வெட்) இப்பபாது ஆன்மலனில் 

www.brampton.ca/budget எனும் ெமலப்பக்கத்தில் கிமடக்கப்வபறுகிறது. 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான இந்த முன்வ ாழியப்பட்ட ெரவு வெலவுத் திட்ட ானது பகாெிட்-19 வதாற்று 

பரெலினால் பாதிக்கப்பட்ட ப்ராம்ப்ட்டன் நகர  க்களுக்கு ஆதரெளிப்பமதயும் ந து  ெளர்ச்ெி, 

வதாடர்பில் இருக்கும் தன்ம ,  ற்றும் நிமலத்து நிற்கெல்ல தன்ம   ஆகியெற்றுக்காக  ந து 

நகமர வதாடர்ந்து ெலிம யாக்குெமதயும் குறியாகக் வகாண்டிருக்கிறது. 

 

ெரவு வெலவுத் திட்ட ெிொதங்கள் நெம்பர் 23 ஆம் பததி ஆரம்பிக்கும் ொரத்தில் துெங்கி, 

டிெம்பர்  9 ஆம் பததி  ாமல 7  ணிக்குள் ஒப்புதல் வபறத்  திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது.  

 

முன்வ ாழியப்பட்ட 2021 பட்வெட் பற்றிய  வபாது  க்களின்   திப்பாய்வு  ற்றும் கருத்துக்கமள 

நகர நிர்ொகம்  ெரபெற்கிறது. பட்வெட் க ிட்டி கூட்டங்களுக்கான முக்கிய பததிகள், பட்வெட் 

பற்றிய ெிறப்பம்ெங்கள்  ற்றும் முழு பட்வெட் முன்வ ாழிவு ஆகியமெ  www.brampton.ca/budget    

எனும் ெமலப்பக்கத்தில் பதிெிடப்பட்டுள்ளது. 

  

ஏற்வகனபெ இருக்கின்ற  நகாின் திட்டங்கள்  ற்றும் பெமெகமளச் பெர்ப்பிக்கவும், 

உள்கட்டம ப்மபப் பரா ாிப்பதற்கும், எதிர்கால ெளர்ச்ெிக்குத் தயாராெதற்கும், வொத்து 

ொியில் 0.9% அதிகாிப்பு பெண்டி நகர நிர்ொகம்  பட்வெட் குழுெிடம் 

முன்வ ாழிந்திருக்கின்றது. இதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால், 2021 ஆண்டின் வொத்து ொி 

பட்டியலில்,  நகர பெமெகளுக்காக 0.9% வொத்து ொி அதிகாிப்பு, பீல் பெமெகளின் 

பிராந்தியத்திற்கு 1.4% அதிகாிப்பு  ற்றும் பள்ளி ொாியங்களுக்கு 0% (அதிகாிப்பு இல்லா ல்) 

பகாரப்படும். 

 

வொத்து ொியில் ஏற்படெிருக்கின்ற வ ாத்த அதிகாிப்பானது  ஒரு வீட்டிற்கு ெராொியாக 120 

டாலராக இருக்கும். 

 

http://www.brampton.ca/budget
http://www.brampton.ca/budget


 

 

பட்வெட் ெிொதங்களின் பபாது, கூடுதல் பெ ிப்பு அல்லது முதலீடுகளுக்கான பாிந்துமரகமள  

குழு  திப்பாய்வு வெய்யக்கூடும். 

 

  

2021 ஆம் ஆண்டின் முன்வ ாழியப்பட்ட பட்வெட்டின் ெிறப்பம்ெங்கள் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் பபருந்து பபாக்குெரத்தில் எட்டு  ாற்று பபருந்துகள் பெர்க்கப்படும்,  ற்றும் 

பபருந்துகள் ஓடுெதன்  ீது நம்பகத்தன்ம மய நிமலநிறுத்த,  ற்றும் இடத்துக்கு இடம் 

இமணப்மப அதிகாிக்க, 40 புதிய பபாக்குெரத்து பாதுகாப்பு பணி  மனகள் 

அம க்கப்படும் 

• ந து ெமூகத்தின்  ீது கார்பன் தடம் ெிழுெமதக் குமறக்க,  ற்றும் நிமலத்து நிற்க ெல்ல 

தன்ம  வகாண்ட நகர ாக முன்பனாக்கிச் வெல்ல, எட்டு  ின்ொர பபருந்துகள்  ற்றும் 

அெற்றுக்குத் பதமெயான  நான்கு ப ல்நிமல ொர்ெர் நிமலயங்கள். 

• ந து பபாக்குெரத்து அம ப்பின் எதிர்கால ெளர்ச்ெிமய எதிர்வகாள்ளும் ெமகயில், 

மூன்றாெதாக  ஒரு பபருந்து பரா ாிப்பகம்  ற்றும் நிறுத்தி மெப்பதற்கான  ெெதிக்காக 

வெலெிடும் ெமகயில் 175  ில்லியன் டாலர் ஒதுக்கீடு 

• ொமலகள், பாலங்கள்  ற்றும் ொமலபயார நமடபாமதகள் உள்ளிட்ட முதலீட்டுப் பணி 

ொர்ந்த திட்டங்களுக்கு 31  ில்லியன் டாலர் ஒதுக்கீடு 

• தீ தடுப்புக்கான ஒரு ெமூக பாதுகாப்பு திட்டம், தீயமணப்பு உபகரணங்கமள ொியான 

காலத்தில்  ாற்றி மெத்தல்;  ற்றும் நம்பக ான துாித தடுப்பு நடெடிக்மகக்காக 

தீயமணப்பு வீரர்கள் தயாராக இருக்கும் ெமகயில்  தீயமணப்பு நிமலயத்தின் 

 றுெடிெம ப்பு 

•  க்கமள வெயல்பாட்டுடன் ொழ மெக்க ெழிவெய்யும் ெமகயில், எளிதில் அணுகும் 

ெமகயிலான புதிய பபஸ்பால்  ற்றும் கிாிக்வகட் ம தானங்கமள ப ம்படுத்தி 

உற்ொக ளித்தல் , ஆண்டு முழுெதும் பயிற்ெி வபறுெதற்கான அணுகமலக் வகாண்டபடி, 

ப்ராம்ப்டன் ொக்கர் ம யத்தில் ஒரு புதிய ெிமளயாட்டு குெி ாட  ெிமளயாட்டரங்கம் 

அம த்தல்  ற்றும் ஐந்து வபாழுதுபபாக்கு ம யங்கமள புத்துயிர் வபற மெத்தல்  

• நகர்ப்புற ெளர்ச்ெி, வபாது பபாக்குெரத்து  ற்றும் வபாருளாதார ெளர்ச்ெிக்கான கிாியா 

ஊக்கியான ாிெர்ொக் திட்டத்மத முன்கூட்டிபய ப ம்படுத்துதல் 

• இன்குபபட்டர் முன்முயற்ெியான பி-மைவ் (B-Hive) எனப்படும் ஆரம்ப கட்ட வதாழில் 

முமனப்பிற்காக 2.1  ில்லியன் ஒதுக்கீடு;  இதன்மூலம்,  வதாழில்முமனபொர், 

கனடாெில் தங்கள் புதிய ெணிகத்மதத் வதாடங்குெது வதாடர்பான அனுபெங்கமள 

ஒன்று பெர்க்கவும், அதற்காக ஒத்துமழக்கவும், அனுபெங்கமளப் பகிர்ந்து வகாள்ளவும் 

முடியும் 

• அல்பகா ா பல்கமலக்கழகத்திற்காக 2.4  ில்லியன் டாலர் ஒதுக்கீடு, இதனால் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில் அதன் தடம் பதிக்கும் ெமகயில்  கல்ெிபுகட்டமல ெிாிவுபடுத்த 

முடியும் 



 

 

• நிமலத்து நிற்கும் ெல்லம  வகாண்ட கார்ப்பபரட் நிறுெனங்கள் பெர்ந்த ஒரு 

வதாகுப்பிற்கான உத்தி,  ற்றும் கட்டுபடியாகும் ெிமலயில் வீட்டுெெதி அளிப்பதற்கான 

மூபலாபாயத்மத உருொக்குதல் 

• தானியங்கி பெகக் கட்டுப்பாடு அ லாக்கம் உள்ளிட்ட வெயல்பாடு ிக்க  பபாக்குெரத்து, 

 ற்றும் ொமல பாதுகாப்பு வதாழில்நுட்பங்கமள ப ம்படுத்துதல் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் வதாழில்முமனபொர் ம யம், பராெர்ஸ் மெபர் வெக்யூர் பகடலிஸ்ட், 

மரயர்ென் வென்ச்ெர் ப ான், ஆராய்ச்ெியில் புதும  பமடத்தல்  ற்றும் 

ெணிக ய ாக்கலுக்கான ம யம்  ஆகியெற்றின் நிகழ்ச்ெித்திட்டங்களின் மூல ாக 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனில் புதும  பமடக்கும்  ாெட்டத்திற்கு ெலுவூட்டுதல். 

• ஒரு  ில்லியன்  ரங்கள் ெளர்ப்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 50,000  ரக்கன்றுகமள 

நடவு வெய்தல் 

  

உங்கள் குரமலயும் பகட்கச்வெய்யுங்கள்  

 

குடியிருப்பாளர்கள், ெணிகங்கள்  ற்றும் பங்குதாரர்கள் முன்வ ாழியப்பட்ட ெரவு வெலவுத் 

திட்டத்மத எவ்ொறு பாிெீலமன வெய்ெது  ற்றும்  கருத்துக்கமள கூறுெது என்பதற்கான 

ெழிகள் இபதா: 

•   ின்னஞ்ெல் அனுப்பவும்:  budget@brampton.ca எனும்  ின்னஞ்ெலுக்கு ஒரு பகள்ெி 

பகட்டு அல்லது கருத்து கூறி எழுதியனுப்பவும்   

• வதாமலபபெியில் அமழக்கவும்:  311 என்ற எண்மண அமழத்து உங்கள் கருத்மதக் 

கூறவும். 

• ஒரு வடலிஃபபான் டவுன் ைாலில் பெர்ந்துவகாள்ளவும்:  நெம்பர் 12 ஆம் பததி  ாமல 

6:30 முதல் 8  ணி ெமர நமடவபறவுள்ள ஒரு வடலிஃபபான் டவுன் ைாலில் 

பங்பகற்கவும்; இதில் தற்பபாக்கான ெமகயில் வதாமலபபெி எண்கள் அமழக்கப்படும். 

உங்கள் எண்மண பட்டியலில் பெர்க்க, நெம்பர் 9 க்குள் நகர ெமலத்தளத்தில் பதிவு 

வெய்யவும். 

• ஆன்மலனில் உங்கள் ொர்பாக பபசுங்கள்: பட்வெட் குழு அல்லது பட்வெட் ஒப்புதல் குழு 

கூட்டத்தில் உங்கள்தரப்பில் பபசுெதற்கான பெண்டுபகாள் மெக்கவும் .   

• பட்வெட் குழு கூட்டங்களில் கலந்துவகாள்ளுங்கள்: இதற்கான பெண்டுபகாள் மெக்க  

ஆன்மலன் படிெத்மத  நிரப்பவும்.  

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ஒரு வதாற்றுபநாய் பரவுகின்ற இந்த ெ யத்தில்  2021 க்கான முன்வ ாழியப்பட்ட பட்வெட்மட 

அணுகுெது என்பது, ந து ெமூகத்தின் ஆபராக்கியம்  ற்றும் பாதுகாப்பிற்கு முன்னுாிம  

mailto:budget@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/HaveYourSay/Documents/Delegation%20Request_20170903.pdf


 

 

அளிப்பதற்காக, புதும  பமடக்கும் ஒரு ெழியின் மூல ாக வபாருளாதார  ீட்ெி  ற்றும் வெயல்பாட்டு 

திறன் குறித்த புதிய கண்பணாட்டங்கமள  ந க்கு வகாடுத்துள்ளது. ந து ெமூகத்தில் வதாடர்ச்ெியான 

வெற்றி அமடெதற்கு, வதாற்றுபநாய்க்காலத்தின் ஊடாக ந து ெமூகத்திற்கு நாம் அளிக்க பெண்டிய 

ஆதரவு  ற்றும் நகரெமபயின்  முன்னுாிம  வகாண்ட ெிஷயங்கள்  ஆகிய இரண்டிலும் நாம் கெனம் 

வெலுத்த பெண்டும். நகர நிர்ொக ானது  னம் திறந்த  ற்றும் வெளிப்பமடயான பட்வெட் 

ெிொதங்கமள நடத்துெதற்கு உறுதிபூண்டுள்ளது  ற்றும் நகரத்மத உருொக்கும் இந்த முக்கிய ான 

பணியில், ப்ராம்ப்டன் குடியிருப்பாளர்களிட ிருந்து உள்ளீடுகமளப் வபறுெமதயும் ஊக்குெிக்கிறது. 

− படெிட் பபர்ாிக், தமலம  நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டனின் ெளர்ச்ெிமயக் கருத்தில் வகாண்டு, ந து குடியிருப்பாளர்களுக்கும் ெணிகங்களுக்கும் 

பதமெயான பெமெகமள நாங்கள் வதாடர்ந்து ெழங்கி ெருகிபறாம்,  ற்றும் ப ம்படுத்துகிபறாம். 2021  

ஆம் ஆண்டின் முன்வ ாழியப்பட்ட பட்வெட் எங்கள் அடிப்பமட பட்வெட்டில் ஒரு குமறப்மப 

ெழங்குகிறது, என்றாலும்,  உள்கட்டம ப்பு  ற்றும் பபாக்குெரத்து ெெதிகள் மூலம் ப்ராம்ப்ட்டனின் 

எதிர்காலத்திற்காக நாங்கள் வதாடர்ந்து முதலீடு வெய்கிபறாம். ப்ராம்ப்ட்டன் நன்கு ெழிநடத்தப்படும் 

நகரம் என்பமத உறுதிப்படுத்த, ந து நகரத்தின் பெமெ ெழங்கும் முமறகமள நாம் வதாடர்ந்து  திப்பீடு 

வெய்து ெருகிபறாம். ” 

−  ார்க் வ வடய்பராஸ், தற்காலிக வபாருளாளர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில்  ிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 650,000  க்கமளயும் 70,000 

ெணிக அம ப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாது க்கமள  னத்தில் மெத்பத 

வெய்கின்பறாம். பலதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பெர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில்  ற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதும ப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். பாதுகாப்பான, நிமலத்து நிற்கெல்ல  ற்றும் வெற்றிகர ான  ஆபராக்கிய ிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டம ப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook,  ற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 

 ஊடக வதாடர்பு 

ப ானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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