
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மன்றமானது அடுத்தடுத்து மூன்றாெது முறறயாக ொி 

உயர்த்துதல் இல்லாமலும் தனது றகயிருப்புக்கு முன்வனப்ப ாதுமில்லாத 

 ங்களிப்புடனும் 2021 ஆம் ஆண்டின் ெரவு வெலவு திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிெம் ர் 9, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மன்றமானது இன்றறய தினம் தனது 

ெிறப்புக் கூட்டத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கான 2021 ஆம் ஆண்டின் ெரவு வெலவு திட்டத்திற்கு 

ஏகமனதாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

இந்த நகர் மன்றத்தின் காலத்திற்குள்ளாக நகாின் ெரவு வெலவு திட்டத்திற்கு  வொத்து ொி 

ெறகயில், வதாடர்ச்ெியாக மூன்றாெது ஆண்டாக ொி உயர்வு (அதாெது  0% உயர்வு)  ஏதும் 

இல்லாமபலபய, முன்வனப்ப ாதும் இல்லாத ெறகயில் றகயிருப்பு நிதிக்கு $114 மில்லியன் 

 ங்களிப்பு வெய்திருக்கிறது.   

 

வதாடர்ச்ெியாக மூன்றாெது ஆண்டாக ொி உயர்வு (அதாெது  0% உயர்வு)  ஏதும் இல்லாத 

இச்ெமயத்தில்,  உள்கட்டுமான ெெதி மற்றும் ப ாக்குெரத்து ெெதிக்வகன  அர்ப் ணிப்பு 

வெய்யப் ட்ட ொி மூலமாக,  இந்த ெரவுவெலவுத் திட்டத்தில் றகயிருப்புக்களுக்கான ொதறன 

 ங்களிப்பு, தனது வொத்து இருப்பு அடித்தளத்தில் நிறலத்திருக்கும் தன்றமறய உறுதிவெய்தல் 

மற்றும் ப ாக்குெரத்துக்கான ெளர்ந்து ெரும் பகாாிக்றககறள பூர்த்தி வெய்தல் ஆகியெற்றுக்கு 

வதாடர்ந்து முதலீடு வெய்த டி இருக்கிறது. றகயிருப்புக்களுக்கான  ங்களிப் ில் வெள்ளநீர் 

ெடியச் வெய்ெதற்கான  கட்டணம் மூலமான ெருொயும் அடங்கும்; இதன் ெிறளொக 2021 ெரவு 

வெலவுத் திட்டத்தின் மூலமாக மூலதனப்  ணிகளுக்கு  $114 மில்லியன் முதலீடு 

வெய்யப் டுகிறது. 

 

COVID-19 வதாற்று பநாய்ப் ரெல் என் து குடியிருப் ாளர்கறளயும் ெணிகங்கறளயும் வ ாிதும் 

 ாதித்துள்ளது, மற்றும் இதன் ெிறளொக 2021 க்கான  ட்வெட் ஆனது நமது ெமூகத்றத 

ஆதாிப் றதயும்  லப் டுத்துெறதயும் பநாக்கமாக வகாண்டுள்ளது. இந்த  ட்வெட் ஆனது 

கீழ்மட்ட பெறெ நிறலகறள  ராமாிப் தற்காக   ட்வெட்டில் கெனம் வெலுத்துகிறது; பமலும் 

வ ாருளாதார ெளர்ச்ெி ொய்ப்புகறள ப ாற்றி ெளர்க்கின்ற இறணக்கப் ட்ட, துடிப் ான, 

 சுறமயான மற்றும் ஆபராக்கியமான மற்றும்  ாதுகாப் ான நகரத்றத உருொக்குெதற்காக 

ொியான ெமயத்தில் முதலீடுகள் வெய்ெதிலும் கெனம் வெலுத்துகிறது. 



 

 

 

எண்கள் ெறகயில் வொல்ெவதன்றால்  

 

• இந்த ஒப்புதலளிக்கப் ட்ட  2021 ஆம் ஆண்டிற்கான  ட்வெட் ஆனது, நகரத்திற்கு 

ெரபெண்டிய வொத்து ொி ெசூல் ெறகயில் 0% உயர்றெத்தான் வகாண்டிருக்கும்   

• நகரத்தின் நிகர இயக்க வெலவுகள் $13.4 மில்லியனாக அதிகாித்திருக்கின்றன. மதிப்பீட்டு 

ெளர்ச்ெி மற்றும் குறறந்த அடிப் றட  ட்வெட் மூலம் இதற்கு நிதியளிக்கப் டும். 

• 2021க்கான வமாத்த  ட்வெட் $1.2  ில்லியன் ஆகும், இதில் $767 மில்லியன்  இயக்க 

வெலவுகளுக்கான  ட்வெட் ( ணியாளர்கள் ெம் ளம்,  ராமாிப்பு,  யன் ாடுகள், 

இருப்புக்கள்) ஆகும் மற்றும் $476மில்லியன்  மூலதன  ட்வெட் (வகாள்முதல், வ ாிய 

 ழுது மற்றும் வொத்துக்கறள மாற்றுெது: ொறலகள், கட்டிடங்கள் ப ான்றறெ) ஆகும். 

• நகரத்தின்  ட்வெட்டில் நகர றகயிருப்புக்களுக்கு இதுெறர இல்லாத அளவுக்கு, 

ஆண்டுக்கு 114 மில்லியன் டாலர்  ங்களிப்ற  உள்ளடக்குகிறது;  இதன் மூலம் நிதி 

நிறலறய ெலுப் டுத்தி எதிர்கால தற்வெயலான வெலவுகள் மற்றும் அெெரநிறலகளுக்குத் 

தயார் டுத்துதல் மற்றும் உள்கட்டறமப்பு மற்றும் ப ாக்குெரத்றத ஆதாித்தல் 

ஆகியெற்றுக்கு ஒதுக்கீடு வெயப் டுகிறது. 

 

ெிறப் ம்ெங்கள் 

 

• வ ாருளாதார ொய்ப்புகளுக்கு ஊக்கம் வகாடுப் தற்கும் வெள்ள அ ாயங்கறளத் 

தணிப் தற்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில் உள்ள ாிெர்ொக் திட்டத்திற்கு,  நகர முதலீட்டின் 

ஒரு  குதியாக மூன்று ஆண்டுக் காலத்தில்  $26.1 மில்லியன் 

• ஆபராக்கியமான ெமூக ொழ்க்றகறய ஆதாிக்க$10 மில்லியன் 

• சுற்றுச்சூழலுக்கான மாஸ்டர் திட்டத்றத வெயல் டுத்த, காலநிறல மாற்றம், நிறலத்து 

நிற்கெல்ல தன்றம மற்றும் இயற்றக  ாரம் ாிய முன்னுாிறமகள் ஆகியெற்றற 

ெிறரொக வெயல் டுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் 1.5 மில்லியன் டாலர் 

• ெமுதாய பதாட்டம் மற்றும் வகால்றலப்புற பதாட்டத் திட்டங்கறளத் வதாடர்ந்து 

ப ணிெளர்த்து, உணவுப்  ாதுகாப்ற  ஆதாிக்க உதவுகின்ற சுற்றுச்சூழல் நட்புறொன 

முயற்ெிகள் ஆகியெற்றுக்காக $250,000  

• ப ருந்து ப ாக்குெரத்து  நம் கத்தன்றமறய  ராமாிக்க, எட்டு மாற்று ப ருந்துகள்; 40 

புதிய ப ாக்குெரத்து நிழற்குறடகள்; எதிர்கால ெளர்ச்ெிறய ெந்திக்க ப ாக்குெரத்து 

ப ருந்துகளுக்கான மூன்றாெது  ராமாிப் கம் மற்றும் ப ருந்துகள் நிறுத்தி 

றெப் தற்கான ெெதிக்காக $175 மில்லியன் 

 



 

 

 

 

•  டவுன்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனில் புதுறம  றடக்கும் மாெட்டத்றத கீழ்க்கண்டெற்றின் 

மூலமாக, வெயல் ாட்றட ஈர்த்து ெலுப் டுத்துதல்:  ிராம்ப்டன் வதாழில்முறனபொர் 

றமயம், பராெர்ஸ் றெ ர் வெக்யூர் பகட்டலிஸ்ட், றரயர்ென் வென்ச்ெர் ப ான், ஆராய்ச்ெி 

கண்டு ிடிப்பு மற்றும் ெணிகமயமாக்கல் றமயம் 

• நமது ெமூகத்றத  ாதுகாப் ாக  றெத்திருப் தற்காக அமலாக்க ெளங்கறள 

ெலுப் டுத்துதல், மற்றும் பெறெ ொர்ந்த ெமுதாயத்தில் அதிகாித்த பதறெக்கு 

வெெிொய்க்கும் தன்றம வகாண்டிருத்தல் 

 

 

ெமுதாயத்தினால் உருெம் வகாடுக்கப் ட்டது 

 

2021 ெரவுவெலவுத் திட்டம் அறமப் தற்காக மின்னஞ்ெல், வதாறலப ெி மற்றும் வதாறலப ெி டவுன் 

ஹால் உள்ளிட்டறெ மூலமாக ஏறக்குறறய 7,850  ங்பகற் ாளர்கறள நகர நிர்ொகம்  வ ாதுமக்கறள 

அறழத்திருந்தது. நெம் ர் மாதம்  ல குடியிருப் ாளர்கள், அறமப்புகள் மற்றும்  ங்குதாரர்களிடமிருந்தும் 

 ட்வெட் குழுெிற்கு ெழங்கப் ட்ட கருத்துக்கறளயும்  நகர நிர்ொகம் பகட்டறிந்தது. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“நிதிக்கான வ ாறுப்ற  வ ாிதாக மனதில் வகாண்டு, தற்ப ாறதய COVID-19 வதாற்றுபநாய்  ரெல் 

காலத்தில் உழன்றுவகாண்டிருக்கின்ற நமது  ெமூகத்றத ஆதாிப் தற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் 

வதாடர்ச்ெியாக மூன்றாெது ஆண்டாக  ொி உயர்வு வெய்ெறத நிறுத்தியிருக்கிபறாம். ப ாக்குெரத்து, 

நிறலத்து நிற்கும்தன்றம, வ ாருளாதார ெளர்ச்ெி மற்றும் ஆபராக்கியமான ொழ்க்றக ப ான்ற நமது 

எதிர்காலத்றத ெடிெறமக்கும் முன்னுாிறமகளில், முதலீட்டு பெகத்றத நிறலநிறுத்துெதற்காகபெ  2021 

ஆம் ஆண்டின் ெரவு வெலவுத் திட்டமானது, றகயிருப்புக்களுக்கு, ொதறன  ங்களிப்ற  தன் ெெம் 

வகாண்டுள்ளது. ” 

 

− ப ட்ாிக் ப்ரவுன்,பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்; தறலறமப்வ ாறுப்பு  ட்வெட் கமிட்டி 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர மக்கள் நமது பெறெ அளவுகறள  ராமாிப் தன் முக்கியத்துெம் மற்றும் 

அெர்களுக்கான  ொி ெிதிப்ற  மலிொக்குெது குறித்து தங்கள் ெிருப் த்றத வதளிவு டுத்தியுள்ளனர். 

நமது   ட்வெட் உருொக்க வெயல் ாட்டின் ப ாது 7,850 க்கும் பமற் ட்ட  ங்பகற் ாளர்களுடன் நாங்கள் 

ஈடு ட்டிருந்பதாம்; பமலும் நமது குடிமக்களுக்கான ெிறந்த மதிப்ற  ெழங்குெதிலும், நமது  ரந்து ட்ட, 

துடிப் ான ெமூகத்திற்காக நாங்கள் ெழங்கும் பெறெகளிலும் ெிறந்து ெிளங்க கெனம் வெலுத்திபனாம். ” 



 

 

 

−  ால் ெின்வெண்ட்,  ிராந்திய கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; துறணத்தறலறமப்வ ாறுப்பு 

 ட்வெட் கமிட்டி 

 

“ொி வெலுத்துபொருக்கான மதிப்ற  கூட்டுெதற்கான எங்கள் முயற்ெிகளில், நகரத்தின் ெலுொன நிதி 

நிறல ஒரு உந்துெிறெயாக இருந்தது. 2021 க்கான  ட்வெட் இப்ப ாதும் மற்றும் எதிர்காலத்திலும் நமது 

ெமூகத்தினாின் நல்ொழ்வு மற்றும் வ ாருளாதார ெளங்களுக்கு திடமான முதலீடுகறள வெய்கிறது. 

முதலீடுகள் நகர்மன்றத்தின் கால அெகாெத்திற்குள் முடிக்கப் டபெண்டிய  முன்னுாிறமகளுடன் 

ஒத்துப்ப ாகின்றன என் றத உறுதி வெய்ெதில் சுறுசுறுப் ாகவும் வெெி ொய்க்கும் ெறகயிலும் 

 ணியாற்றியெர்களுக்கு நான் நன்றி கூற கடறமப் ட்டிருக்கிபறன். 

 

− படெிட் ப ர்ாிக், தறலறம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிறரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 650,000 மக்கறளயும் 70,000 

ெணிக அறமப்புக்கறளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுமக்கறள மனத்தில் றெத்பத 

வெய்கின்பறாம்.  லதரப் ட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பெர்க்கின்றனர், முதலீட்றட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுறமப்  றடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிபறாம்.  ாதுகாப் ான, நிறலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகறரக் 

கட்டறமப் தற்கான ெளர்ச்ெிப் ாறதயில் நாங்கள்  ங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

ஊடக வதாடர்பு 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிறணப் ாளர், ஊடகம் & ெமுதாய  ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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