
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                                            

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது ொகனக் காப்பீட்டு கட்டண ெிகிதங்களில் 

நியாயமானவதாரு பேரத்திற்காக ொதிடுகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 26, 2021) – மாகாணத்தில் இருக்கின்ற குடியிருப்புொசிகள் மிக உயர்ந்த கட்டண 

ெிகிதங்களில் தங்கள் ொகனங்களுக்கான காப்பீட்டுக் கட்டண ெிகிதங்களள வசலுத்தியேடியும், அப்ேடியான 

கட்டண ெிகிதங்கள் வதாடர்ந்து உயர்ந்தேடியும் இருப்ேதால், ஒன்ட்படாிபயாெில் ொகனங்களுக்கான 

காப்பீட்டுக் கட்டண ெிகிதங்களள மறுோிசீலளன வசய்து சீரளமப்ேளத துாிதமாக்கும்ேடி மாகாண 

அரசாங்கத்ளத பெண்டுகிறது.. 

 

இன்ளறய தினம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகளின் ொகனங்களுக்கான காப்பீட்டுக்கான நியாயமானவதாரு 

பேரம் வசய்ய பெண்டி ொதிடுெதற்காக, நகரசளேயானது  #FairDealForBrampton என்னும் ேிரச்சாரத்ளத 

முன்வனடுக்கிறது. ொகனக் காப்பீடு என்ேது குடும்ே வசலெினங்களில் மிகப்வோியவதாரு ோகமாகும் 

என்ேதுடன் சராசாி ஒன்ட்படாிபயா ொகன ஓட்டுனளரக் காட்டிலும் சுமாராக 123 சதவீதம் அதிகமான 

கட்டண ெிகிதத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகள் ேணம் வசலுத்துகின்றனர்.  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ொகன ஓட்டுனர்கள், நகரம் முழுெதிலும் இருக்கின்ற தோல் குறியீட்டு எண்களின் 

அடிப்ேளடயில்  வதாடர்ந்து ொகனக் காப்பீட்டுத்வதாளகயிளன வசலுத்துகின்ரனர்; அதாெது, $3,301 எனும் 

அளெிற்கு மிக உயாிய கட்டண ெிகிதங்களில் ேணம் வசலுத்தியேடி இருக்கின்றனர்; இது மாகாண 

சராசாிளயக் காட்டிலும் இரண்டு மடங்கிற்கும் அதிகமான வதாளகயாகும். குடியிருப்புொசிகள் இப்போது 

தங்களுக்கான ஒரு நிளலப்ோட்டில் இருந்தேடி, நகாின் #FairDealForBrampton எனும் ேிரச்சாரத்திற்கு 

கீழ்க்கண்டொறு ஆதரவு தரலாம்: 

• மாகாண ோராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற உங்கள் உள்ளூர் உறுப்ேினர் (MPP)- க்கு எடுத்துளரக்கும் 

ெளகயில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெளலத்தளத்தில் இருக்கின்ற ஆன்ளலன் புகார் மனுெில் 

ளகவயாப்ேமிட்டு, அெர்களும் இந்தப் ேிரச்சாரத்த்தில் ேங்கு ெகிக்க எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறார்கள் என 

வதாிெிக்கும் ெளகயில் எடுத்துளரத்தல். நகர நிர்ொகமானது இம்மாதிாியான அளனத்து புகார் 

மனுக்களளயும் பசகாித்து அெற்ளற சம்ேந்தப்ேட்ட MPP க்களுக்கு அனுப்ேி ளெப்ோர்கள்.  

• Twitter, Facebook and Instagram ஆகியெற்றின் மூலமாக, அண்ளட வீட்டார் மற்றும் நண்ேர்களுக்கு  

#FairDealForBrampton எனும் ேிரச்சாரம் ேற்றி ொய்வமாழி தகெல் அனுப்ேி, ேிரச்சாரம் ேற்றிய மிக 

சமீேத்திய தகெல், முக்கிய ெிஷயங்கள் மற்றும் தகெல்களள அவ்ெப்போது ேகிர்தல். ேிரச்சாரம் 

ேற்றிய பமலும் தகெல்களுக்கு இங்கு க்ளிக் வசய்ெதன் மூலம் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  

#FairDealForBrampton எனும் ெளலத்தளத்திற்கு ெருளக தரவும்.  

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 
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“ப்ராம்ப்ட்டனிலும் மற்றும் ஒன்ட்படாிபயாளெச் சுற்றிலும் உள்ள குடும்ேங்கள் COVID-19 

வேருந்வதாற்றுபநாயிலிருந்து ஏற்வகனபெ எழும் நிதிாீதியான சொல்களளப் எதிர்வகாண்டிருக்கும்போது, 

ொகனக் காப்பீட்டின் காரணமாக அதிகாித்து ெரும் வசலவுகளளயும் சமாளிக்க, அரசாங்கங்கள் 

வதாடர்ந்து ஒன்றிளணந்து வசயல்ேட பெண்டும். இதற்கான மாற்றம் நீண்ட காலமாகபெ தாமதமாகிக் 

வகாண்டு ெருகின்றது; அத்துடன், காப்பீட்டு ெிகிதங்களள நிர்ணயிப்ேதில் அஞ்சல் குறியீடு 

அடிப்ேளடயிலான  ோகுோட்ளட நாம் முடிவுக்கு வகாண்டுெர பெண்டும். ப்ராம்ப்ட்டன் நகர மக்கள் 

அளனெரும் ஒன்றிளணந்து, ொகன காப்பீட்டு ெிகிதங்களள உயர்த்துெது குறித்து ஒரு நிளலப்ோட்ளட 

எடுத்து #FairDealForBrampton  (ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கான நியாயமான ஒரு பேரம்) ஐப் வேறலாம். ” 

- பேட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

 

“மற்ற மாகாணங்களளக் காட்டிலும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ொகன ஓட்டுநர்கள் மிக நீண்ட காலமாகபெ 

அஞ்சல் குறியீடு அடிப்ேளடயில், மிக அதிகமான ொகன காப்பீட்டு ெிகிதங்களில் ேணம் வசலுத்தி 

ெருகின்றனர்.  ொகனக் காப்பீட்டு ெிகிதங்களள மறுோிசீலளன வசய்து சீர்திருத்துெதாக வகாடுத்த 

ொக்குறுதிளய மாகாண அரசு ேின்ேற்றுமாறு எடுத்துளரக்க பெண்டிய பநரம் இதுபெயாகும்.  

#FairDealForBrampton  (ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கான நியாயமான ஒரு பேரம்) வேறுெதற்கு இதுபெ தக்க 

சமயமாகும். 

- குர்ப்ாீத் தில்லான், ேிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 9 & 10, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்களளயும் 75,000 

ெணிக அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வோதுமக்களள மனத்தில் ளெத்பத 

வசய்கின்பறாம். ேலதரப்ேட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட்ோீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுளமப் ேளடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ேதற்கான ேயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். ோதுகாப்ோன, நிளலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளமப்ேதற்கான ெளர்ச்சிப்ோளதயில் நாங்கள் ேங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 

 ஊடக வதாடர்புகள் 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்ோளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுோடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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