
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம்  ெரவுவெலவுத் திட்டம் ெமர்ப்பித்தலுக்கான 

தனித்துெமான ெிருது வபறுகிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மம 21, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது, அவமாிக்கா மற்றும் கனடா 

நாட்டின் அரசு நிதித்துறற அதிகாாிகளின் ெங்கத்தினால் ெழங்கப்படுகின்ற,  ெரவுவெலவுத் 

திட்டம் ெமர்ப்பித்தலுக்கான தனித்துெமான ெிருதிறன வதாடர்ந்து ஐந்தாெது ெருடமாக 

வபற்றது. 

 

இந்த ெிருதானது ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்திற்கான ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ொதறனறை 

பிரதிநிதித்துெம் வெய்கிறது, மற்றும் இது அரொங்க ெரவு வெலவுத் திட்டத்தின் மிக உைர்ந்த 

வகாள்றககறள பூர்த்தி வெய்ெதற்கான உறுதிப்பாட்றடயும் பிரதிபலிக்கிறது. ெரவுவெலவுத் 

திட்டம் ெமர்ப்பித்தலுக்கான தனித்துெமான ெிருதிறனப் வபறுெதற்கு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகம் ஒரு ெிறளவுமிக்க ெரவு வெலவுத் திட்டத்றத கீழ்க்கண்டெற்றுடன் மெர்த்து  மதெிை 

அளெில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெழிகாட்டுதல்கறள பூர்த்தி வெய்ை மெண்டிைிருந்தது. 

 

• வகாள்றக பற்றிை ஒரு ஆெணம்; 

• நிதிபற்றிை ஒரு திட்டம்; 

• இைக்க வெைல்பாடுகளுக்கான ஒரு ெழி காட்டிக் றகமைடு: மற்றும், 

• தகெல் வதாடர்புக்கான ஒரு ொதனம். 

 

ெிருறதப் வபறுெதற்கு, ெரவு வெலவுத் திட்ட ஆெணங்கள் இந்த நான்கு பிாிவுகளிலும்,  14 

கட்டாை அளவுமகால்களிலும் புலறம ொய்ந்தது என தரம் குறிக்கப்பட மெண்டும். 2021 

ெரவுவெலவுத் திட்டத்திற்கு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெறப 2020 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் 9 ஆம் 

மததிைன்மற   ஒப்புதல் அளித்தது;  இந்த கவுன்ெில் காலத்தின் மபாது வதாடர்ந்து மூன்றாெது 

ஆண்டாக வொத்து ொிகறள நிறுத்தி றெத்தது மற்றும் றக-இருப்பு நிதி ெறகைில் ொதறன 

பறடக்கும் ெறகைிலான 114 மில்லிைன் டாலர் பங்களிப்றப ெழங்கிைது. 

 

GFOA இன் ெரவு வெலவுத் திட்ட ெிருதுகள் ெழங்கும் நிகழ்ச்ெித் திட்டத்தில் 1,600 க்கும் 

மமற்பட்ட பங்மகற்பாளர்கள் இருந்தனர். 20,500 க்கும் மமற்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கு ெிறந்த 

பழக்கமுறறகள், வதாழில்தறகறமைான ெளர்ச்ெி, ஆதாரெளங்கள் மற்றும் நறடமுறற 



 

 

ஆராய்ச்ெி ஆகிைெற்றற ெழங்குெதன் மூலம் GFOA  ஆனது, அரசு நிதிைத்தில் முன்மனாடிைாக 

ெிறந்து ெிளங்குகிறது. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“குறிப்பாக COVID-19 வதாற்று பரெல் காலத்தில், நமது 2020 ெரவுவெலவுத் திட்டத்திற்கான 

அவமாிக்கா மற்றும் கனடா நாட்டின் அரசு நிதித்துறற அதிகாாிகளின் ெங்கத்தினால் 

ெழங்கப்படுகின்ற,  ெரவுவெலவுத் திட்டம் ெமர்ப்பித்தலுக்கான தனித்துெமான ெிருதிறன 

வென்றது ஒரு முத்திறர பதிக்கின்ற ொதறனைாகும். நிதித்துறறைில் வெளிப்பறடத்தன்றம 

மற்றும் நல்லாட்ெிைில் குறிப்பிடத்தக்க ொதறனறை இந்த ெிருது பிரதிபலிக்கிறது. ” 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மமைர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம், தறலெர், ெரவுவெலவுத் திட்டக்குழு 

 

”ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் இந்த புகழ்வபற்ற ெிருதுக்காக ெிண்ணப்பித்து, வதாடர்ந்து அறதப் 

வபற்றது இது  ஐந்தாெது ஆண்டாகும். பட்வெட் என்பது ஒரு கூட்டு வெைல்முறறைாகும்; இதில் 

நகரெறபகவுன்ெில், ஊழிைர்கள் மற்றும் வபாதுமக்கள் மற்றும் ெணிக ெமூக உறுப்பினர்கள் என 

அறனெருமம நகரத்தின் எதிர்காலத்றத ெடிெறமக்க உதவுகிறார்கள். வதளிந்த, 

வெளிப்பறடைான மற்றும் தகெல் ெழங்கும் ெறகைிலான ெரவு வெலவுத்திட்ட ஆெணம் தான் 

இந்த ெிருறத வெல்ல எங்களுக்கு உதெிைது. ” 

- பால் ெிவெண்ட், பிராந்திை கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 1 மற்றும் 5, மற்றும் 

துறணத்தறலெர், ெரவுவெலவுத் திட்டக்குழு 

 

”இந்த கவுரெம் மிக்க மிக்க ெிருறத அரொங்க ெரவு வெலவு திட்டமிடுெதற்காக வபற்றதில் 

நாங்கள்  வபருறமப்படுகிமறாம். இந்த ொதறனைானது,  ெிறப்பாக இைங்கும் நகரமாக 

இருப்பதற்கான எங்கள் முைற்ெிகறள எதிவராலிக்கின்ற ெறகைில்  நமது ெமூகத்திற்கு ெிறந்தறத 

ெழங்குெதற்கான ப்ராம்ப்ட்டன் அணிைின்  கடறமயுணர்ெிற்கு ஒரு ொன்றாெணமாகும். ” 

- மடெிட் மபர்ாிக், தறலறம நிர்ொக அதிகாாி  
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கனடா நாட்டில் மிக ெிறரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 700,000 மக்கறளயும் 75,000 

ெணிக அறமப்புக்கறளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாிைத்திலும் வபாதுமக்கறள மனத்தில் றெத்மத 

வெய்கின்மறாம். பலதரப்பட்ட ெமுதாைத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மெர்க்கின்றனர், முதலீட்றட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதிைில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதிைிலான புதுறமப் பறடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பைணத்தில் நாங்கள் 



 

 

வென்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிறலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆமராக்கிைமிக்க ஒரு நகறரக் 

கட்டறமப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாறதைில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகிைெற்றில் 

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

 
ஊடக வதாடர்பு 

மமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிறணப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாை ஈடுபாடு 

யுதிாீதிைான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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