
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                   

ஆல ாசனன ெழங்கல், அரசாங்கத்துடன் கூட்டாக வசயல்படுதல் மற்றும் கூடுதல் 

ெருொய்க்கான ஆதாரங்கள் மூ மாக, ெலுொன எதிர்கா த்னத ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர நிர்ொகம் எற்படுத்துகிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன்,  ON (ஜூன  9, 2021) – அரசாங்கத்தின் அனனத்து மட்டங்களுடனும் இனைந்து 

வசயல்படுகின்ற ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம், தனது குடியிருப்பாளர்களுக்கு பயனளிக்கும் ெனகயிலும் மற்றும் 

உள்ளூாில் மாற்றத்னத ஏற்படுத்துெதிலும் ெளர்ச்சி மற்றும் நின த்து நிற்கும் தன்னமக்கான 

முயற்சிகளுக்காக ொதிடுெதற்கு தன்னன அர்ப்பைித்துக்வகாண்டுள்ளது. சுகாதாரப் பாதுகாப்பு, 

இரண்டாம் நின க்கு அடுத்த கல்ெி, லபருந்து லபாக்குெரத்து மற்றும் வபாருளாதார மீட்சி ஆகியெற்றில் 

உள்ள ொய்ப்புகள் மீது குறினெத்து, கூட்டனமப்பு மற்றும் மாகாை அரசாங்கங்களிடமிருந்து கைிசமான 

மானியங்கனளயும் பங்களிப்புகனளயும் வபற்றுள்ளது; இது ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு ெலுொன எதிர்கா த்னதப் 

வபறுெதற்கான கூடுதல் ெருொய் ஆதாரங்கனளத் லதடுகிறது.  

கூட்டனமப்பு மற்றும் மாகாை அரசுகள்  மானிய நிதி ெழங்கல் மற்றும் பங்களிப்புக்கள் 

2019 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, மத்திய மற்றும் மாகாண அரசாங்கங்களின் மானிய நிதி அறிவிப்புகள் மற்றும் 

பங்களிப்புகள் மமாத்தம் 667,195,952 டாலர்கள் நகரத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன, இது 2011 

ஆண்டிலிருந்து  இருந்து ெந்த முந்ததய நகரசனபகதள விட 232 சதவீதம் அதிகமாகும். இதில், சுமார் 

137.8 மில்லியன் நிதி ககாவிட்-19  மதாற்றுகநாய்க்கு பதிலளிக்கும் வதகயில், மறுமதாடக்கம் மற்றும் 

மீட்சிக்காக மசலவிடப்பட்டது; 2019 ஆம் ஆண்டுமுதல் , ககாவிட்-19 க்கு மதாடர்பில்லாத  

மசலவினங்களுக்காக மானிய நிதியின் மமாத்த  மதாதகயானது $ 529,314,465 ஆகும். 

2019 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, கனடா மற்றும் ஒன்ட்லடாிலயா அரசாங்கங்களுடன் லென  வசய்த நமது நகர 

நிர்ொகம் வெற்றிகரமாக ொதாடி மானியங்கனளயும் பங்களிப்பு வதானககனளயும் பின் ெரும் 

குறிப்பித்தக்க திட்டப்பைிகளுக்காகப் வபற்றது:  

• ாிெர்ொக் (Riverwalk) – நெம்பர் 2020 இல், நகர நிர்ொகமானது, டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனில் 

வெள்ளத்தைிப்பு நடெடிக்னககளுக்காக $38 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வதானகனயப் வபறும் 

என்று அறிெிக்கப்பட்டது; இதனால் தனது ாிெர்ொக் திட்டப்பைினய நிஜமாக்குெதில் நகரம் 

இன்வனாரு அடி எடுத்து னெத்தது. லபரழிவு தைிப்பு மற்றும் அதற்கு தன்னனப் நின னமக்கு 

ஏற்ப வபாருத்திக்வகாள்ெதற்கான நிதி ெழங்கலின் ெிதிகள் மற்றும் நிபந்தனனகளின் கீழாக 

லமற்வகாள்ளப்பட்ட பாிசீ னனயின் ெினளொக, டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் 
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வெள்ளப்பாதுகாப்புத் திட்டப்பைிக்வகன வகாடுக்கப்பட்ட ெிண்ைப்பத்திற்கு கனடா அரசாங்கம் 

ஒப்புதல் அளித்தது.. 

• பீல் நினனவுச் சின்னத்தின் கட்டம் II – மார்ச் 2021 இல், தங்கள் ெரவு வச வு திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக ஒருங்கினைந்த சுகாதாரம் மற்றும் நல்ொழ்வுக்கான ெில்லியம் ஆஸ் ர் சுகாதார 

கட்டனமப்பில் அடங்கிய பீல் நினனவு னமயத்தின் ெிாிொக்கத்தின்  ஒரு அங்கமாக ஒரு புதிய 

மருத்துெமனன அனமக்கவும், னரயர்சன் பல்கன க்கழகத்துடன் லசர்ந்து ஒரு புதிய மருத்துெக் 

கல்ெி நிறுெனம் உருொக்குெதற்கான நிதியாதரவு அளிக்கவும், நிதி ெழங்குெதாக மாகாை 

அரசாங்கம் அறிெித்தது. 

• இரண்டாம்நின க்கு அடுத்த நின க் கல்ெி – மார்ச் 2021 இல், ப்ராம்ப்ட்டனில் னரயர்ஸன் 

பல்கதலக்கழகத்தில் ஒரு மருத்துவக் கல்ெி நிறுவனம் அனமப்பது உள்ளிட்ட விாிவாக்கம் பற்றிய 

மாகாணத்தின் அறிவிப்பினன நகர நிர்ொகம் வரகவற்றது. தனது ஜூதல 7 ஆம் லததிக் 

கூட்டத்தின்லபாது, எதிர்காலத்தில் அனமயெிருக்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் மமடிசினுக்கு 

நிதியளிக்க, திட்டமிடல் மானியமாக 1 மில்லியன் டாலர் ெழங்குெதற்கு ஆதரவாக நகரசனப 

வாக்களித்தது. ஜூன் 16, 2021 அன்று, நகர நிர்ொகமும்  மற்றும் வகல்ஃப்-ஹம்பர் (Guelph-

Humber ) பல்கதலக்கழகமும் இனைந்து, இந்தக் கல்வி நிறுவனத்னத ப்ராம்ப்ட்டன் புதுதம 

பனடக்கும் தமயத்தில் ஒரு முக்கிய ெசிப்பிட நிறுெனமாக னெக்க கவண்டும் என்ற உத்லதசத்னத 

உறுதிப்படுத்தியது. 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் மூன்றாெது லபருந்து லபாக்குெரத்து ெசதியனமப்பு – ஏப்ரல், 2021 இல், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  மூன்றாெதாக ஒரு ப்ராம்ப்ட்டன் லபருந்துலபாக்குெரத்து ெசதியனமப்னப 

நிறுவுெதற்காக கூட்டனமப்பு மற்றும் மாகாை அரசுகளின் முதலீடாக $128 மில்லியன் வபற்றது. 

இந்தப் புதிய ெசதியனமப்னப கட்டுமானம் வசய்ெதன் மூ மாக, ப்ராம்ப்ட்டனில் வகாள்திறன், 

தரம் மற்றும் வபாதுமக்கள் பாதுகாப்பினன லமம்படுத்துெதுடன், எதிர்கா த்தில் அனமயெிருக்கும் 

மின்சார லபருந்துகளுக்கான உள்கட்டனமப்னப எதிர்கா த்தில் நிறுவுெதற்கும் உதெிகரமாக 

இருக்கும்; இப்படியாக, குடியிருப்புொசிகளுக்கு தூய்னமயான மற்றும் திறன்மிக்க 

லபாக்குெரத்துக்கான ெழிமுனறகனள உருொக்கவும் உதவும். 

• மின்சாரப் லபருந்துக்கான முன்லனாடி திட்டப்பைி என்னும் னமல்கல் –  ஜூன  2019 

இல்,  ப்ராம்ப்ட்டனில், கனடா நாடு முழுக்க ெியாபித்த அளெில் மின்சாரப் லபருந்து வசயல்முனற 

ெிளக்கம் மற்றும் ஒருங்கினைப்புக்கான லசாதனன முயற்சிக்காக கனடா அரசு குறிப்பித்தக்க 

முதலீட்டினன வசய்தனத நகர நிர்ொகம் ெரலெற்றது. இந்தத் திட்டப்பைியின் கட்டம் 1 க்காக 

$11.5 மில்லியன் வதானகனயப் வபற்றது; இது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் மின்சாரப்லபருந்துகனள 

லசாதனன வசய்து பார்ப்பதற்காக வகாடுக்கப்பட்டது. 

நிதியாதாரம் ெழங்கல் 
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மார்ச் 2019 இல், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் உள்ள வபாது கட்டிடங்களுக்கு வபயர் சூட்டும் உாினமகள் 

ெிற்பனனக்காக, கட்டிடங்களின் ஒரு சிறிய பட்டியலுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ஒப்புதல் 

ெழங்கியது; இது நிதியாதாரம் ெழங்குதல் மற்றும் வபயர் சூட்டுெதற்கான உாினமகள் பற்றிய 

புதுப்பிக்கப்பட்ட வகாள்னக மற்றும் நகரம் தழுெிய நிதியாதாரம் வசய்தன  ஏற்றுக்வகாள்ெதற்காக,  

நிதியாதாரம் வபறும் யுக்தியின் ஒரு அங்கமாகும். நகரம் தழுெிய நிதியாதாரம் ெழங்கல் மற்றும் வபயர் 

சூட்டுெதற்கான உாினமகள் எனும் திட்டமானது, ெைிகர்களுக்கு சமுதாயத்தினருடன் இனைெதற்கான 

பழகுமுனறயாக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கனள ஏற்படுத்தவும் மற்றும் குடியிருப்புொசிகளுக்கு 

லமம்படுத்தப்பட்ட அனுபெங்கனள ெழங்குெதற்குலமயாகும். 

மக்களுக்கு அதிகாித்த நிதிாீதியான அழுத்தங்கள் இருக்கும் சமயத்தில்,  நகர நிர்வாகம் ப்ராம்ப்ட்டனில் 

வாி மசலுத்துகவார் மீதான சுதமதயக் குதறக்க உறுதிபூண்டுள்ளது, அகத கநரத்தில் 

குடியிருப்பாளர்களுக்கு மிக உயர்ந்த வாழ்க்தகத் தரத்ததயும் வழங்குகிறது. மசப்டம்பர் 2020 இல்,  

ப்ராம்ப்ட்டன் சாக்கர் மசன்டர் கட்டித்தின் மவளிப்புறங்களில் மபயாிடும் உாிதமகளுக்காக, $2,512,500 

மதாதகக்கு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் மற்றும் Save Max Real Estate Inc இதடயில் ஒரு 15 

ஆண்டுக்கால ஒப்பந்தத்திற்கு  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரசதப ஒப்புதல் அளித்தது. 

நகரமமங்கிலுமாக நிதியாதாரம் கதடும் மூகலாபாயம், மற்றும் நிதியாதாரம் வழங்கல் மற்றும் மபயாிடும் 

உாிதமகளுக்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட மகாள்தகதய ஏற்றுக்மகாண்டதிலிருந்து, குடியிருப்பாளர்களுக்கு 

அதிக கசதவதய வழங்குவதுடன் மதாடர்புதடய சில அதிகாித்த மசலவுகதள ஈடுகட்டுவதற்காக, 

மமாத்தம் 3.7 மில்லியன் டாலர் வருவாய் ஈட்டுவதற்காக ஸ்பான்சர்ஷிப் மற்றும் மபயாிடும் உாிதம 

ஒப்பந்தங்கதள நகரம் இறுதி மசய்துள்ளது. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

"ககாவிட்-19 மபருந்மதாற்று பரவலானது,  சுகாதாரம், கபாக்குவரத்து மற்றும் மபாருளாதார மீட்சி 

ஆகியவற்றில் ஏற்பட்ட  இதடமவளிகதள நிரப்புவதற்கு அதனத்து மட்ட அரசாங்கத்திற்கும் சாியான 

கநரத்தில் முதலீடுகளுக்கான அதிகாித்த ஒத்துதழப்பு தருவதன் அவசியத்தத அடிக்ககாடிட்டுக் 

காட்டிவிட்டது. எங்கள் நகரசதபயின் வாழ்நாள் காலம் முழுவதும் எங்கள் குடியிருப்பாளர்களுக்காக 

வாதாடுவதற்காக நகரம் மசய்துள்ள பணிகதளப் பற்றி நான் மபருமிதம் மகாள்கிகறன்; கூட்டாட்சி 

மற்றும் மாகாண அரசாங்கங்கள் இதில் கூட்டு கசர்ந்ததமக்கு நன்றி மதாிவித்துக் மகாள்கிகறன். 

ஒன்றிதணந்து, நாம் மதாடர்ந்து ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு வலுவான எதிர்காலத்தத உறுதி மசய்கவாம். ” 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"நகரத்தில், கணிசமான உள்ளூர் முதலீடுகள் மற்றும் கூட்டுப்பணி மூலம் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

குடியிருப்புவாசிகளின் வாழ்க்தகதய கமம்படுத்த நாங்கள் அர்ப்பணிப்பு மகாண்டுள்களாம். 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/837
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/837


 

 

ப்ராம்ப்ட்டதன மறுவிவரணம்  மசய்ய நாங்கள் ஒன்றிதணந்து மசயல்படுவதற்காக, நமது கூட்டதமப்பு, 

மாகாண மற்றும் வணிக கூட்டாளர்களுடன் மதாடர்ந்து ஒத்துதழப்பதத எதிர்பார்க்கிகறாம். ” 

- கடவிட் கபர்ாிக், ததலதம நிர்வாக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக விதரவாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கதளயும் 75,000 

வணிக அதமப்புக்கதளயும் மகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் மசய்யும் ஒவ்மவாரு காாியத்திலும் மபாதுமக்கதள மனத்தில் தவத்கத 

மசய்கின்கறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு கசர்க்கின்றனர், முதலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

மதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுதமப் பதடத்தலில் முன்னணி வகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

மசன்றுமகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிதலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் மவற்றிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதமப்பதற்கான வளர்ச்சிப்பாததயில் நாங்கள் பங்கு வகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியவற்றில் 

எங்களுடன் இதணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் மதாிந்துமகாள்ளுங்கள். 

 
ஊடக வதாடர்பு 

லமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கினைப்பாளர், ஊடகம்& சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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