
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ராம்ப்ட்டனின் உத்தேசிக்கப்பட்ட 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ெரவுவசலவுத் 

ேிட்டமானது நிலலத்து நிற்கும்ேன்லம, ெளர்ச்சிக்கான ொய்ப்புக்கள் மற்றும் 

ோக்குப்பிடிக்கும் ேன்லமவகாண்ட ஒரு எேிர்காலம் ஆகியெற்லை லமயமாக் 

வகாண்டு அலமந்துள்ளது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நெம்பர் 9, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் 2022 ஆண்டிற்கான உத்தேசிக்கப்பட்ட 

ெரவு வசலவுத் ேிட்டம் இப்தபாது ஆன்லலனில் கிலடக்கிைது. இந்ே  2022 ஆண்டிற்கான 

உத்தேசிக்கப்பட்ட ெரவு வசலவுத் ேிட்டமானது, நகரசலபயின் ஆயுட்கால முன்னுாிலமவகாண்ட 

ெிஷயங்களுக்கு துலை நிற்கிைது; தமலும் தகாெிட்-19 வபருந்வோற்று ோக்கத்ேின் ஊடாக முன்தனைி 

நகருலகயில், நிலலத்து நிற்கும் ேன்லம, ெளர்ச்சிக்கான ொய்ப்புக்கள் மற்றும் ோக்குப்பிடிக்கும் 

ேன்லமவகாண்ட ஒரு எேிர்காலம் ஆகியெற்லை லமயமாக வகாண்டிருக்கிைது. ெரவு வசலவுத்ேிட்ட 

ெிொே நலடமுலைகள் நெம்பர் 29,2021 அன்று துெங்கும்; மற்றும் ெரவு வசலவுத் ேிட்டத்ேின் இறுேி 

ஒப்புேல் டிசம்பர் 8 தேேிக்கு அலமக்கப்பட்டுள்ளது.  

  

ெரவு வசலவுத் ேிட்டக்குழுெின் கூட்டங்களுக்கான முக்கிய தேேிகள் வகாண்ட முழு பட்டியல், ெரவு 

வசலவுத் ேிட்டத்ேின் முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் உத்தேசிக்கப்பட்ட ெரவு வசலவுத் ேிட்டத்ேின் முழு 

ெடிெம் ஆகியலெ , நகாின் ெலலத்ேளத்ேில் கிலடக்கின்ைன. உத்தேசிக்கப்பட்ட ெரவு வசலவுத் ேிட்டம் 

பற்ைி வபாதுமக்கள் மீள்பார்லெயிட்டு மற்றும் பின்னூட்டக்கருத்துக்கலளக் கூை நகர நிர்ொகம் 

ெரதெற்கிைது.   

  

நகாில் ஏற்வகனதெ இருக்கும் ேிட்டங்கள் மற்றும் தசலெகலளக் வகாண்டு தசர்ப்பேற்காகவும், 

உள்கட்டுமானத்லே நிலலத்து நிற்கும் ேன்லம வகாண்ட அளவுகளில் நிலலநிறுத்துெேற்காகவும், மற்றும் 

எேிர்கால ெளர்ச்சிக்காக ேன்லனத் ேயார்ப்படுத்ேவும், நகர நிர்ொகம் 2.7 சேவீே வசாத்து ொி 

உயர்ெிலன முன்வமாழிந்துள்ளது. இேற்கு ஒப்புேல் கிலடக்குதமயானால், நகர தசலெகள் ெலகயில் 1.3 

சேவீேம் மற்றும் பீல் பகுேி தசலெ ெலகயில் 1.5 சேவீேம் என வசாத்து ொி இருக்கும். ஆக வமாத்ேமாக 

குடும்பம் ஒன்றுக்கு இந்ே ொி உயர்ொனது, சராசாியாக  $142 என இருக்கும். ( எண்களின் 

முழுலமயாக்கம் காரைமாக  வோலககளும் சேவீேமும் கூட்டினால் வமாத்ேவோலகக்கு சமமாக 

இருக்காது) 

ெரவுவசலவுத் ேிட்ட ெிொே நலடமுலைகளின்தபாது வசாத்து ொி ெிேிப்பில் உயர்வு அல்லது 

குலைப்பிலனச் வசய்ய பல்தெறு ொய்ப்புக்கள் வகாடுக்கப்படும், இேில் சத்ேியமாகதெ மருத்துெமலன 

ொிெிேிப்பும் அடங்கும். 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Timeline.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Welcome.aspx


 

 

  

2022 ஆம் ஆண்டிற்கான உத்தேசிக்கப்பட்ட ெரவு வசலவுத் ேிட்டத்ேின் முக்கிய அம்சங்கள் 

  

• $53.2மில்லியன் – இலளஞர் கூடுமிடம் மற்றும் ஸ்தபார்ட்ஸ் ஹால் ஆஃப் ஃதபம் (Sports Hall of 

Fame) உள்ளிட்ட வபாழுதுதபாக்கு ெசேிக்கான புேிய கட்டிடங்கள் கட்டுமானத்ேிற்காக.  

• $4.6மில்லியன் – அண்லட அயலில் இருக்கும் பூங்காக்கலள தமம்படுத்ேல், ேரமுயர்த்ேப்பட்ட 

நலடபாலேகள், ெிலளயாட்டுக்களங்கள், ெிலளயாட்டு லமோனங்கள் மற்றும் ஓடுேளங்கள் 

ஆகியெற்லை புேிோக அலமக்க அல்லது தமம்படுத்துெேற்காக. 

• $9.1மில்லியன் – டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனில் கல்ெி, தெலலொய்ப்பு மற்றும் ெியாபார ெளர்ச்சி 

ஆகியெற்றுக்காக மூன்ைாண்டுக் காலத்ேில் வசலெிடப்படும்; $13.4 மில்லியன்- இது டவுண்டவுன் 

ப்ராம்ப்ட்டனில் புத்துயிருட்டம் வகாடுக்கவும்; மற்றும் $20மில்லியன் புதுலம பலடத்ேலுக்கான 

லமயம் ஒன்லைக் கட்டுமானம் வசய்ய ேயார்ப்படுத்ேவும் வசலெிடப்படும் 

• $19 மில்லியன் – புேிய தபருந்துகளுக்காக; இெற்ைில் வபரும்பாலானலெ மின்சாரத்ேில் 

இயங்குபலெயாக இருக்கும்;  $17 மில்லியன் – இது சிங்க்ொகவ்ஸி சாலல பகுேியில் ஸூம் 

தசலெ ெிாிொக்கத்ேிற்காக வசலெிடப்படும் (2022 இல் $3.3மில்லியன்) 

• $22.6 மில்லியன் – சாலல தமற்பரப்பு பாவுெேற்காக, மறுகட்டுமானம் வசய்ய மற்றும் இேர 

தமம்படுத்ேல்களுக்காக 

• $100 மில்லியன் – இது மூன்ைாண்டுக் காலத்ேில் ாிெர்ொக் ேிட்டப்பைிக்காகவும் ( 2022 இல் 

$9.3மில்லியன்) வெள்ளத்ேடுப்பு பைிக்காகவும் மற்றும் வபாருளாோர உட்வபாேிெிலன 

வெளிக்வகாண்டுெரவும் வசலெிடப்படும் 

• கறுப்பர் இனம் மற்றும் பூர்ெகுடி இலளஞர்களுக்கு பைிப்பயிற்சி மற்றும் கூட்டுைவு பயிற்சி 

ெழங்கப்படும்; ப்ராம்ப்ட்டன் நூலகத்ேிற்காக பரெலான ேன்லம, சமத்துெம் மற்றும் 

அலனெலரயும் உள்தசர்த்ேல் ஆகியலெ வசய்யப்படும் 

• பாதுகாப்பான சாலலப்பயைத்ேிற்காக ோனியங்கி தெகக் கட்டுப்பாட்டு அமலாக்க  

தகமிராக்கள்- 8 எண்ைிக்லக – வபாருத்ேப்படும் 

நீங்களும் கருத்து கூறுங்கள்  

இந்ே உத்தேசிக்கப்பட்ட ெரவு வசலவுத் ேிட்டத்ேிலன மீள்பார்லெயிட்டு ேங்களின் 

பின்னூட்டக்கருத்ேிலன பின் ெரும் ெழிமுலைகளில் வோிெிக்குமாறு, குடியிருப்புொசிகள், ெியாபாாிகள், 

ெளர்ச்சியில் பங்குவபறுதொர் ஆகிதயாலர நகர நிர்ொகம் உற்சாகப்படுத்துகிைது: 

• மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்:  budget@brampton.ca  எனும் மின்னஞ்சல் முகொியில் தகள்ெி 

தகட்கலாம் மற்றும் கருத்து வோிெிக்கலாம் 

• வோலலதபசிலய உபதயாகிக்கவும்:  உங்கள் உள்ளீட்டிலன ெழங்க 311 க்கு அலழக்கவும். 

mailto:budget@brampton.ca


 

 

• ஈடுபாடு காட்டும் ொய்ப்பில் இலையவும்: நெம்பர் 16 காலல 9:30 மைி முேல்காலல10:30 மைி 

ெலர ெியாபாாிகள் வமய்நிகர் ஈடுபாட்டு நிகழ்ச்சியில் கலந்துவகாள்ளலாம். அதே நெம்பர் 16 

இல் குடியிருப்புொசிகள் ஒரு வடலிடவுன்ஹால் நிகழ்ச்சியில் மாலல 6:45 மைி முேல் 8:15 மைி 

ெலர கலந்துவகாள்ளலாம்; இேில் ேற்தபாக்கான முலையில் கிலடக்கும் வோலலதபசி 

எண்களுக்கு அலழப்புக்கள் ெரும். இந்ே ஈடுபாட்டு நிகழ்ச்சிக்காக பேிவு வசய்ய, ெருலக 

ேரவும்: www.brampton.ca/budget.  

• சிைப்பு தபச்சாளர்: ெரவு வசலவுத் ேிட்டக் குழுெில் அல்லது ெரவு வசலவுத் ேிட்ட ஒப்புேல் குழு 

கூட்டத்ேில் தபச சிைப்பு தபச்சாளருக்கான ஒரு தெண்டுதகாள் லெக்கவும்.  

• பங்தகற்கவும்: ெரவு வசலவுத் ேிட்டக் குழு கூட்ட முடிெில் அந்ே நாளின் நிகழ்ச்சிநிரல் 

வோடர்பான வபாதுமக்கள் தகள்ெி தநரத்ேில் தகள்ெிகள் தகட்கவும். 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ப்ராம்ட்டனின் உத்தேசிக்கப்பட்ட 2022 ெரவு வசலவுத்ேிட்டமானது  நிேிாீேியான நிலலக்கலெக்கும் 

ேன்லம மற்றும் ோக்குப்பிடிக்கும்ேன்லம ஆகியெற்லை லமயமாகக் வகாண்டது; மற்றும்  இது கவுன்சில் 

கால முன்னுாிலமவகாண்ட ெிஷயங்களுடன் ஒருமித்து தபாெது. ஒரு துைிச்சலான வோலலதநாக்குப் 

பார்லெ வகாண்டபடி, ஒரு முற்தபாக்கான நகரமாக, வோற்றுதநாயிலிருந்து மீண்டு ெரும் இந்ே 

தெலளயில், ொய்ப்புகலள உருொக்குெது, நகர ெசேிகள், வபாது இடங்கள், ேிட்டங்கள் மற்றும் 

தசலெகலளப் பராமாிப்பது, நமது குடியிருப்பாளர்களின் ொழ்க்லகத் ேரத்ேிற்கு பங்களிப்பது மற்றும் 

நமது சமூகத்ேில் உள்ள பகுேிகலள தமம்படுத்துெது ஆகியெற்லைதய நாங்கள் தநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்தளாம்; இலெதய ஆதராக்கியமான ொழ்க்லக முலைக்கும் பங்களிக்கின்ைன. நகர நிர்ொகம் 

ஒரு ேிைந்ே மற்றும் வெளிப்பலடயான ெரவு வசலவுத்ேிட்ட வசயல்முலைக்கு உறுேிபூண்டுள்ளது, தமலும் 

குடியிருப்பாளர்கலள இேில் ஈடுபடுத்ேவும் அெர்களின் கருத்லேக் கூைவும் ஊக்குெிக்கிைது. 

- தடெிட் தபர்ாிக், ேலலலம நிர்ொக அேிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"நன்ைாக இயக்கப்படும் நகரமாக, ப்ராம்ப்ட்டன் நிேி ாீேியான ெலகயில் ெலுொக உள்ளது 

மற்றும் வோற்றுதநாயிலிருந்து மீண்டுெருெேற்கும், ெளர்ந்து ெரும் நமது சமூகத்ேின் 

எேிர்காலத்லே ெடிெலமப்பேற்கும் வபாருளாோர ெலகயில் ோக்குப்பிடிக்கும் ேன்லம மற்றும் 

நிலலயான முேலீடுகள் ஆகியெற்ைில் கெனம் வசலுத்துகிைது. வோற்றுதநாய் ோக்கத்ேின்தபாது 

ப்ராம்ப்ட்டனின் ெரவுவசலவுத் ேிட்டத்லே ெலரயறுத்ேேன் மூலம், நகரம் நிேி ாீேியான ெிதெகம் 

வகாண்டுள்ளது; தமலும் எேிர்காலத்ேில் நிேிாீேியாக  நிலலத்ேிருக்கும் ேன்லமக்கான அலனத்து 

ொய்ப்புகலளயும் வோடர்ந்து ஆராய்ந்து ெருகிைது. முன்வமாழியப்பட்ட ெரவு வசலவுத் 

ேிட்டமானது, தமற்வகாண்டு உள்ளீடுகள், ெிொேங்கள் மற்றும் முன்னுாிலமவகாடுத்ேல் 

ஆகியெற்றுக்கான வோடக்கப் புள்ளியாகும். கிலடக்கக்கூடிய பல ஈடுபாடு வகாள்ளும் 

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


 

 

ொய்ப்புகள் மூலம் ேங்களுலடய கருத்துக்கலள ெழங்க குடியிருப்பாளர்கள் 

அலழக்கப்படுகிைார்கள். 

- நாஷ் தடமர், வபாருளாளர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் ேன் ெசத்ேில் 

650,000 மக்கலளயும் 70,000 ெைிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வசய்யும் 

ஒவ்வொரு காாியத்ேிலும் வபாதுமக்கலள மனத்ேில் லெத்தே வசய்கின்தைாம். பலேரப்பட்ட 

சமுோயத்ேினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்ைனர், முேலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிதைாம், வோழில்நுட்பாீேியில் 

மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீேியிலான புதுலமப் பலடத்ேலில் முன்னைி ெகிப்பேற்கான பயைத்ேில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதைாம். பாதுகாப்பான, நிலலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்ைிகரமான  

ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் கட்டலமப்பேற்கான ெளர்ச்சிப்பாலேயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதைாம்.  

Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் எங்களுடன் இலையுங்கள்.   www.brampton.ca 

இல் இன்னும் வோிந்துவகாள்ளுங்கள். 

. 

 ஊடக வோடர்பு 

ப்ரப்த ாத் லகந்த் 

ஒருங்கிலைப்பாளர், ஊடகம் & சமுோய  

ஈடுபாடு 

யுக்ேிாீேியான ேகெல் வோடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

  
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

