
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

                   

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மன்றமானது வ ாடர்ச்சியாக நான்காெது முறறயாக ொி ஏற்றம் 

இல்லாமலும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் சுகா ாரப் பராமாிப்புக்கான ெிாிொக்கம் மீது இதுெறர 

இருந்  அளறெ ெிட அ ிக அர்ப்பணிப்பு வகாண்டபடியும் இருக்கின்ற 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான 

ெரவு வசலவு  ிட்டத் ிற்கு ஒப்பு ல் ெழங்கியுள்ளது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிசம்பர் 8, 2021) – இன்றறய நகரசறபக் கூட்டத் ில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கான 2022 

ஆம் ஆண்டு ெரவுவசலவு  ிட்டத் ிற்கு நகரசறப ஏகமன ாக ஒப்பு ல் ெழங்கியது. 

நகரசறபயின் இந்  ஆயுட்கால கட்டத் ில், நகரசறபயானது நி ிாீ ியான நிறலத்து நிற்கும்  ன்றமறய 

 றலயாய கடறமயாக மன ில் றெத் து; இ ற்காக, சசறெறய மிக உன்ன மான ாகப் பேணிெரும் 

அச  செறளயில், குடியிருப்புொசிகளுக்கும் ெியாபாாிகளுக்கும் ம ிப்பு கூட்டும் ெறகயில் 

பணியாற்றியது. இ ன் ஆயுட்காலத் ில் கறடசியாக அமைந்த இந்  ெரவு வசலவு  ிட்டமானது, நகாின் 

ெரவு வசலவு  ிட்டத் ிற்கான நி ி சசர்க்கும் ெறகயில் ெி ிக்கப்படும் வசாத்து ொி உயர்வு (0% உயர்வு)  

ஏதும் இல்லா  ெறகயில் உள்ளது; வசாத்து ொி மீது, வ ாடர்ச்சியாக நான்காெது ஆண்டாக உயர்வு 

ஏதும் வசய்யப்படெில்றல. அச  செறளயில், றகயிருப்பு நி ியாக $114 மில்லியன் பங்களிப்பு 

மைக்கப்படுகிறது மற்றும் பு ிய பீல் நிறனவு மருத்துெமறனக்காக $62.5 மில்லியன் நி ி ஒதுக்கீடு 

வசய்  ன் மூலமாக, மக்களின் உடல் ஆசராக்கியப் பராமாிப்புக்கான ெிாிொக்கம் மீது  னது 

கடறமயுணர்றெயும் காண்பித்துள்ளது.  

 

வ ாடர்ந்து நான்காெது ஆண்டாக வசாத்து ொி உயர்வு இல்லாமல் இருக்கும் அச  சமயத் ில், இந்  

2022 ஆம் ஆண்டின் ெரவு வசலவுத்  ிட்டமானது கவுன்சிலின் ஆயுட்கால முன்னுாிறம ககொண்ட 

ெிஷயங்களுக்கு துறண நிற்கிறது; சகாெிட்-19 வ ாற்று பரெலின்  ாக்கத் ிலிருந்து ெிடுபட்டு நகரம் 

முன்சனறிச் வசல்றகயில், நி ிாீ ியான நிறலத்து நிற்கும்  ன்றம, ெளர்ச்சிக்கான ொய்ப்புக்கள் மற்றும் 

 ாக்குப்பிடிக்கும்  ன்றம ஆகியெற்றின் மீது கெனம் வசலுத்துகிறது. 

  

நகாின் 2022 ஆம் ஆண்டின் ெரவு வசலவுத்  ிட்டம் பற்றிய சமலும்  கெல்கறள,  இங்கு காணலாம். 

  

எண்கள் ெறகயில் வசால்ெவ ன்றால் 

• ொிெி ிப்பு ெறகயில் நகாின் பாகமாக, 0% வசாத்து ொி உயர்வுக்கு, இந்  ஒப்பு ல் 

அளிக்கப்பட்ட 2022 ஆம் ஆண்டின் ெரவு வசலவு  ிட்டம் ெழி ெகுக்கிறது.  
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• 2022 ஆம் ஆண்டின் வமாத்  ெரவு வசலவுத்  ிட்ட வ ாறகயானது  $1.1பில்லியன் ஆகும்; இ ில் 

இயக்க வசலவுகளுக்காக (பராமாிப்பு, ெச ிகள் வசய் ல், றகயிருப்பு நி ி, பணியாளர் ஊ ியம் 

ஆகியைற்றுக்கொக) $780 மில்லியன்  மற்றும்  $341 மில்லியன் மூல ன பட்வெட் (வபாருட்கள் 

வகாள்மு ல், வசாத்துக்களின் மீது வபாிய அளெிலான பழுது பார்த் ல் மற்றும் மாற்றி றெத் ல்: 

சாறலகள், கட்டிடங்கள் மு லான) ெறகக்காக ஒதுக்கீடு வசய்யப்படுகிறது 

• நகாின் ெரவு வசலவுத்  ிட்டமானது, எப்சபாதுமில்லா  மிகப்வபாிய அளெில் $117 மில்லியன் 

வ ாறகறயக் றகயிருப்பாக றெக்கிறது; இது நகாின் நி ிாீ ியான நிறலறய ெலுொக்குெதுடன் 

எ ிர்கால எ ிர்பாரா  மற்றும் அெசர கால வசலெினங்களுக்கும் உள்கட்டுமானம் மற்றும்  

சபருந்து சபாக்குெரத்து ஆகியெற்றுக்கும் றகவகாடுக்கும். 

  

முக்கிய அம்சங்கள் 

• $65.2 ைில்லியன் – இமளஞர் மையம் ைற்றும் ஸ்பேொர்ட்ஸ் ஹொல் ஆஃப் ஃபேம் உள்ளிட்ட 

கேொழுது பேொக்கு ைசதிகளுக்கொன கட்டிடங்கள் கட்டுைொன கசய்ய 

• $4.7 ைில்லியன் – அண்மட அயலில் இருக்கும் பூங்கொக்கமள புதிதொக உருைொக்க அல்லது 

பைம்ேடுத்த; ேொமதகள், ைிமளயொட்டுத் தடங்கள், ைிமளயொட்டு மைதொனங்கள் ைற்றும் நமட/ஓடு 

ேொமதகளின்  தரம் உயர்த்த; 

• $9.1 ைில்லியன் – டவுண்டவுனில் மூன்றொண்டுக் கொலத்தில் கல்ைி, பைமலைொய்ப்பு ைற்றும் 

ைியொேொர ைளர்ச்சிக்கொன ைொய்ப்புக்கள் ஏற்ேடுத்தி ஊக்குைிக்க; $13.4 ைில்லியன் - டவுண்டவுன் 

ப்ரொம்ப்ட்டன் ைறு உயிர்ப்ேித்தல் முமனப்புக்களுக்கொக; ைற்றும் $20 ைில்லியன் - புதுமை 

ேமடத்தலுக்கொன மைய கட்டிட கட்டுைொனம் கட்டுைதற்கு தயொரொக; 

• $19 ைில்லியன் – புதிய பேருந்துகளுக்கொக; இைற்றில் கேரும்ேொலொனமை ைின்சொர பேருந்துகளொக 

இருக்கும்;  $17 ைில்லியன் – ஸூம் பசமையின் சிங்க்ைொகவ்ஸி ேிரபதசத்தின் ைிொிைொக்கத்திற்கொக 

($3.3 ைில்லியன் 2022 இல்); 

• $22.6 ைில்லியன் -சொமலகள் தளம் பைய்ைதற்கொக, ைறுகட்டுைொனம் ைற்றும் இதர  

பைம்ேடுத்தலுக்கொக 

• $100 ைில்லியன் மூன்றொண்டுக் கொலத்தில் ொிைர்ைொக் திட்டப்ேணிக்கொக ($9.3 ைில்லியன் 2022 

இல்); இது கைள்ளக் கட்டுப்ேொடு ைற்றும் டவுண்டவுன் உள்ளிட்ட சுற்றுப்புறப் ேகுதிகளில் 

கேொருளொதொர உட்கேொதிைிமன கைளிக்ககொண்டுைர;  

• கறுப்ேர் இன ைற்றும் பூர்ை குடி இமளஞர்களுக்கு உள்ளிருப்பு ேயிற்சி ைற்றும் கூட்டுறவு 

நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்; ப்ரொம்ப்ட்டன் நூலகத்தில் ேரந்துேட்ட தன்மை, சைத்துைம் ைற்றும் 

அமனைமரயும் உள்ளடக்கும் திட்டம்  

• சொலப் ேொதுகொப்ேிற்கொக, பைகத்தடுப்புக் கட்டுப்ேொட்டு அைலொக்கம் கசய்யும் ைமகயில் புதிய 

எட்டு தொனியங்கி பகைிரொக்கள் 

  



 

 

சமூகத்தினரொல் கசதுக்கப்ேட்டது 

 

2022 ஆம் ஆண்டிற்கொன ைரவு கசலவு திட்டத்திற்கு தங்கள் கருத்துக்கமள ைழங்க கேொதுைக்கள் 

அமழக்கப்ேட்டனர்; இதில் ைின்னஞ்சல், கதொமலபேசி, கடலிடவுன்ஹொல்கள் உள்ளிட்ட அமனத்தும் 

ஈடுேடுத்தப்ேட்டன: 

• 50 ைணிகர்கள் ேங்பகற்ற அர்ப்ேணிப்பு நிமறந்த ைியொேொர டவுன்ஹொல் மூலைொக 

• 5900 குடியிருப்புைொசிகள் கேொதுைக்களுக்கொன கடலி டவுன்ஹொல் மூலைொக 

• 280 ேதில்கள் கேறப்ேட்டன- சமூக ஊடக பதர்தல் மூலைொக 

• ஒன்ேது முமற ேணி நிைித்த ேிரதிநிதிகள் அனுப்ேிமைத்தல் 

• டவுண்டவுன் ப்ரொம்ப்ட்டன் BIA ப்ரொம்ப்ட்டன் நூலகம் உள்ேட உள்ளூர் ைொொியங்களில் இருந்து 

இரண்டு முமறேிரதிநிதித்துைம் கசய்தல்  

  

நைம்ேர் ைொதம் நமடகேற்ற ைரவு கசலவுத் திட்ட குழுைில் ேல குடியிருப்புைொசிகள், நிறுைன 

அமைப்புக்கள் ைற்றும் ைளர்ச்சியில் ேங்பகற்பேொர் ஆகிபயொொிடம் இருந்தும் கூட நகர நிர்ைொகம் 

கருத்துக்கமளக் பகட்டுப்கேற்றது. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

”கவுன்சிலின் இந்  இறு ிக்கொல ெரவுவசலவுத் ிட்டத் ில், ப்ரொம்ப்ட்டனின் நான்காெது, 

வ ாடர்ச்சியான, ”ொி உயர்ைின்மைமய” நாம் ஒருமன ாக ஆ ாிக்கிசறாம் மற்றும் 

ெழங்குகிசறாம்; பைலும் கணிசைொன, எப்பேொதுைில்லொத மகயிருப்பு நிதிமயயும் 

ககொண்டிருக்கிபறொம்; இது நிதிொீதியொன நிமலத்து நிற்கும் தன்மை  ைற்றும் ைளர்ச்சிமய ைனதில் 

மைத்து கசய்த ைிஷயைொகும்.  பு ிய பீல் வமசமாாியல் மருத்துெமறனக்கு நி ியு ெியொக, $ 62.5 

மில்லியறனக் ஒதுக்கீடு கசய்து ப்ரொம்ப்ட்டன் நகொின்  ஆபரொக்கியம் ைீதொனஅெசரநிறலக்கு 

ேதில்ைிமனயொற்றும் எங்கள் நிமலப்பாட்றட மீண்டும் உறு ிப்படுத்துகிசறாம். 2022 

ெரவுவசலவுத்  ிட்டைொனது, பகொைிட்-19 வ ாற்றுசநாய் தொக்கத்திலிருந்து ைிடுேட்டு 

முன்சனறுெ ற்கு சமூகத்திற்கு ஆதரைளிக்கும் என்ேச ாடு,  ப்ரொம்ப்ட்டன் குடியிருப்புைொசிகள் 

அறனைருக்கும் சிறந்  ைொழ்க்மகத்  ரம் மற்றும் சசறெமய ெழங்குெ ில் வ ாடர்ச்சியான 

வெற்றிக்காக நகரத்ற  அறமக்கவும் உதவும். " 

 - சபட்ாிக் ப்ரவுன், சமயர், ப்ரொம்ப்ட்டன் நகர்ம்;   றலெர், ைரவுகசலவுத் திட்டக் குழு 



 

 

  

 "2022 ெரவு-வசலவுத்  ிட்ட வசயல்முறற முழுெதிலுைொக, ப்ரொம்ப்ட்டன் மக்கறள ஈடுபடுத்  

நாங்கள் அர்ப்ேணிப்பு ககொண்டிருந்பதொம்; அெர்கள் தங்கள் கருத்துக்கறளக் ைழங்கினொர்கள்; 

கசொத்து ைொிகள் கட்டுேடியொகும் ைமகயில் இருப்ேமதயும் பசமை அளவுகள் உள்ளது உள்ளேடி 

பேணப்ேடுைமதயும் ப்ரொம்ப்ட்டன்ைொசிகள் ைிரும்ேினொர்கள். நகரம் 50 க்கும் சமற்பட்ட 

ெணிகங்கள் மற்றும் வடலி டவுன் ஹொல்களில் 5,900 குடியிருப்பாளர்களும், சமூக ஊடக 

கருத்துக்பகட்பு மூலைொக 280 ப ில்கள் ககொடுப்ேதிலும் ஈடுபட்டனர். நகரத் ின் 2022 

ெரவுவசலவுத்  ிட்டம் அெர்களின் கருத்துக்கறள பிர ிபலிக்கிறது, மற்றும் ஒரு 

ஆசராக்கியமான, ேலதரப்ேட்ட, புதுறம ேமடக்கும்ேடியொன மற்றும் துடிப்பான சமூகமாக 

ப்ரொம்ப்ட்டனின் எ ிர்காலத்ற  உருொக்கி  நகொின் ைதிப்ேிமனக் கூட்ட உதவும். " 

 

- ேொல் ைிகசண்ட், பிராந் ிய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; துறண தமலைர், ைரவு கசலவுத் 

திட்டக் குழு 

  

 "வபாருளா ார தொக்குப்ேிடிக்கும் தன்மை மற்றும் நிறலத்து நிற்கைல்ல மு லீடுகளில் கெனம் 

வசலுத்துெ ன் மூலம், 2022 ெரவுவசலவுத் ிட்டங்கள் நமது ெளர்ந்துெரும் சமூகத் ின் 

எ ிர்காலத்ற  ெடிெறமக்க உ வுெ ால், 2022 ெரவுவசலவுத் ிட்டைொனது நைது நகரத்ற  

முன்வனடுத்துச் வசல்லும். இந்  ெரவுவசலவுத் திட்டைொனது, கவுன்சில் கொல முன்னுாிறம 

ககொண்ட ைிஷயங்களுக்கொன கால அைகொசத்துடன் இறணந் ிருக்கிறது என்ேதுடன், 

ொய்ப்புகறள உருொக்கவும் வ ாடர்ந்து நம்மை அனும ிக்கும்; நகொின் கட்டிடங்கள், வபாது 

இடங்கள், நிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் மற்றும் சசறெகறள நமது குடியிருப்பாளர்களின் ைொழ்க்மகத் 

 ரத் ிற்கு பங்களிக்கும் ைமகயில் ேரொைொிக்கும். " 

- சடெிட் பேர்ொிக், தமலமை நிர்ொக அ ிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிறரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன்  ன் ெசத் ில் 700,000 மக்கறளயும் 75,000 

ெணிக அறமப்புக்கறளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத் ிலும் வபாதுமக்கறள மனத் ில் றெத்ச  

வசய்கின்சறாம். பல ரப்பட்ட சமு ாயத் ினர் எங்களுக்கு ெலு சசர்க்கின்றனர், மு லீட்றட நாங்கள் ஈர்க்கிசறாம், 

வ ாழில்நுட்பாீ ியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீ ியிலான புதுறமப் பறடத் லில் முன்னணி ெகிப்ப ற்கான பயணத் ில் நாங்கள் 



 

 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிசறாம். பாதுகாப்பான, நிறலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆசராக்கியமிக்க ஒரு நகறரக் 

கட்டறமப்ப ற்கான ெளர்ச்சிப்பாற யில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிசறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இறணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வ ாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

. 

 

  

ஊடக வ ாடர்பு 

சமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிறணப்பாளர், ஊடகம் & சமு ாய ஈடுபாடு 

யு ிாீ ியான  கெல்வ ாடர்பு  

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

