
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

   

தனித்து ெிளங்கும் ெககயிலான வரவுசெலவுத் திட்டம் ெமர்ப்பித்தலுக்கான 

விருதினன ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் சபறுகிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 29, 2022) – அசமாிக்கா மற்றும் கனடா நாட்டு அரசு நிதி 

அதிகாாிகளுக்கான ெங்கத்தினாிடமிருந்து (GFOA),  தனித்ததாங்கிய வரவு செலவுத் திட்டம் 

ெமர்ப்பித்தனமக்கான விருதினன ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் சதாடர்ந்து ஏழாவது ஆண்டாக 

சபற்றுள்ளது. 

 

அரசு வரவு செலவுத் திட்டம் வகுப்பதில், தான் சகாண்ட அர்ப்பணிப்பு மற்றும் மிக உயாிய 

தகாட்பாடுகனள நினறதவற்றியனமக்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அனடந்த குறிப்பிடத்தக்க 

ொதனனனய இந்த விருது குறிக்கிறது. தனித்ததாங்கிய வரவு செலவுத் திட்டம் 

ெமர்ப்பித்தனமக்கான விருதினனப் சபறுவதற்கு, ததெீயாீதியாக அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

வழிகாட்டுதல்களின்படி திருப்திகரமாக நினறதவற்றதவண்டி இருந்து; அந்த வழிகாட்டுதல்களில் 

இனவயும் அடங்கும்: 

• ஒரு சகாள்னக ஆவணம்; 

• நிதிக்கான ஒரு திட்டம்; 

• இயக்க செயல்பாடுகளுக்கான ஒரு வழிகாட்டி னகதயடு; மற்றும் 

• தகவல் சதாடர்புக்கான ொதனம். 

இந்த ெிருகதப் வெறுெதற்கு, இந்த  மேற்கண்ட நான்கு ஆெணங்கள் ெகககளிலும் 

திறகேயானதாக இருப்ெதாக ெரவு வெலவுத்திட்டம் ேதிப்ெிடப்ெட மெண்டும் ேற்றும் 

கட்டாயோன 14 அளவுமகால்ககள பூர்த்தி வெய்ெதாகவும் இருக்க மெண்டும். 2022 ெரவு 

வெலவுத்திட்டத்தில் சுகாதாரப் ொதுகாப்புக்கான ெிாிொக்கத்கத ஆதாிக்க, திட்டங்கள் ேற்றும் 

மெகெககளப் ெராோிக்க, உள்கட்டகேப்புக்கு ொதகனப் ெங்களிப்புககளச் வெய்ய, ெணிக 

ெளர்ச்ெிக்கு ஆதரெளிக்க ஒரு ெதவீத ொி ெிதிப்ெது மெர்க்கப்ெட்டுள்ளது. 

GFOA இன் ெட்வெட் ெிருதுகள் ெழங்கும் திட்டத்தில் 1,700 க்கும் மேற்ெட்ட ெங்மகற்ொளர்கள் 

உள்ளனர். 21,000 க்கும் மேற்ெட்ட உறுப்ெினர்களுக்கு ெிறந்த ெழக்கெழக்கங்கள், 



 

 

வதாழில்முகற ெளர்ச்ெி, ஆதாரெளங்கள் ேற்றும் நகடமுகற ஆராய்ச்ெிககள ெழங்குெதன் 

மூலம் GFOA அரொங்க நிதி மெணுெதில் ெிறந்து ெிளங்குகிறது. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“2022 ஆண்டிற்கான நேது  ெரவு வெலவுத் திட்டம் ெேர்ப்ெித்தகேக்கான,  அரொங்க நிதி 

அதிகாாிகள் ெங்கத்தின் தனித்துெோன ெரவு வெலவுத் திட்ட ெிருகத வென்றது என்ெது, 

அரொங்க ெரவு வெலவுத் திட்டத்தின் ேிக உயர்ந்த வகாள்ககககளப் பூர்த்தி வெய்ெதற்கான 

நேது முயற்ெிககள ெிரதிெலிக்கும் ெககயிலான முத்திகர ெதிக்கத்தக்க ஒரு ொதகனயாகும். 

நேது நகரம் வதாடர்ச்ெியாக ஏழு ஆண்டுகளாக இந்த ெிருகதப் வெற்றுள்ளது என்ெது 

ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்ொளர்கள் ேற்றும் ெணிகர்களுக்கான நிதி ாீதியான 

வெளிப்ெகடத்தன்கே ேற்றும் நல்ல நிர்ொகத்திற்காக நாங்கள் வகாண்டிருக்கும் எங்கள் 

அர்ப்ெணிப்ெிற்கு  அங்கீகாரம் ெழங்குகிகிறது.” 

- மெட்ாிக் ப்ரவுன், மேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ெரவுவெலவுத் திட்ட வெயல்முகறயானது, ப்ராம்ப்ட்டனின் எதிர்காலத்கத ெடிெகேக்க 

உதவுகின்ற ெககயில், கவுன்ெில், ஊழியர்கள், குடியிருப்ொளர்கள் ேற்றும் நேது ெணிக ெமூகம் 

ஆகியெற்றுக்கு இகடமயயான ஒரு கூட்டுமுயற்ெியாகும். வதாடர்ச்ெியாக ஏழாெது ஆண்டாக 

இந்த ெிறப்புேிக்க ெிருகதப் வெற்றதில் நாங்கள் வெருகே வகாள்கிமறாம்.” 

- ொல் ெிவெண்ட், ெிராந்திய கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 1 ேற்றும் 5, துகணத்தகலெர், ெரவு 

வெலவுத் திட்டக் குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

”நன்கு இயக்கப்ெடும் நகரோக இருக்கின்ற ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில், நேது ெமூகத்திற்கு ெிறந்தகத 

ெழங்குெதற்காக அதன் நகர ெகெ ேற்றும் ஊழியர்கள் ெிறப்ொக ொடுெடுகிறார்கள். அரொங்க 

ெரவு வெலவுத் திட்ட ெககயில், இந்த ேதிப்புேிக்க ெிருகதப் வெறுெதில் நாங்கள் வெருகே 

வகாள்கிமறாம், மேலும் ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்ொளர்கள் ேற்றும் ெணிகங்களுக்காக, இந்த 

ஆண்டிலும் ேற்வறாரு உயர்தரோன, வெளிப்ெகடயான ேற்றும் அணுகக்கூடிய ெரவு வெலவுத் 

திட்டத்கத உருொக்க எதிர்மநாக்குகிமறாம்.” 

- ொல் மோர்ாிஸன், இகடக்கால தகலகே நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ேிக ெிகரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 700,000 ேக்ககளயும் 75,000 

ெணிக அகேப்புக்ககளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வொதுேக்ககள ேனத்தில் கெத்மத 

வெய்கின்மறாம். ெலதரப்ெட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மெர்க்கின்றனர், முதலீட்கட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்ொீதியில் ேற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுகேப் ெகடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ெதற்கான ெயணத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். ொதுகாப்ொன, நிகலத்து நிற்கெல்ல ேற்றும் வெற்றிகரோன  ஆமராக்கியேிக்க ஒரு நககரக் 

கட்டகேப்ெதற்கான ெளர்ச்ெிப்ொகதயில் நாங்கள் ெங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, ேற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் ென்முக கலாச்ொர ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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