
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

 

சமுதாயத்தின் பாதுகாப்பப 2021 ஆம் ஆண்டில் மேம்படுத்துெதற்காக $150,000 

வதாபகபய ோனிய நிதியாக ெழங்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் உறுதி 

வகாடுத்துள்ளது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்மடாபர் 28, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 2021 க்கான அட்ொன்ஸ் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நிதியம் (Advance Brampton Fund)  என்னும் நிதி ெபகபய ெழங்க ஒப்புதல் 

அளித்துெிட்டது; இதில்  நேது சமுதாயத்தில்  லாப மநாக்கல்லாத ேற்றும் அறக்கட்டபள 

நிறுெனங்களால்  ெழிநடத்திச் வசல்லப்படுகின்ற சமுதாயப் பாதுகாப்பு ேற்றும் நல்ொழ்வு 

ஆகியெற்றுக்கான திட்டப்பணிகளுக்கு ஆதரெளிப்பதற்கான நிதியாகிய  $150,000 அடங்குகிறது. 

அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் நிதியத்தின்  (Advance Brampton Fund) கீழாக சமுதாயப் பாதுகாப்பிற்காக 

ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட திட்டப்பணிகளில்  நகர் ேன்றம் ஏற்றுக்வகாண்ட சமுதாயப் பாதுகாப்பு ேற்றும் 

நல்ொழ்வுக்கான பணிெடிெத்தில் , மகாடிட்டுக் காட்டிய இபடேறிப்புச் வசயல்கள் வசய்யத் 

மதபெப்படும் . அெற்றில் அடங்குென: 

• சமுதாய ெளர்ச்சி – சமுதாயப் பாதுகாப்பு ேற்றும் நல்ொழ்பெ உயர்த்தி மேம்படுத்துதல் 

• முன் கூட்டி தடுத்தல் – இனம் கண்ட ஆபத்துக்கபள சாதகோன ெபகயில் குபறத்தல்  

• ஆபத்து இபடேறிப்பு – உயர்ெபக ஆபத்துக்கான சூழ்நிபலகபளக் குபறத்தல் 

• சம்பெங்களுக்கு வசெிசாய்த்தல் – சிக்கலான ேற்றும் சிக்கலற்ற சம்பெங்களுக்கு வசெிசாய்த்தல் 

சமுதாயப் பாதுகாப்பு ேற்றும் நல்ொழ்வு ஆகியபெ அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் நிதியத்தின் (Advance 

Brampton Fund) கீழாக நகர்ேன்ற-ொழ்நாள் காலத்தின் முன்னுாிபே வகாண்ட, மேவலழுந்துெரும் 

ெிஷயோக, அபடயாளம் காணப்பட்டது; இது ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஆமராக்கியோனதாகவும் 

பாதுகாப்பானதாகவும் இருப்பதற்மகயாகும். 

 

2021 ஆம் ஆண்டின் அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் நிதியத்திற்கான (Advance Brampton Fund) 

ெிண்ணப்பங்கள் டிசம்பர் 2020 இல் திறக்கப்படும்; 2021 ெருடாந்திர இயக்கச் வசயல்பாட்டுக்கான ெரவு 

வசலவுக் கணக்கு அறிக்பகயில் ஒப்புதல் கிபடக்கும் ெபர காத்திருப்பில் இருக்கும். 

பின்புலம் 

அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் நிதியம் (Advance Brampton Fund) என்னும் நிதியானது,   ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகாில் அபேந்துள்ள, லாப மநாக்கல்லாத ேற்றும் அறக்கட்டபள அபேப்புக்கள், நகரசபபயின் 



 

 

இப்மபாபதய முன்னுாிபே வகாண்ட ெிஷயங்களுக்கு ஆதரெளிக்கின்ற திட்டப்பணிகபளத் 

தாங்களாகமெ துெக்குெதில், முன்மனற்றுெதில்  ேற்றும் வபருக்குெதில் ஆதரவு தருகிறது. தங்களுக்குப் 

வபாருத்தோன நிதிகளின் மூலோக, ோனியம் வபறுபெர்கள், லாபமநாக்கம் அல்லாத பிாிவுகள் ேற்றும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் சமுதாயத்தின்  உள்ளூாில் மேற்வகாள்ளெிருக்கின்ற அர்த்தம் நிபறந்த பணிகளில்    

நிபலத்து நிற்கும் தன்பே வகாண்ட  திட்டப்பணிகபள மநாக்கி நகர ஊக்கேளிக்கப்படுகிறார்கள், ேற்றும் 

அங்கம் ெகிக்கவும் கூட்டுப்பணியாற்றவும், தபலபே தாங்கவும் அபழக்கப்படுகிறார்கள். 

2021 ஆம் ஆண்டின் அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் நிதியத்தில் (Advance Brampton Fund)  மூன்று 

ெபகயான நிதிெழங்கல் இருக்கும்: புதிதாக முபளக்கும் திட்டப்பணிகள், ெளர்ச்சியபடந்துெரும் 

திட்டப்பணிகள் ேற்றும் திட்டப்பணிகபள வபாிதுபடுத்துதல்- ஆகியெற்றுக்காக 

ோனியம் ேற்றும் நிதிவபறுெதற்கான ொய்ப்புக்கள் பற்றிய மேலும் தகெல்களுக்கு, இங்கு க்ளிக் 

வசய்யவும். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“சமூக பாதுகாப்பு, ேற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஒரு ஆமராக்கியோன ேற்றும் பாதுகாப்பான நகரோக 

இருப்பதற்கு பங்களிப்பது ஆகியபெ  இந்த நகர சபபக்கு ேிக முக்கியோன ெிஷயோகும். 2021 க்கான 

அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் நிதியத்தின் (Advance Brampton Fund) மூலம் சமூக பாதுகாப்பு ேற்றும் 

நல்ொழ்பெ ஊக்குெிக்கின்ற ேற்றும் பராோிக்கின்ற திட்டங்கபள ெழிநடத்த, லாப மநாக்கற்ற 

துபறயினருடன் நாங்கள் ஒத்துபழக்கிமறாம். நேது நகரம் பாதுகாப்பு முயற்சிகளில் ோற்றத்பத 

உருொக்கும் நகரோகும்;  இந்தப் புதிய நிதியுதெியுடன் ேற்ற நகராட்சிகளுக்கு ஒரு பிரதான 

முன்ோதிாியாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அபேயெிருக்கிறது 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“2021 ஆண்டிற்கான அட்ொன்ஸ் பிராம்ப்டன் நிதியத்தில் (Advance Brampton Fund ) இருந்து புதிய 

சமூக பாதுகாப்பு நிதி வபறுெது என்பது,  ப்ராம்ப்ட்டன்  ஒரு பாதுகாப்பான நகரோக இருக்கும் என்பபத 

உறுதிப்படுத்த எங்கள் பணியில் உதவும். சமூக பாதுகாப்பு அபாயங்கபளக் குபறத்தல், பாதுகாப்பு 

ேற்றும் நல்ொழ்பெ உயர்த்துதல், சம்பெங்களுக்கான அப்மபாபதக்கப்மபாபதய வசெிசாய்ப்பிபன 

ெழங்குதல், அெரெர் திட்டங்கபள நிஜோக்குதல் ஆகியெற்றின் ெழியாக, ொழ்ெதற்கு எங்கள் சமூகம்  

இன்னும் ஒரு சிறப்பான இடம் என வெளிக்காட்டுெதற்கும், அப்படிப்பட்ட பணிகள் வசய்ய, நிதி மெண்டி 

ெிண்ணப்பிக்கவும் எங்கள் சமூகத்தில் இருக்கும் நிறுெனங்களுக்கு ெிடுக்கும் அபழப்பாகும் ” 

- சார்வேய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 & 8, தபலபேப் வபாறுப்பு, சமுதாய 

பாதுகாப்பு ஆமலாசபன ெழங்கும் குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“2021 ஆம் ஆண்டிற்கான அட்ொன்ஸ் பிராம்ப்டன் நிதியோனது ஒரு ெலுொன கட்டபேப்பபயும் சமூக 

பாதுகாப்பிற்கான அர்ப்பணிப்பபயும் வகாண்டுள்ளது. சமூக பாதுகாப்பு ேற்றும் நல்ொழ்வு 

நிதியுதெிக்கான மதபெ மதான்றியது, அபத நாங்கள் ெழங்கிெிட்மடாம். லாப மநாக்கற்ற ேற்றும் 

வதாண்டு நிறுெனத் தபலெர்கள், திட்டங்களுக்கான மயாசபனகபள உருொக்கி அெற்றுக்காக 
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ெிண்ணப்பிப்பபத நான் ஊக்குெிக்கிமறன். நாம் ஒன்றிபணந்து, நேது சமூகத்பத ஆமராக்கியோகவும் 

பாதுகாப்பாகவும் பெத்திருக்க முடியும். ” 

- பால் ெின்வசண்ட், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5, துபணத்தபலபே வபாறுப்பு, 

வபாருளாதார ெளர்ச்சி ேற்றும் கலாச்சாரத்துபற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“சமூக பாதுகாப்பு ேற்றும் நல்ொழ்பெ மேம்படுத்துகின்ற திட்டங்களுக்கு நிதி ெழங்குெதற்கும், நேது  

குடியிருப்பாளர்கள், ெணிகங்கள் ேற்றும் பிற உள்ளூர் பங்குதாரர்களின் ொழ்க்பகத்தரத்பத 

மேம்படுத்துெதற்கும் நகர அலுெலர்கள் உறுதிபூண்டுள்ளனர். எங்கள் சமூகத்தின் பாதுகாப்பப ேனத்தில் 

இருத்தியபடி வதாடர்ந்து முன்மனற, துபறகள் மதாறும் ஒன்றிபணந்து நாங்கள் வசயல்படுகிமறாம். ” 

- மடெிட் மபர்ாிக், தபலபே நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ேிக ெிபரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 ேக்கபளயும் 70,000 

ெணிக அபேப்புக்கபளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுேக்கபள ேனத்தில் பெத்மத 

வசய்கின்மறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்பட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ேற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுபேப் பபடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிபலத்து நிற்கெல்ல ேற்றும் வெற்றிகரோன  ஆமராக்கியேிக்க ஒரு நகபரக் 

கட்டபேப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாபதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, ேற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

ஊடக வதாடர்பு 

மோனிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிபணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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