
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

சமுதாயப் பாதுகாப்பு மற்றும் நல்ொழ்ெின்மீது கூடுதல் கெனம் வசலுத்தியபடி 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் நிதி (Advance Brampton Fund) ெழங்கலுக்கான 

ெிண்ணப்பங்களள ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ெழங்கத் துெங்கியிருக்கிறது. 

 

லாப நநாக்கம் வகாண்டிருக்காத மற்றும் அறக்கட்டளள நிறுெனங்கள் தங்களின் 

திட்டப்பணிக்கான நிதி நெண்டி ெிண்ணப்பிக்கலாம். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிசம்பர் 14, 2020) –  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் இப்நபாது 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 

அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் நிதி [Advance Brampton Fund (ABF)] நகாாி ெரும் ெிண்ணப்பங்களள 

ஏற்றுக்வகாள்கிறது. நகரசளபயானது, அக்நடாபர் 2020 நலநய திட்ட ெடிெளமப்புக்கு 

அங்கீகாரம் தந்துெிட்டது. நகரத்தின் 2021 ஆண்டுக்கான இயக்கவசயல்பாட்டு ெரவுவசலவுத் 

திட்டத்தின் ஒப்புதளலத் வதாடர்ந்து, ப்ராம்ப்ட்டளன தளமாகக் வகாண்ட லாப 

நநாக்கம்வகாண்டிராத மற்றும் அறக்கட்டளள வதாண்டு நிறுெனங்கள் இப்நபாளதய 

கவுன்சிலின் காலத்திற்குள்ளாக முடிக்க நெண்டிய முன்னுாிளம வகாண்ட ெிஷயங்களள 

நமம்படுத்தும் திட்டங்களுக்கான நிதி நகாாி ெிண்ணப்பிக்கலாம். 

 

ப்ராம்ப்ட்டளன தளமாகக் வகாண்ட பதிவுவசய்யப்பட்ட வதாண்டு நிறுெனங்கள், ஒருங்கிளணந்த இலாப 

நநாக்கற்ற நிறுெனங்கள் மற்றும் இளணக்கப்படாத இலாப நநாக்கம் வகாண்டிராத நிறுெனங்கள் 

நிதியுதெி நெண்டி ெிண்ணப்பிக்கலாம். மூன்று ெளகயான நிதி ெழங்கும் முளறகளில் ஒன்றில் நிதி 

வபறலாம், அெற்றுள் அடங்குபளெ: புதிதாக முளளத்து எழுகின்ற, ெளர்ந்துவகாண்டிருக்கின்ற மற்றும் 

பல்கிப் வபருகும் ெளகயிலான அளமப்புக்கள். 

 

ெளர்ந்து வகாண்டிருக்கின்ற மற்றும் பல்கிப் வபருகும் ெளகயிலான நிதிெழங்கல் ெளகயில் உள்ள 

திட்டங்களுக்காக, பிப்ரொி 3, 2021 ெளர ெிண்ணப்பிக்கும் ெளகயில் இப்நபாது ெருடாந்திர அளழப்பு 

ெிடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

• ெளர்ந்துவகாண்டிருக்கும் திட்டங்கள்  எனும் ெளகயில், ஒரு முளறயாெது தங்கள் திட்டப்பணிளய  

நிளறநெற்றிய நிறுெனங்களுக்கு  ஆதரவு ெழங்கப்படுகிறது - நிகரான நிதியில், $ 12,500 ெளர 

தகுதி அளடயலாம். 

• பல்கிப் வபருகும் திட்டங்கள் எனும் ெளகயில் ப்ராம்ப்ட்டனில் ஏற்வகனநெ நிளல நாட்டப்பட்டு 

இயங்கிெருகின்ற திட்டப்பணிகளுக்கு ஆதரவு ெழங்கப்படுகிறது  - நிகரான நிதியில், $ 25,000 

ெளர தகுதியளடயலாம். 

 



 

 

இந்த ஆண்டு புதிதாக துெக்கப்பட்டிருக்கின்ற, ப்ராம்ப்ட்டனில் புதிதாக முளளத்து எழுகின்ற 

திட்டங்களள ஆதாிக்கின்ற ெளகயில், காலாண்டு அடிப்பளடயில் ெிண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் 

வகாள்ளப்படும். 2021 ஜனொி மற்றும் ஜூன் மாதங்களுக்கு இளடயில் நளடவபறும் திட்டங்களுக்கு 

2021 ஜனொி 4 ஆம் நததி ெிண்ணப்பங்களுக்கான முதலாெது காலாண்டு அளழப்பு ெிடுக்கப்படுகிறது. 

ெிண்ணப்பிக்க காலக்வகடு 2021 ஜனொி 29 ஆகும். 

 

மானியத்ளத கிராண்ட் ளரட்டிங் 101 (Grant Writing 101) எனப்படும் நிதி வபறுெதற்கான 

ஆெணங்களள சமர்ப்பித்தல் குறித்த ஒரு பயிற்சிப்பட்டளற ஜனொி 12, 2021 வசவ்ொய்க்கிழளம 

மாளல 6:30 மணிக்கு ஆன்ளலனில் நளடவபறும். இதற்கு பதிவு வசய்துவகாள்ெது 

அெசியமாகும். 

நகரசளபயின் காலத்திற்குள்ளான முன்னுாிளம வகாண்ட ெிஷயங்களுக்கு ஏற்பாடு 

வசய்யப்பட்டுள்ள, தகெல் வபறுெதற்கான அமர்வுகள் பின்ெருமாறு ஆன்ளலனில் நளடவபறும்: 

• ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு கலப்பின நகரம்: ஜனொி 13, 2021, மாளல 6 மணி 

• ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ஆநராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான நகரம்: ஜனொி 14, 2021 

ெியாழக்கிழளம, மாளல 6 மணி 

• ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுளம நகரம்: ஜனொி 18, 2021 திங்கள், மாளல 6 மணி 

 

அளனத்து ெிப்ரங்களும் Brampton.ca/ABF இல் கிளடக்கின்றன. 

 

பின்னணி 

நகரசளபயின் காலத்திற்குள்ளான முன்னுாிளம வகாண்ட ெிஷயங்களள ஆதாிக்கும் 

திட்டங்களளத் வதாடங்குதல், நமம்படுத்துதல் மற்றும் பல்கிப் வபருக்குதல் நபான்ற 

ப்ராம்ப்ட்டளன அடிப்பளடயாகக் வகாண்ட இலாப நநாக்கற்ற மற்றும் வதாண்டு 

நிறுெனங்களுக்கு ABFஆதரவு தருகிறது. நிகரான நிதிகள் மூலம் மானியம் வபறுபெர்கள் 

ஊக்குெிக்கப்படுகிறார்கள்; இது திட்டத்தின் நிளலத்து இருக்கெல்ல தன்ளம, மற்றும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் சமூகத்திற்குள் நன்கு நிர்ெகிக்கப்பட்டுெரும் இலாப நநாக்கற்ற துளறக்குள்ளாக 

உள்ளூாில் அர்த்தமுள்ள பணிகளள இலக்கு நநாக்கி நகர்த்துெதற்கு கூட்டு நசருதல், 

ஒத்துளழப்பு தருதல் மற்றும் ெழிநடத்துதல் ஆகியெற்றுக்கு ளக வகாடுக்கிறது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ஆநராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான நகரம் என்று கவுன்சிலின் 

காலத்திற்குள்ளாக முடிக்க நெண்டிய முன்னுாிளம வகாண்ட ெிஷயங்கள் உள்ளன; இெற்றின் 

கீழாக,  சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் நல்ொழ்வு ஆகியளெதான் ABF க்குள் ெளர்ந்து ெரும் 

நதளெயாக இனம் காணப்பட்டது. இதன் ெிளளொக, எங்கள் சமூகத்தில் உள்ள இலாப 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx


 

 

நநாக்கற்ற மற்றும் வதாண்டு நிறுெனங்களின் தளலளமயிலான சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் 

நல்ொழ்வு திட்டங்களள ஆதாிப்பதற்காக ABF இன் கீழாக மானிய நிதிக்கு நகர நிர்ொகம் 

$150,000 நிதி ஒதுக்கியுள்ளது. 

 

லின்குகள் 

• 2021 அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் நிதி பற்றிய ெிபரங்கள் (2021 Advance Brampton Fund 

details)  

• ஊடக வெளியீடு -20121 ஆம் ஆண்டில் சமுதாய பாதுகாப்பிளன நமம்படுத்துெதற்கான 

நிதி மானியம் ெழங்குெதில் ப்ராம்ட்டன் நகரம் $150,000 வதாளகக்கு வபாறுப்பு 

வகாண்டிருக்கிறது (Media Release - City of Brampton commits $150,000 in grant funding to 

enhance community safety in 2021) 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இருக்கின்ற இலாப நநாக்கம் வகாண்டிருக்காத மற்றும் வதாண்டு 

நிறுெனங்கள் நமது நகரத்தில் சிறப்பாக ொழ, நெளல வசய்ய மற்றும் ெிளளயாடுெதற்கான 

ெளகயில் மாற்ற உதவுகின்றன. அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் நிதியத்தின் மூலமாக, இந்த 

நிறுெனங்கள் அளனொின் ொழ்க்ளகத் தரத்ளதயும் நமம்படுத்தும் திட்டங்களுக்கான நிதி 

நெண்டி ெிண்ணப்பிக்கலாம். இந்த ஆண்டு என்ன திட்டங்கள் முன்ெரெிருக்கின்றன என்பளதக் 

காண்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியளடகிநறாம். " 

− நபட்ாிக் ப்ரவுன், நமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் நிதியமானது  உள்ளூாில் இருக்கின்ற இலாப நநாக்கம் 

வகாண்டிருக்காத மற்றும் வதாண்டு நிறுெனங்கள் சமூகத் நதளெளயப் பூர்த்தி வசய்யும் 

திட்டங்களள அங்கீகாிக்கிறது; இது சமுதாயத்திற்கான நதளெகளள பூர்த்தி வசய்ெது, நமது 

கவுன்சில் முன்னுாிளமகளள நமம்படுத்துெதில் பங்களிக்கும் தனித்துெமான மற்றும் மதிப்புமிக்க 

பங்ளக ெழங்குகிறது. ப்ராம்ப்ட்டளன தளமாகக் வகாண்டு இயங்கும் இந்த நிறுெனங்கள் 

நிதியுதெிக்கு ெிண்ணப்பிக்க முன்ெருமாறு நான் ஊக்குெிக்கிநறன். ” 

− ஹர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 9 & 10, தளலளம வபாறுப்பு வபறுநிறுென 

நசளெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“கவுன்சில் காலத்தில் நடவபறநெண்டிய முன்னுாிளம வகாண்ட ெிஷயங்களில் இருக்கும் ஒரு 

திட்டத்துடன் நீங்கள் ஒரு இலாப நநாக்கற்ற அல்லது வதாண்டு நிறுெனத்தின் ஒரு பகுதியாக 

இருந்தால், அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் நிதிக்கான உங்கள் ெிண்ணப்பத்ளத நாங்கள் வபற 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx
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ெிரும்புகிநறாம்! ஒரு பயிற்சிப் பட்டளற மற்றும் ஒரு தகெல் அமர்வுக்கு பதிவுவசய்து, எங்கள் 

சமூகத்திற்கு பங்களிக்க உங்கள் ெிண்ணப்பத்ளதப் வபறுங்கள். ” 

 

− வராவீனா சான்ட்நடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5, துளணத் தளலளம 

வபாறுப்பு வபறுநிறுென நசளெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் நிதியத்தின் மூலம் இலாப நநாக்கம் வகாண்டிருக்காத மற்றும் 

வதாண்டு வசய்யும் நிறுெனங்களின் திட்டங்களுக்கு உயிர் வகாடுக்க உதவுெதற்காக நகர 

ஊழியர்கள் தங்களள அர்ப்பணித்துக் வகாண்டுள்ளனர். ெளர்ச்சி வபறளெக்கின்ற மற்றும் 

பல்கிவபருக ளெக்கும் திட்டங்கள் ெளகயில் இப்நபாநத ெிண்ணப்பிக்கவும், புதிதாக முளளத்து 

ெரும் திட்டங்கள் ெளகயினரும் தயாராக இருக்கவும், இளெ காலாண்டு காலத்திற்குள் இயங்கத் 

துெங்கும். ” 

 

− நடெிட் நபர்ாிக், தளலளம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்களளயும் 70,000 

ெணிக அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்களள மனத்தில் ளெத்நத 

வசய்கின்நறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு நசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிநறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுளமப் பளடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிநறாம். பாதுகாப்பான, நிளலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆநராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாளதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிநறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 
ஊடக வதாடர்பு 

நமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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