
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் சுற்றுலா மற்றும் உள்ளூர் நிகழ்ச்சிகளுக்கு உதவும் 

ெககயிலான மானியம் ெழங்குெதற்கான ெிண்ணப்பங்ககள ெரவெற்கிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நெம்பர் 25, 2021) – இன்கறய தினம் துெங்கி, இரண்டு ெகக சமூக மானியம் 

ெழங்கும் ொய்ப்புக்களுக்கான ெிண்ணப்பங்ககள ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ஏற்றுக்வகாள்கிறது; 

இதில் ஒன்று, உள்ளூர் ெிழாக்களுக்கு ஆதரெளிப்பதற்காகவும், மற்றும் இன்வனான்று ெிகளயாட்டு 

சுற்றுலா முகனப்புக்ககள உற்சாகப்படுத்துெதற்கும் ஆனது. இந்த முதலீடுகள் உள்ளூர் சமுதாயம் 

மற்றும் வபாருளாதாரத்கத வகாெிட்-19 தாக்கத்திலிருந்து மீட்வடடுத்து  ஆதரெளிப்பதில் உதவும். 

 

ெிகளயாட்டு சுற்றுலா உபசாிப்பு திட்ட நிரலாக்கம் 

ெிகளயாட்டு சுற்றுலா நிகழ்ச்சிகள், நககரக் கட்டகமப்பதிலும், உள்ளூர் வபாருளாதாரத்தில் சாதகமான 

தாக்கம் உருொக்குெதிலும், சமுதாய முன்வனற்றம் மற்றும் குடிமக்களின் வபருகமகயப் 

பகறசாற்றுெதிலும் முக்கியமான பங்காற்றும். ெிகளயாட்டு சுற்றுலா உபசாிப்பு திட்ட நிரலாக்கம் 

(STHP) என்பது சுற்றுலாெரும் பயணிகளின் எண்ணிக்கககய அதிகாித்து வபாருளாதார வசழிப்பிகன 

அதிகாிக்கின்ற ெககயில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் உபசாிப்பு வசய்யப்படும்; உள்ளூர் ெிகளயாட்டு சுற்றுலா 

ெககயில், நிகழ்ச்சி ஒன்றுக்கு $50,000 நிதி உதெி ெழங்கப்படுகிறது.  

 

ெிண்ணப்பிக்கும் தகுதி வகாண்டிருப்பதற்கு, நிகழ்ச்சி ஒழுங்ககமக்கும் அகமப்புக்கள் லாபவநாக்கில்லாத 

அகமப்புகள் என பதிவு வபற்றிருக்க வேண்டும்; நிகழ்ச்சிகள் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாிவலவே 2022 ஆம் 

ஆண்டின் வேலண்டர் நாட்களில் நடத்தப்பட வெண்டும், மற்றும் ஆண்வடான்றுக்கு, ஒரு நிறுென 

அகமப்பு அதிகபட்சம், இரண்டு ெிகளயாட்டு சுற்றுலா நிகழ்ச்சிகளுக்காக ெிண்ணப்பிக்கலாம். 

ெிண்ணப்பங்கள் 2022, ஜனொி 7 ஆம் வததி ெகர ஏற்றுக்வகாள்ளப்படும். 

 

ெிழாக்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளுக்கான மார்க்வீ நிதி 

ெிழாக்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளுக்கான மார்க்வீ நிதி (MFE) என்பது, கூட்டு முயற்சி மற்றும் கலாச்சார 

மாஸ்டர் திட்டத்தின் இலக்குகள் மற்றும் வசயல்பாடுககள முன்னுாிகம வகாண்ட ெிஷயமாக்கி, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் அகடயாளத்கதக் கட்டகமப்பதில் நகரசகப கவுன்சில் கால முன்னுாிகம வகாண்ட 

ெிஷயங்களுடன் ஒத்துப்வபாகும் ெககயில் நன்கு தம்கம நிகலநாட்டிக்வகாண்ட ப்ராம்ப்ட்டன் 

ெிழாக்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு நிதியுதெி அளிக்கிறது.. 

 

தகுதி ொய்ந்த ெிண்ணப்பதாரர்கள் அந்தந்த வகலண்டர் ெருடத்தின்வபாது ஒவே ஒரு முகற மட்டும், 

நிகழ்ச்சிகள் நடத்துெதற்காக ஆகும் வசலெில், 50% ெகர நிதியுதெி வபறலாம்; அதிகபட்சமாக $60,000 



 

 

ெகர கிகடக்கும். 2022 ஆம் ஆண்டில் நகடவபறெிருக்கும் நிகழ்ச்சிகளுக்கான ெிண்ணப்பங்கள் 2022, 

ஜனொி 7 ஆம் வததி ெகர ஏற்றுக்வகாள்ளப்படும். 

 

ெிண்ணப்பிக்க ெிருப்பம் வகாண்டுள்ளீர்களா? 

ெிகளயாட்டு சுற்றுலா உபசாிப்பு திட்ட நிரல் மற்றும் ெிழாக்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளுக்கான மார்க்வீ நிதி 

ஆகிய இரண்டுக்குவேயான தகுதி வதாிந்துவகாள்ளவும், மற்றும் ெிண்ணப்பம் வசய்யும் தகெல்களுக்கும் 

ெருகக தரவும்: brampton.ca/communitygrants 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“வேோேிட்-19 வதாற்றுவநாயிலிருந்து நாம் மீண்டு ெரும் த ோடர் நிேழ்வுேளில், ப்ராம்ப்ட்டனின் பல 

கலகெகயயும் வகாண்டாடும் நிகழ்வுககள ஆதாிப்பதும், நம்கம நாம் ஒன்றிகணத்துதேோள்ேதுவும் 

முக்கியமாகும். ப்ராம்ப்ட்டன் ொய்ப்புகளுக்கான நகரமாகும். அடுத்த ஆண்டில் வநாில்  ேண்டுேளிக்கும் 

ேகேேில், மீண்டும் இந்த நிகழ்வுகள் நகடவபறெிருப்பகத, மற்றும் எங்கள் சமூகத்கதக் 

வகாண்டாடுெகத நான் எதிர்வநாக்கி எதிர்வநாக்கி காத்திருக்கிவறன். 

 

− வபட்ாிக் ப்ரவுன், வமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ெிகளயாட்டு சுற்றுலா உபசாிப்பு திட்ட நிரல் மற்றும் ெிழாக்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளுக்ேோன மார்க்வீ நிதி 

ஆகியெற்றிற்காக மற்வறாரு சுற்று ெிண்ணப்பங்கள் ெரவெற்கப்படுெகதக் கண்டு நான் 

மகிழ்ச்சியகடகிவறன். நமது சமூகத்கத ெலுப்படுத்தவும், நமது கலாச்சாரத்கத வகாண்டாடவும், 

நகரத்திற்கு வபாருளாதார வசழிப்கப ெழங்கவும் இந்த நிதியுதெிகளின் மூலம் நிகழ்வுககள ஆதாிப்பதில் 

ப்ராம்ப்ட்டன் வபருமிதம் வகாள்கிறது. 

 

− ஹர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 9 & 10; தகலெர், வபருநிறுென வசகெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

" சுற்றுலா, வபாருளாதார ெளர்ச்சி மற்றும் சமூக சுறுசுறுப்பு ஆகியெற்கற ஆதாிக்கும் நிகழ்வுகளுக்கு 

வதாடர்ந்து ஆதரவு மற்றும் ஊக்குெிப்பு அளிப்பதற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தன்கன அர்ப்பணித்துக் 

வகாண்டுள்ளது. ப்ராம்ப்ட்டன்  ொய்ப்புகளுக்கான ஒரு நகரம் ஆகும் மற்றும் இந்த நிதியளிப்பு 

ெழங்குே ோனது, சமூகத்திற்கான எங்கள் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் எங்கள் ஒன்றிகணந்த  வேோேிட்-19 மீட்பு 

நடெடிக்ககேள் ஆகியெற்கற எடுத்தியம்புகின்றன. 

 

− வடெிட் வபர்ாிக், தகலகம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Welcome.aspx
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கனடா நாட்டில் மிக ெிகரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்ககளயும் 75,000 

ெணிக அகமப்புக்ககளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்ககள மனத்தில் கெத்வத 

வசய்கின்வறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு வசர்க்கின்றனர், முதலீட்கட நாங்கள் ஈர்க்கிவறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுகமப் பகடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிவறாம். பாதுகாப்பான, நிகலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆவராக்கியமிக்க ஒரு நககரக் 

கட்டகமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாகதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிவறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

. 

 

ஊடே த ோடர்பு 

வேோனிக்ேோ துக்ேல் 

ஒருங்ேிகைப்போளர், ஊடேம் & சமு ோே ஈடுபோடு 

யுக் ிோீ ிேோன  ேேல் த ோடர்பு  

ப்ேோம்ப்ட்டன் நேேம் 

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

