
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ராம்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது, அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் நிதியம் (Advance 

Brampton Fund) மூலமாக, வதாண்டு நிறுெனங்கள் மற்றும் லாப நநாக்கற்ற 

நிறுெனங்களுக்கு  மானியம் ெழங்குெதாக அறிெிக்கிறது  

ப்ராம்ப்ட்டன் , ON (April 6, 2021) – 2021 ஆண்டு அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் நிதியத்தின்  [Advance 

Brampton Fund (ABF)] ஒரு அங்கமாக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரரத் 

தளமாகக் வகாண்ட, 42 எண்ணிக்ரகயிலான லாபநநாக்கமில்லாத அரமப்புக்கள், மற்றும் வதாண்டு 

நிறுெனங்களுக்கு ஆதரெளிப்பதற்காக, மானியத்வதாரக ஒதுக்கீடு வெய்கிறது. . 

மானியம் வபறுபெர்கள் அடங்கிய பட்டியரல இங்கு காணலாம்: நகாின் ெரலத்தளம். 

நகர ெரபயானது, இந்த ABF க்கான நிகழ்ச்ெித்திட்ட ெரரெின், திட்டப்பணிகளுக்கான– புதிதாக 

எழெிருப்பரெ, ெளர்ந்து ெருபரெ மற்றும் வமன்நமலும்  ெளருபரெ – எனும் மூன்று பிாிவுகளுக்கு  

அக்நடாபர்  2020 இல் ஒப்புதல் அளித்தது.  ெளர்ந்து ெருகின்ற மற்றும் வமன்நமலும் ெளருகின்ற 

அரமப்புக்களுக்கான ெிண்ணப்பம் வெய்யும் காலக்வகடு நததியானது பிப்ரொி 3, 2021 ஆக 

குறிக்கப்பட்டிருந்தது. 

புதிதாக எழெிருக்கும் வதாண்டு வெய்கின்ற அரமப்புக்கள் மற்றும் லாப நநாக்கில்லாத நிறுென 

அரமப்புக்கள் என்னும் பிாிவு இந்த ஆண்டில் புதிதாக நெர்க்கப்பட்டுள்ளது;  இது ப்ராம்ப்ட்டனில் புதிய 

மற்றும் இனிநமல் ெரெிருக்கின்ற திட்டப்பணிகளுக்கு ஆதரெளிக்கிறது மற்றும் காலாண்டுக்கு ஒரு முரற 

என ெிண்ணப்பங்கரள ெரநெற்கிறது. ெிண்ணப்பங்கள் வபற்றுக்வகாள்ெதற்கான இரண்டாெது 

அரழப்பு இப்நபாது ெிடுக்கப்பட்டுள்ளது. இனிநமல் ெரெிருக்கின்ற திட்டப்பணிகள் என்னும் பகுதிக்கு  

கீழாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரர தளமாக வகாண்ட வதாண்டு நிறுெனங்கள் மற்றும் லாப நநாக்கமில்லாத 

அரமப்புக்களுக்கு $5,000 ெரரயிலான மானியம் ஒதுக்கீடு வெய்யப்படுகிறது . இந்த 

மானியத்வதாரகக்காக ெிண்ணப்பிக்க நெண்டிய கரடெி நததி ஏப்ரல், 30 2021 ஆகும். நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கள் மற்றும் ெழிகாட்டுதல்களுக்கு ெருரக தரவும்: www.brampton.ca/ABF. 

சுகாதாரமான மற்றும் பாதுகாப்பான நகரமாக ரெப்பதற்வகன பங்காற்றுெநத, ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரெரபயின் முன்னுாிரம வகாண்ட ெிஷயங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது. ெமுதாயத்தின் பாதுகாப்பு 

மற்றும் நல்ொழ்வு ஆகியரெநய ABF நிகழ்ச்ெித்திட்டத்தின் முன்வனழுந்துெரும் நதரெவயன 

அரடயாளம் காணப்பட்டது;  இதனாநலநய ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது, ெமுதாயத்தின் 

பாதுகாப்பு மற்றும் நல்ொழ்வுத் திட்டப்பணிகளுக்காக இந்த அரமப்புக்களுக்கு நிதி ெழங்கியது. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Documents/Advance%20Brampton%20Fund%202021%20Approved%20Grantee%20Listing.pdf
http://www.brampton.ca/ABF


 

 

பிக் ப்ரதர்ஸ் அண்ட் பிக் ெிஸ்ட்டர்ஸ் ஆஃப் பீல் (Big Brothers Big Sisters of Peel) என்னும் 

அரமப்பானது,  ABF இன் வமன்நமலும் ெளரும் பகுதிக்வகன ெழங்கப்பட்ட 2021 ஆம் ஆண்டின் 

மானிய ஒதுக்கீடுகள் வபற்ற அரமப்புக்களில் ஒன்றாக இருந்தது; இது அந்த அரமப்பின் 

நபாற்றிக்காக்கும் தன்ரமக்காக ெழங்கப்பட்டது. நபாற்றிக்காக்கும் நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் யாவும், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர இரளஞர்கரள நநர்மரற எண்ணம் வகாண்ட இரளஞர்களாக உருொக்கும் 

ெரகயில் குருொக இருப்பது, அெர்கரள ெமுதாய ஈடுபாடு வகாள்ளச் வெய்ெது, அெர்களுக்கு 

ொய்ப்புக்கரள திரும்பத் திரும்ப உருொக்குெது மற்றும் தரலரமப்பண்புகரள ெளர்ப்பது  

ஆகியெற்ரற உள்ளடக்கியதாகும். 

இந்த நிறுென அரமப்பானது, நான்கு ப்ராம்ப்ட்டன் குழு ெழிகாட்டல் திட்டப்பணிகளுக்கான நிதியாக,  

$ 25,000  வதாரகரயப் வபற்றது; இதில் பதின்ம ெயதினருக்கான ெழிகாட்டல் குழு திட்டங்கள் இரண்டு 

; மற்றும் வஷாிடன் கல்லூாியில் (Sheridan College)  ‘பிக்ஸ் ஆன் நகம்பஸ்’ (Bigs on Campus’) எனும் 

குழு ெழிகாட்டல் திட்டம் ஒன்று; மற்றும், வஷாிடன் கல்லூாி (Sheridan College)யில் கறுப்பர் இன 

இரளஞர் ெழிகாட்டல் நிகழ்ச்ெித்திட்டம் ஒன்று ( இது துெக்கப்படுெதற்காக). 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது, தனித்துெமான மற்றும் மதிப்புமிக்க பங்களிப்புக்கரளச் வெய்து ெமூக 

நதரெகரள பூர்த்தி வெய்யும் திட்டங்கரள ெழங்குகின்ற,  நகர நெரெகரள பூர்த்திவெய்கின்ற, மற்றும்   

2018-2022 க்கு இரடப்பட்ட காலத்தில்  நகரெரப வெய்ய நெண்டிய முன்னுாிரம வகாண்ட 

ெிஷயங்கரள முன்வனடுப்பதில் பங்களிக்கின்ற இந்த  வதாண்டு நிறுெனங்கரளயும் மற்றும் லாப 

நநாக்கற்ற நிறுெனங்கரளயும் அங்கீகாிக்கிறது. அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் நிதியம் மூலமாக 

ப்ராம்ப்ட்டனில் இந்த முதலீடுகள் வதாடர்ந்து வெய்யப்பட்டு ெருெரதக் கண்டு வபருமிதம் நாம் 

வகாள்கிநறாம். ” 

- நபட்ாிக் ப்ரவுன், நமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“திருெிழாக்கள் மற்றும் நிகழ்வுகரள ஆதாிப்பதில் வதாடங்கி,  இரளஞர்களுக்கும் மூத்தகுடிமக்களுக்கும் 

சுகாதார மற்றும் நல்ொழ்வுக்கான திட்டங்கரள ெழங்கும் உள்ளூர் இலாப நநாக்கற்ற நிறுெனங்கள் 

ெரரயில்,  2040 ஆண்டிற்கான வதாரலநநாக்குப் பார்ரெரய இலக்கு ரெத்து நம்ரம முன்நனாக்கி 

நகர்த்திச் வெல்லவும், நமது  நகரத்ரத கட்டிவயழுப்பும் முயற்ெிகளுக்கு ஆதரெளிப்பதற்குமான 

முரனப்புக்களுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ஆதரெளிக்க உறுதிபூண்டுள்ளது.  நமது ெமூகத்திற்கு 

ஆதரெளிப்பதற்காக,  ABF நிதிவபற்றெர்கள் வெய்யும் அர்த்தமுள்ள பணிகளுக்கு நாங்கள் 

கடரமப்பட்டுள்நளாம். ” 

- வராவீனா ொன்ட்நடாஸ், பிராந்திய கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; துரணத்தரலரம வபாறுப்பு, 

வபருநிறுென நெரெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 



 

 

"புதிதாக ெரெிருக்கும்  வதாண்டு நிறுெனங்களின் திட்டங்களுக்காக, காலாண்டுக்கு ஒருமுரற 

ெிண்ணப்பிக்கும் ொய்ப்பு இருப்பதினால், அரனத்து வதாண்டு நிறுெனங்கள் மற்றும் இலாப நநாக்கற்ற 

நிறுெனங்களும் மானியம் வபறுெதற்காக, இந்த மாதம் ஏப்ரல் மாதத்தில் ெிண்ணப்பிப்பரத நான் 

ஊக்குெிக்கிநறன். உங்கள் நிறுெனங்கள்தான் ப்ராம்ப்ட்டன் ெமூகத்ரத ெளர்க்கும் திட்டங்கரள 

ெழங்குகின்றன; மற்றும் குடியிருப்பாளர்களின் தரமான ொழ்க்ரகயில் நநர்மரறயான மாற்றத்ரத 

ஏற்படுத்துகின்றன. ” 

- ஹர்கிரத்ெிங், நகர கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 9 & 10; தரலரம வபாறுப்பு, வபருநிறுென நெரெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“அட்ொன்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் நிதியமானது, ெமூகத்தில் உள்ள வதாண்டு வெய்கின்ற மற்றும் இலாப 

நநாக்கற்ற நிறுெனங்களுடன் கூட்டாளராக இருந்து, குடியிருப்புொெிகளுக்கு பயனளிக்கும் திட்டங்கரள 

ெழங்குெதற்கும், நகரெரபயின்  முன்னுாிரமவகாண்ட ெிஷயங்களுடன் ஒத்துப்நபாெதற்கும் 

இணங்குெதற்கும், மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 வதாரலநநாக்குப் பார்ரெ திட்டத்ரத ஆதாிப்பதற்கும் 

உதவுகிறது. நமது ெமூகத்தில் உள்ள பலாின் ொழ்க்ரகரய நமம்படுத்த இந்த குழுக்கள் வெய்யும் 

முக்கியமான பணிகரள ஆதாிக்க எங்கள் குழு உறுதிபூண்டுள்ளது. ” 

- நடெிட் நபர்ாிக், தரலரம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிரரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000 

ெணிக அரமப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கரள மனத்தில் ரெத்நத 

வெய்கின்நறாம். பலதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு நெர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிநறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப் பரடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிநறாம். பாதுகாப்பான, நிரலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆநராக்கியமிக்க ஒரு நகரரக் 

கட்டரமப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாரதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிநறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 
ஊடக வதாடர்பு 

நமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரணப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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