
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெணிகங்களள முன்வனடுத்துச் வெல்ெதற்காக “உள்ளூளர ஆதாிக்கவும்” பிரச்ொரத்ளத  

நகர நிர்ொகம் துெக்கியுள்ளது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மே 20, 2020) – களடகளில் வபாருட்களள ொங்குங்கல், ொப்பிடுங்கள், பாிெளியுங்கள் 

ேற்றும் உள்ளூளர ஆதாியுங்கள் என்று நகரொெிகளள உற்ொகப்படுத்துெதற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரோனது இன்ளைக்கு, “உள்ளூளர ஆதாிக்கவும்” என்ை தனது பிரச்ொரத்ளதத் துெக்கியுள்ளது. மகாெிட் 

-19 (COVID-19) வதாற்று பரெலானது உள்ளூர் ெணிகத்தில் குைிப்பிடத்தக்க பாதிப்ளப 

ஏற்படுத்திெிட்டது என்பதால், எப்மபாளதக்காட்டிலும் ப்ராம்ப்ட்டன் ெமூகத்தினாின் ஆதரவு 

அெர்களுக்கு  இப்மபாது மதளெப்படுகிைது.   

 

ெணிகங்கள் ஆன்ளலன் ஷாப்பிங் ேற்றும் ெழிப்மபாக்கில் வபாருட்களளச் மெகாித்துக் 

வகாள்ளுதலுக்கான ொய்ப்ளப ெழங்க ேீண்டும் தேது ெியாபாரத்ளத வதாடங்கெிருக்ளகயில்,  மகாெிட்-

19 (COVID-19) வதாற்று பரெல் காலத்திலும் அதற்கு அப்பாலும் உள்ளூர் வபாருட்களளமய நாடி 

ொங்குோறு “உள்ளூளர ஆதாிக்கவும்” எனும் பிரச்ொரம், உள்ளூர் ேக்களள உற்ொகப்படுத்துகிைது.  

உணெகத்திற்கு வெளியில் எடுத்துச் வென்றுெிடும் உணளெ (பார்ெல் உணவு) ஆர்டர் வெய்ெதிலிருந்து, 

பாிசு அட்ளடகளள ொங்குெது ெளர, தி மராஸ் -இன் (Rose’s) ஆன்ளலன் நிகழ்ச்ெிளயப் பார்ப்பது 

ெளர, ப்ராம்ப்ட்டனின் பல உள்ளூர் வபாருட்கள் ேற்றும் மெளெகளள ப்ராம்ப்ட்டன்  குடியிருப்புொெிகள் 

பாதுகாப்பாக அனுபெிக்க முடியும். 

 

வபாதுேக்களும் கூட தங்களுக்கு ெிருப்போன ப்ராம்ப்ட்டன் ெணிகங்களுக்கு ெமூக ஊடக கணக்குகள் 

மூலம் தங்கள் ஆதரளெ வதாிெிக்கலாம்; இதளன  “உள்ளூளர ஆதாிக்கவும்” எனும் படம்  ேற்றும் 

#SupportLocalBrampton என்ை மேஷ்மடக் மூலம் வெய்யலாம்;  தங்கள் ெமூக ஊடகங்களின் மூலம் 

உள்ளூர் ெணிகத்தினளர ஈடுபடுத்தலாம். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வபாருளாதாரத்தில் உள்ளூர் ெணிகங்கள் முக்கிய பங்கு ெகிக்கின்ைன. மகாெிட்-19 

(COVID-19) வதாற்று ெரெலின் வதாடக்க காலத்தில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரோனது  COVID-19 இன் 

பாதிப்புக்களள அனுபெித்து ெந்தமபாது, ெணிகங்களுக்கு ஆதரெளிப்பதற்காக  வபாருளாதார 

ஆதரவுதருெதற்கான பணிக்குழு ஒன்ளை உருொக்கியது. இன்றுெளர, இந்த பணிக்குழுொனது  

ெணிகங்களுடன் 5,000 க்கும் மேற்பட்ட பரஸ்பர வெயல்பாடுகளளச் வெய்துள்ளது ேற்றும் வடலி டவுன் 

ோல் (வதாளலமபெி ெழி ோநாடு) மூலம் கிட்டத்தட்ட 900 ெிறு ெணிகர்களள ஈடுபடுத்தியுள்ளது; இதில் 

COVID-19 இன் பாதிப்புக்கள் ேற்றும் ொத்தியோன தீர்வுகள் குைித்து ெிொதித்தது. கடந்த ொரத்தில், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெளபயானது  பணிக்குழுெிற்கான வபாருளாதார ேீட்பு யுக்திக்கு ஒப்புதல் அளித்தது; 

இதில் ெணிகங்களள ஆதாிக்கவும் நகரத்தின் வபாருளாதாரத்ளத ேறுவதாடக்கம் வெய்யவும் 



 

 

உதெக்கூடிய பல முயற்ெிகளில் ஒன்ைாக “உள்ளூளர ஆதாிக்கவும்” எனும் பிரச்ொரத்ளத 

உருொக்குெதுவும் அடங்குகிைது. 

 

மேலும் அைிய ெருளக தரவும்: www.brampton.ca/supportlocal. 

 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

  

“நேது  நகரத்தின் வபாருளாதாரத்ளத ேீண்டும் கட்டிவயழுப்புெதற்கும் வதாழில்முளனமொர் முதலீடு 

வெய்ய முன் ெருெதற்கும், “ உள்ளூளர ஆதாிக்கவும்” எனும் பிரச்ொரத்தில் எங்களுடன் மெருோறு நான் 

குடியிருப்புொெிகளள உற்ொகப்படுத்துகிமைன். இந்த வநருக்கடியிலிருந்து இந்த ோநகரம் ேீண்டு 

ெருெதற்கு உதவுெதில் நாம் ஒன்ைாக இருந்தபடி ஒரு ெித்தியாெத்ளத உருொக்க முடியும்.” 

− மபட்ாிக் ப்ரவுன், மேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

 

“ இந்த பிரச்ொரத்ளதத் வதாடங்குெதன் மூலம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ெர்த்தக ொாியம் ேற்றும் டவுண்டவுன் 

ப்ராம்ப்ட்டன் BIA ஆகியெற்ைில் எங்கள் கூட்டாளிகளுடன் மெர்ந்து, உள்ளூர் ேக்களள ஆதாிப்பதற்கான 

இயக்கத்தில் மெர குடியிருப்பாளர்களள உற்ொகப்படுத்துெமதாடு, எங்கள் ெணிகங்களுக்கும் எங்கள் 

நகரத்திற்கும் இந்த வதாற்றுமநாயிலிருந்து புதுமெகத்துடன் வெளிமயறுெதற்கு உதவுகிமைாம்.நேது 

ெமுதாயத்தில் புதிய மெளலொய்ப்புக்களள உருொக்குெதற்கும் நேது வபாருளாதாரத்ளத 

ெலுப்படுத்துெதற்கும் நாம் ஒன்ைிளணமொோக.  நாங்கள் உண்ளேயிமலமய ஒன்ைாக, இன்னும் அதிக 

ெலுவுடன் இருக்கிமைாம்.” 

− ளேக்மகல் பல்மலஸ்ச்ெி, பிராந்திய கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 2 & 6; உப தளலெர், வபாருளாதார 

ஆதரவுக்கான பணிப்பளட 

 

“முன்வனப்மபாளதக் காட்டிலும், ’உள்ளூளர ஆதாிப்பது’  என்பது இப்மபாது முக்கியோகும் - நாம் 

கடினோக உளழத்து ெம்பாதித்த பணத்ளத நேது ெமூகத்திற்குள்ளாகமெ ளெத்திருப்மபாோக; மேலும் 

மகாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்று பரெலின் மபரழிவு வகாண்ட தாக்கங்களிலிருந்து ெணிகங்களள ேீட்க 

உதவுமொோக. ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  ெமுதாய உணர்ளெப் பற்ைி நாம் எப்மபாதும் வபருளே 

வகாண்டெர்கள் - நேது ெணிகங்களள நாம் எந்த அளவுக்கு  பாராட்டுகிமைாம் என்பளதக் காண்பிக்கும் 

மநரம் இதுமெ.” 

− பால் ெின்வெண்ட், பிராந்திய கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 1 & 5 ; உப தளலெர், வபாருளாதார 

ஆதரவுக்கான பணிப்பளட 

 

 

“மகாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்று பரெல் தாக்கங்களளச் ெோளிப்பதில் நாம் ஒன்ைிளணந்து 

பணியாற்ைியுள்ளதால், நேது குடியிருப்புொெிகள் ேற்றும் ெணிகர்களிடேிருந்து பல கருளணேிக்க, 

ஆதரவுஅளிக்கும் ெளகயிலான  ெமூகப்பற்று உணர்ெிளன கண்ணாரக் கண்மடாம். ஒருெழியாக நகளர 

http://www.brampton.ca/supportlocal


 

 

நாம் ேீண்டும் திைப்பளத மநாக்கி வெல்லும்மபாது இந்த நம்பமுடியாத உத்மெகத்ளத 

உருொக்குமொோக.” 

− மடெிட் மபர்ாிக், தளலளே நிர்ொக அதிகாாி ப்ராம்ட்டன் நகரம் 

 

 

-30- 

 
ஊடக வதாடர்பு 

மோனிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்பாளர், ஊடகம் & ெமூக ஈடுபாடு  

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

  

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

