
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

 

உள்ளூர் சுயசார்பு ெணிகங்களுக்கு ஆதரொக ஷாப்ஹியர் (ShopHERE)என்னும் 

திட்டத்தில் முதலில் சசரும் கனடா நாட்டு நகரங்களில் ஒன்றாக ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் இருக்கிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (சே 29, 2020) – சேீபத்தில் துெக்கப்பட்ட  ஷாப்ஹியர் (ShopHERE) திட்டத்தில்  

பங்சகற்பதாக முதன் முதலில் அறிெித்த கனடா நாட்டு நகராட்சிகளில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமும் ஒன்றாகும்.  

 

ஷாப்ஹியர்(ShopHERE), என்பது கூகிள், ஷாப்பிஃபப, ோஸ்டர்கார்ட், பேக்சராஸாஃப்ட், 

ஃசபஸ்புக்,இசப ேற்றும் இஷிப்பர் சபான்ற ெியாபாாிகளுடன் கூட்டு சசர்ந்து டிஜிட்டல் வேயின் 

ஸ்ட்ாீட் இனால் ெழங்கப்படும் ஒரு திட்டோகும்; இது முதன்முதலில் சடாசரான்ட்சடா நகாில் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டு, உள்ளூர் ெணிகர்கள் ேற்றும் கபைஞர்கள்  வசைவு ஏதுேில்ைாேல் தங்களுக்கான 

உள்ளூர் சுயசார்பு ஆன்பைன் கபடகபள அபேத்துக்வகாள்ெதற்கான சசபெபய  இது ெழங்குகிறது. 

இந்தத் திட்டத்பத சதசிய அளெில் துெக்குெதற்காக கூகிள் நிறுெனம் $1 ேில்லியன் நிதிெழங்க 

உறுதியளித்திருக்கிறது. 

 

சுயசார்புவகாண்ட ெணிகங்கள் ேற்றும் கபைஞர்கள் சகாெிட் -19 (COVID-19)வதாற்று பரெல் 

காரணோக ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கு தங்கபள தாங்கசள சீர்படுத்திக்வகாண்டாலும்கூட, அெர்களில் 

சிைருக்கு  ேறுதுெக்கம் வசய்ய  ஆதரவு சதபெப்படுகிறது.  ஷாப்ஹியர் (ShopHERE) என்பது, உள்ளூர் 

ெணிகர்கள் தங்கள் ொடிக்பகயாளர்கபள அபடய புதிய ெழிகபளத்  சதடவும், ொடிபகயாளர்களுக்கு 

தங்கள் தயாாிப்புக்கள் ேற்றும் சசபெகபள வதாடர்ந்து ெிற்பபன வசய்ெதற்கு ஒரு டிஜிட்டல் தளம் 

அபேக்கவும் உதவுகிறது  

 

ஷாப்ஹியர் (ShopHERE) திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, ெணிகங்கள் தங்களுக்வகன பழக்கப்பட்ட 

குறிப்பான தகெல், ேற்றும் ெர்த்தக குறியுடன்  கூடிய ஆன்பைன் கபடபய வபற்றுக்வகாள்ளும் வதாிவு 

அெர்களுக்கு கிபடக்கும். தங்களின் ஆன்பைன் கபடபய அபேத்து, அதபன துெக்கம் வசய்ெதற்கான 

உதெிபயயும் அெர்கள் வபறுொர்கள்; கூடசெ டிஜிட்டல் ெடிெிைான சந்பதப்படுத்தல், சரக்கு அனுப்பி 

பெத்தல், ேற்றும் சரக்கிருப்பு சேைாண்பே சபான்ற பகுதிகளிலும் ஆதரெளிப்பார்கள்.  

 

ஷாப்ஹியர் (ShopHERE) திட்டத்தில் பங்சகற்பதற்கு, ஒரு ெணிகத்தில் 10 க்கும் குபறொன 

பணியாளர்கசள இருக்க செண்டும்; அதுசெ காபிக்கபட, சிற்றுண்டியகம் அல்ைது ேது பார் என்றால் 25 

க்கும் குபறொன பணியாளர்கசள இருக்க செண்டும்.  ஃப்ரான்ச்பசஸீயாகசொ அல்ைது 

சங்கிலித்வதாடர் கபடகளாகசொ இருக்கும் ெணிகங்கள் இந்த திட்டத்திற்கு தகுதி வபற ோட்டா.  

 

https://digitalmainstreet.ca/shophere/


 

 

சே ோதம் 13 ஆம் சததியன்று, உள்ளூர்ப் வபாருளாதாரத்பத ேறுதுெக்கம் வசய்து 

முன்வனடுத்துவசல்ெதில்,  ஒரு கட்டுக்சகாப்பாக இருக்க   ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் ேன்றம் ஒரு வபாருளாதார 

ேீட்பு யுக்திக்கு ஒப்புதல் ெழங்கியது . ஷாப்ஹியர் (ShopHERE) என்பது, இந்த யுக்தியின் ஒரு 

பகுதியாகும்; இது நகர நிர்ொகம் நபடமுபறப்படுத்தெிருக்கின்ற  பை எண்ணிக்பகயிைான 

முன்வனடுப்புக்களில்  ஒன்றாக உடனடியாக வசயல்படுத்தெிருக்கும் ஒரு முபனப்பாகும்: இது சகாெிட் -

19 (COVID-19) பாதிப்புக்களில் இருந்து ெிடுபட நிபனக்கின்ற உள்ளூர் ெணிகங்களுக்கு 

உதவுெதற்சகயாகும். 

 

இதில் பங்குவபற ெணிகர்கள் இங்கு ெிண்ணப்பிக்கைாம் https://digitalmainstreet.ca/shophere/.  

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“நேது உள்ளூர் ெணிகர்கசள நேது சமுதாயத்தின் முதுவகலும்பு சபான்றெர்கள் ஆெர்; அெர்கள் சகாெிட் 

-19 (COVID-19) வதாற்றுப்பரெல் காரணோக வபாிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அெர்களுக்கு 

ஆதரெளிக்க நாம் வபாிதும் பாடுபடுகிசறாம்; இதில் புதன்கிழபேகளில் கபடகளில் இருந்து வீட்டிற்கு 

உணவு ொங்கிச்வசல்லுதல் (Takeout Wednesdays) ேற்றும் சேீபத்தில் துெக்கப்பட்ட ப்ராம்ப்ட்டன் 

உள்ளூர் ெியாபாரத்பத ஆதாியுங்கள் எனும் பிரச்சாரம் ஆகியபெ அடங்கும். ஷாப்ஹியர் (ShopHERE) 

இல் நகர நிர்ொகம் பங்சகற்பது பற்றி அறிெிப்பதில் நான் பரெசம் வகாள்கிசறன். நேது சுயசார்பான 

ெணிகங்கள் ேற்றும் கபைஞர்கள் இதற்வகன ெிண்ணப்பித்து அெர்களுக்வகன கிபடக்கும் ெளங்களின் 

முழுப்பைபனயும் அபடய நான் அெர்கபள உற்சாகப்படுத்துகிசறன்.” 

 சபட்ாிக் ப்ரவுன்,சேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

 

“சகாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்றுப்பரெலின் சிக்கல் நிபறந்த காைம் முழுெதுோக, நேது 

ெணிகர்களுடன் நாங்கள் வதாடர்ந்து வதாடர்பு வகாண்டபடிசய இருந்து ெந்திருக்கிசறாம்; அெர்களில் 

வபரும்பாசைார் எதிர்வகாண்டு ெருகின்ற தாங்கவொண்ணாத சொல்கபளயும் சகள்ெிப்பட்டபடிசய 

இருக்கிசறாம். டிஜிட்டல் ாீதியான முன்னிருப்பப சேம்படுத்துெதில் நேது ஆதரவு சதபெ என அெர்கள் 

எம்ேிடம் கூறியபத வசெி ேடுத்சதாம். ஷாப்ஹியர் (ShopHERE) என்பது அெர்களுக்கு அருபேயான 

ஒரு தீர்ொகும்; இது அெர்களின் ஆன்பைன் வபாருள்/சசபெ ெழங்கபை எப்படிச் வசய்யைாம் 

என்பதற்கான புதிய ெணிக ோதிாிகபள உருொக்க உதவுகின்ற அற்புதோன தீர்ொகும். இந்த சதசிய 

அளெிைான முபனப்புக்கு ஆதரெளிக்க கூட்டு சசர்ந்திருக்கும் பை நிறுெனங்களில்,  உள்ளூர் இஷிப்பர் 

நிறுெனமும் ஒன்றாகும்.”  

 பால் ெின்வசண்ட், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; துபண அணித்தபைெர், சேயாின் 

சகாெிட்-19 வபாருளாதார ஆதரவுப் பணிப்பபட 

 

“வபாருளாதார ேீட்பிபன நாம் எதிர்சநாக்கியிருக்பகயில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர வபாருளாதாரத்திற்கு 

ஊட்டம் வகாடுக்கும் ெபகயிைான் பைதரப்பட்ட திட்டங்கள் ேற்றும் அணுகுமுபறகபள நாம் 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdigitalmainstreet.ca%2Fshophere%2F&data=02%7C01%7CIrene.McCutcheon%40brampton.ca%7Ca316c59bea7a4ab76b0a08d803c646c1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637263497410299190&sdata=itrMKbRr60pk4EoP1C7t%2Fnc1vLljPwlL%2FsvGdnsRAlg%3D&reserved=0


 

 

நபடமுபறப்படுத்தி, நேது உள்ளூர் ெணிக சமுதாயத்திற்கு ஆதரவு ெழங்குகிசறாம்.   ஷாப்ஹியர் 

(ShopHERE) என்பது ேட்டுசே நேது ெணிகங்கள் முன்சனாக்கிச் வசல்ெதற்கான அணுகுமுபறகள் பற்றி 

ேறுசிந்தபன வசய்து, சதபெயான ஆதரவுகபளக் வகாடுக்கக்கூடிய ஒரு முபனப்பாகும்.”  

 பேக்சகல் பல்சைஸ்சி, பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 2 & 6; துபண அணித்தபைெர், சேயாின் 

சகாெிட்-19 வபாருளாதார ஆதரவுப் பணிப்பபட 

 

 

“எப்சபாதும் சபாைசெ, நேது குடியிருப்புொசிகள் ேற்றும் ெணிக சமுதாயத்திற்கு சசபெ வசய்ெதில் 

உதவுெதற்காக, நேது அலுெைர்கள் ெணிக கூட்டு அபேப்பதிலும் புதிய அணுகுமுபறகபள 

நபடமுபறப்படுத்துெதிலும் உறுதிப்பாடு வகாண்டுள்ளனர்.  ஷாப்ஹியர் (ShopHERE) என்பது நேது 

நிறுென அபேப்புக்கும், நேது சுய சார்பான ெணிகங்கள் ேற்றும் கபைஞர்களுக்கும் அருபேயான 

வபாருத்தம் ொய்ந்த ஒரு ெிஷயோகும்.” 

 சடெிட் சபர்ாிக், தபைபே 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 பெத்சத 

வசய்கின்சறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு சசர்க்கின்றனர், முதலீட்பட நாங்கள் ஈர்க்கிசறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ேற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுபேப் பபடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிசறாம். பாதுகாப்பான, நிபைத்து நிற்கெல்ை ேற்றும் வெற்றிகரோன  ஆசராக்கியேிக்க ஒரு நகபரக் 

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

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

 
ஊடக வதாடர்பு 

சோனிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிபணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் பாிோற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

