
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

    

             

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வகால்லைப்புறத் ததாட்டம் அலைக்கும் திட்டைானது   

10,000 பவுண்டுகள் எலட வகாண்ட ெிலளவபாருட்கலள, அெற்றுக்கான ததலெ 

வகாண்ட குடியிருப்தபாருக்கு ெழங்குகிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்தடாபர் 20, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வகால்லைப்புற ததாட்டம் 

அலைக்கும் திட்டம் இப்தபாது பூர்த்தியலடந்துள்ளது;  இதில் 10,000 பவுண்டுகளுக்கும் 

அதிகைான எலட வகாண்ட ெிலளவபாருட்கள், அெற்றுக்கான ததலெ வகாண்ட 

குடியிருப்புொசிகளுக்கு ஏப்ரல் 2020 முதல் அக்தடாபர் 2020 ெலர நன்வகாலடயாக 

ெழங்கப்பட்டன.  

 

வகால்லைப்புற ததாட்டம் அலைக்கும் திட்டைானது, ொர்டுகள் 2 ைற்றும் 6 க்கான நகர 

கவுன்சிைர் டக் ெில்ைன்ஸ் அெர்கள் தலைலையில், நகரத்தின் பூங்காக்கள் பராைாிப்பு ைற்றும் 

ெனத்துலறயினால் உதெி வசய்யப்பட்டு, ஏப்ரல் 15 ஆம் நாள் துெக்கப்பட்டது; இதன் ெலகயில் 

கனடா நாட்டில் முதன் முதைானது, ைற்றும் தகாெிட்-19 வதாற்றுப்பரெல் நிலைலைலய 

சைாளிக்கவென்தற துெக்கப்பட்டது. இது சமுதாயத் ததாட்டம் அலைக்கும் திட்டத்தின் ஒரு 

ெிாிொக்கம் ஆகும். 

 

இந்த திட்டைானது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் துன்பப்படும் சமுதாயத்தினருக்கு, ததலெப்படும் 

வபாருட்கலள ஏற்படுத்திக்வகாடுக்கின்ற தையாின் தகாெிட்-19 சமூக ஆதரவுக்கான 

பணிப்பலடக்கு (Mayor’s COVID-19 Social Support Task Force), வபரும் ஆதரவு நல்கியது.  

 

அலனத்து ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்களுக்குைான இந்த திட்டம், குடியிருப்புொசிகளுக்கு 

ததலெயான ைண், ெிலத வபாட்டைங்கள் ைற்றும் அெர்களின் ெளர்ந்து ெரும் புதிய 

ததாட்டங்களுக்கான ஆதைாசலனகலள ெழங்கியது. ஏப்ரல் ைாதம் முதல் அக்தடாபர் ெலர, 

குடியிருப்புொசிகள் தங்கள் வசாந்தக் வகால்லைப்புறத் ததாட்டங்கலள பராைாித்து ெளர்த்தனர், 

சிைர் தங்கள் அறுெலடகலள தைக்காக லெத்துக்வகாண்டனர், ைற்றெர்கள் லநட்ஸ் தடபிள் 

(Knights Table), ாீவெனதரஷன் (Regeneration), கால்சா எய்ட் (Khalsa Aid), ைற்றும் யுலனவடட் 

சிக்ஸ் (United Sikhs) உள்ளிட்ட  உள்ளூர் உணவு ெங்கிகள் ைற்றும் சமூக அலைப்புகளுக்கு 

நன்வகாலடயாக ெழங்கினர். 

 

ததலெவகாண்ட குடியிருப்புொசிகளுக்கு புத்தம் புதிய காய்கறிகலள ெழங்கி ஆதாிப்பததாடு 

ைட்டுைல்ைாைல், இந்த சுற்றுச்சூழலைப்தபணும் முயற்சியானது,  COVID-19 இன் தபாது 
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குடியிருப்புொசிகலள சுறுசுறுப்பாக இருக்கவும் ஊக்குெித்தது; ைற்றும் வீட்டிதைதய இருந்தபடி 

வசயல்படுெதன் மூைம் ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்புொசிகளின் ைன ஆதராக்கியத்திற்கு ஆதரவு 

அளித்தது. முதன்முலறயாக ததாட்டம் அலைக்கும் குடியிருப்புொசிகள் ததாட்டக்கலை பற்றி 

அறிந்துவகாள்ெதற்கும், புதிய ஒரு வபாழுதுதபாக்லக முயற்சி வசய்து பார்ப்பதற்கும் இது ஒரு 

நல்ை ொய்ப்பாக இருந்தது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அதன் ஆதரொளர்களான ஸ்காட்ஸ் (Scotts), ைட்டாைி த ாம்ஸ் (Mattamy 

Homes), பாரலடஸ் வடெைப்வைண்ட்ஸ் (Paradise Developments), டிஏசிசி த ால்பர்ன் 

கார்ப்பதரஷன் (TACC Holborn Corporation) ைற்றும் ஃபீல்ட்தகட் வடெைப்வைன்ட்ஸ் (Fieldgate 

Developments )  ஆகிய அலைப்புக்கள் இந்த திட்டத்லத சாத்தியப்படுத்த ஆதரெளித்தலைக்காக 

அெர்களுக்கு  நன்றி 

 

எண்கள் கூறும் உண்லைகள் 

 

• திட்டம் வதாடங்கப்பட்ட மூன்று நாட்களுக்குள், 6,000 குடியிருப்புொசிகள் பதிவு வசய்து 

ெிட்டனர். 

• இைெச ெிலதகலள பங்தகற்பாளர்களுக்கு ெழங்க, 45 க்கும் தைற்பட்ட தன்னார்ெைர்கள் 490 

ைணி தநரம் உலழத்தனர். 

• ஊழியர்கள் ைற்றும் தன்னார்ெைர்கள் 3,057 வகெ தூரம் இடுெதற்கான கட்டி ைண்,  8,553 

லபகளில் துகள் ைண், ைற்றும் பங்தகற்பாளர்களுக்கு 15,162 பாக்வகட் ெிலதகள் 

ஆகியெற்லற ெினிதயாகித்தனர்  

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

”கவுன்சிைர் ெில்ைன்ஸின் தலைலையிைான வகால்லைப்புற ததாட்டம் அலைக்கும் திட்டத்திற்கு நம்ப 

முடியாத அளவுக்கு ஆதரவு கிலடத்தது; ைற்றும் இதன் ெலகயிைான இந்த முயற்சிலய கனடா 

நாட்டிதைதய, முதன்முதைாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் முன்வனடுத்ததில் நாங்கள் வபருைிதம் வகாள்கிதறாம்;  

இது அருகிலும் வதாலைெிலும் உள்ள நகரங்களுக்கு உற்சாகத்தூண்டுதல் அளித்தது. கடினைான 

சையங்களில் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிய ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்புொசிகளுக்கு  லநட்ஸ் தடபிள் (Knights 

Table) ைற்றும் ாீவென் (Regen) அலைப்புக்கள் மூைைாக,  COVID-19 சமூக ஆதரவுக்கான 

பணிப்பலடயினர், ததலெயான உணவுப்வபாருள் ஆதரலெ ெழங்கினர், ைற்றும் காய்கறிகலள ெளர்த்து  

நன்வகாலடயாக ெழங்கிய அலனெருதை எங்கள் உணவு ெங்கிகளில் ைீதான வநருக்கடிலய சைாளிக்க 

உதெினர், நைது சுற்றுச்சூழலை ஆதாித்தனர், தைலும் நம் அலனெலரயும் வபருலைப்படுத்தினர்.” 

 

- தபட்ாிக் ப்ரவுன், தையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 



 

 

“ நைது முதல் முதைான வகால்லைப்புற ததாட்டத் திட்டம் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ைிகப்வபாிய வெற்றிலயப் 

வபற்றது. நாங்கள் ஆயிரக்கணக்கான குடியிருப்பாளர்களுக்காக ெிலதகள் ைற்றும் ைண் வகாண்டு 

தசர்த்ததாம், இதுதெ ததலெ வகாண்ட குடியிருப்பாளர்கள் 10,000 பவுண்டுகளுக்கும் அதிகைான 

ெிலளவபாருட்கலள  ெிலளெிக்க உதெியது. ெிலளயாட்டின் தபாக்லக ைாற்றுெது தபான்ற இந்த 

முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இருந்த ஒவ்வொரு குடியிருப்புொசிக்கும் ெணிகர்களுக்கும் நன்றி வதாிெிக்க 

ெிரும்புகிதறன்;  இது இந்த ஆண்டில், அலனெலரயும் ததாட்டக்கலையின்பால் ஈர்க்க, வீட்டுக்கு 

வெளியில் இருந்தபடி ரசிக்க,  நைது சமூகத்திற்கு ஊக்கைளித்தது. ” 

 

- டக் ெில்ைன்ஸ், நகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 2 & 6, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

 

“வகால்லைப்புற ததாட்டத் திட்டத்லத வசயல்படுத்தி கடுலையாக உலழத்ததன் மூைம் நகர ஊழியர்கள் 

நைது சமூகத்தின் ைீது ைிகுந்த அர்ப்பணிப்லபயும் அக்கலறலயயும் காட்டியுள்ளனர்; தைலும் முடிவுகளின் 

தபாில் இலதக் காட்டிலும் ஒரு ைகிழ்ச்சி இருக்கப் தபாெதில்லை.  ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுலை நகரைாகும், 

இதுதெ கவுன்சிலின் நடப்புக்காைத்தின் முன்னுாிலை வகாண்ட ெிஷயைாகும்; அத்துடன் இந்த திட்டம் 

குடியிருப்புொசிகலள சுறுசுறுப்பாக லெத்திருக்கிறது ைற்றும் ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள தனிநபர்களுக்கும் 

குடும்பங்களுக்கும் உணவு பாதுகாப்லப ெழங்கியுள்ளது. ” 

 

- தடெிட் தபர்ாிக், தலைலை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் வகால்லைப்புற ததாட்டத் திட்டைானது ஒரு ைிகப்வபாிய முயற்சியாகும். எங்கள் 

தசலெலயப் வபறுகின்ற பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள், தனிநபர்கள் ைற்றும் மூத்தகுடிைக்களில் பைரும் 

உடல்நைக் கெலைகளுடன் ொழ்கிறார்கள். நல்ை உடல் ஆதராக்கியத்லதப் தபணுெதற்கு,  புத்தம் புதிய 

பழங்கள் ைற்றும் காய்கறிகள் அெசியம். இந்தக் வகால்லைப்புற ததாட்டத் திட்டம் ஒரு ைதிப்புைிக்க 

ஆதாரெளைாகும், இது உணவு பாதுகாப்பற்ற வீடுகளில் அெர்களுக்கு ைிகவும் அத்தியாெசியைான 

ெிலளவபாருட்கலள ெழங்கியது. ” 

 

- ஆன்னி லபவனாய் (Annie Bynoe), வசயல் இயக்குனர், லநட்ஸ் தடபிள் (Knights Table) 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வகால்லைப்புற ததாட்டத் திட்டம் ைிகப்வபாிய வெற்றிலயப் வபற்றது. 

ாீவெவனதரஷன் அவுட்ாீச் கம்யூனிட்டி (Regeneration Outreach Community)  யினால் வபறப்பட்ட 

புத்தம் புதிய ெிலளவபாருட்கள் நைது ைதிய உணவுத் திட்டத்லதயும் எங்கள் அெசர காை உணவு 

ெங்கிலயயும் அணுகிய ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகளின் ொழ்க்லகயில் தநரடி தாக்கத்லத ஏற்படுத்தின. நைது 

நகாின்  குடியிருப்புொசிகலள இதில் பங்தகற்க ஊக்குெித்த  நகர நிர்ொகத்தின் வதாலைதநாக்குப் 

பார்லெக்கு நாங்கள் உண்லையிதைதய நன்றி கூறுகிதறாம். " 

 

- வடட் ப்ரவுன்,  லைலை வசயல் அதிகாாி,  ாீவெவனதரஷன் அவுட்ாீச் கம்யூனிட்டி  
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 ைக்கலளயும் 70,000 

ெணிக அலைப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுைக்கலள ைனத்தில் லெத்தத 

வசய்கின்தறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலைப் பலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆதராக்கியைிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலைப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

தைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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