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அக்டடாபர் மாதத்தத சிறு ெணிகங்களுக்கான மாதமாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

அனுசாிக்கிறது   

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்டடாபர் 1, 2021) – அக்டடாபர் மாதமானது, சிறு ெணிகங்களுக்கான 

மாதமாகும், மற்றும் சமுதாயத்தத டபாட்டிகரமாகவும் ெளமாகவும் ஆக்குெதற்கு உதவுகின்ற 

உள்ளூர் ெணிகர்களின் டயாசதனகள், டபரார்ெம் மற்றும் திண்மையான உறுதிப்பாட்மை 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வகாண்டாடுகிறது. 

அக்டடாபர் ைாதம் முழுெதும், ப்ராம்ப்ட்டன் வதாழில்முதனடொர் தமயைானது (BEC), 

வபாருளாதார டமம்பாட்டு அலுெலகத்தின் ஒரு பகுதியாக, சந்ததப்படுத்தல், ெடிெதமப்பு 

உபாயங்கள், கணக்கு மைத்தல், நிறுைனாீதியாக உள்சேர்த்தல் மற்றும் பல தமைப்புகமை 

உள்ளடக்கிய உள்ளூர் ெணிக சமூகத்திற்கான வமய்நிகர் நிகழ்ச்ேி நிரலாக்கம் மற்றும் 

வநட்வொர்க்கிங் ஆகியைற்றுக்கான முழு அட்டெதணதய உபேரமணயாக ெழங்குகிறது. 

டமலும் ெிெரங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளுக்கான பதிவு சேய்தலுக்கு www.brampton.ca/BEC  இல் 

காண்க 

சைலும் அக்டடாபர் ைாதத்தில் மற்றும் சிறு ெணிக மாதத்திற்கு சபருமை சேர்க்கும் ைிதைாக, 

பிசினஸ் தமல்ஸ்டடான் எனும் திட்டத்தத BEC வதாடங்குகிறது. டகாெிட் -19 வதாற்றுடநாயின் 

டபாதும் கூை ஆணி அடித்தாற்சபாை இருந்து தாக்குப் பிடிக்கும் தன்மைமயக் காட்டிய, பத்து 

அல்லது அதற்கும் குதறொன ஊழியர்கதளக் வகாண்ட, ைற்றும் தனக்சகன ஒரு தமல்கல்தலக் 

வகாண்டாடுகின்ற அல்லது சிறப்பான அல்லது தனித்துெமான ஏதாெது ைிஷயத்மதச் 

வசய்கின்ற சிறு ெணிகங்கள், தங்கள் ைைர்ச்ேிக் கதததய  bec@brampton.ca எனும் 

ைமைத்தைத்தில் BEC உடன் பகிர்ந்து வகாள்ள அதழக்கப்படுகின்றனர். 

வசழித்து ைருகின்ற ஒரு நகரத்திற்கு வெற்றிகரமான சிறு ெணிகங்கள் அத்தியாைேியைானமை 

ஆகும்; இமை, டெதலொய்ப்புகதள உருொக்கவும், வபாருளாதாரத்தத உயர்த்தவும் மற்றும் 

உள்ளூர் சுற்றுப்புறங்கதள டமம்படுத்தவும் உதவுகின்றன. சகாைிட்-19 சதாற்று பரைைானது, 

http://www.brampton.ca/BEC
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ப்ராம்ப்ட்டன் சமூகத்தத  ைிகப்சபரும் அைைில் வபாிதும் பாதித்துள்ளது ைற்றும் நகரங்களின் 

முதுவகலும்பாகிய சிறு ெணிகங்கள் இந்த வதாற்று பரைலினால் சபாிய அைைில் கடுதமயாக 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

உள்ளூர்ொசிகள் சதடிப்பிடித்து, டதர்ந்வதடுத்த முமறயில் உள்ளூர் ைணிகர்கைிைசை 

சபாருள்/சேமைமயப் சபற ஊக்குெிக்கப்படுகிறார்கள்  ைற்றும், பின்ெரும் குறிப்புகதள மனதில் 

வகாள்ள சகட்டுக்சகாள்ைப்படுகிறார்கள்: 

• உள்ளூர் ெணிகங்களுக்கு ஆதரெளிப்பததயும் சமூக ஊடகங்களில் உங்களுக்கு பிடித்த 

இடங்கதளப் பற்றி சபருமைப்படுத்துைததயும் கருத்தில் வகாள்ளுங்கள்! ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர ேிறு ெணிகங்களின் முழு பட்டியலுக்கு, உள்ளூர் ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு ஆதரெளிக்கவும் 

எனும் ெதலத்தளத்ததப் பார்தெயிடவும். மற்றெர்களுக்கு பாிந்துமர சேய்ய அைற்மற 

ஆன்தலனில் பதிைிடுங்கள். சமூக ஊடக கணக்குகள் மூலம் உள்ளூர் ெணிகங்கைிைம்  

ஈடுபாடு காட்ைவும் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் ெணிகங்களுக்கு, உள்ளூமர ஆதாிக்கவும் 

எனும்  கிராஃபிக் மற்றும் #SupportLocalBrampton என்ற டேஷ்டடக்தகப் பயன்படுத்தி 

ஆதரதெக் காட்டுங்கள். உள்ளூமர ஆதாிக்கவும் எனும் மீடியா டபக்தக இங்டக 

பதிெிறக்கம் வசய்யலாம். 

• ப்ராம்ப்ட்ைன் ஃபுட் மகட் (Brampton Food Guide) ஐ பதிைிறக்கம் சேய்து,  அதில், 

இங்குதான்  கட்டாயம் சாப்பிட டெண்டும் எனப்படும் இடங்கள் அதனத்ததயும் சதடி 

ஆராயுங்கள். 

• உங்களுக்குப் பிடித்தைான உள்ளூர் ெணிகங்கள் திறந்திருக்கின்றன; பாதுகாப்பாக 

அணுக முகக்கைேம் அணிந்து, நீங்கள் தடுப்பூசி சேலுத்திக்சகாண்ை ரசீததக் காட்டி, 

ஜிம்கள், சிதக அலங்கார நிதலயங்கள், உட்புறம் அைர்ந்து சாப்பிடுைதற்கான 

உணெகங்கள் மற்றும் பலெற்தற எளிதில் அணுகவும்! 

• ொய்ைழி சேய்தியாக நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு இதமனப் பாிந்துமர 

சேய்யவும். 

உள்ளூமர ஆதாிப்பது பற்றிய சைலும் தகைல்களுக்கு, உள்ளூர் ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு 

ஆதரெளிக்கவும் எனும் ெதலத்தளத்ததப் பார்தெயிடவும்.  

வபாருளாதார மீட்ேிக்கான யுக்தி மற்றும் உள்ளூமர ஆதாிக்கவும் 



 

 

 

வதாற்று பரைல் வதாடங்கியதிலிருந்து, நகர நிர்ைாகைானது , தனது சிறு ெணிக சமூகத்தின் 

மீட்ேி மற்றும் தாக்குப்பிடிக்கும் தன்னமைமய ஆதாிப்பதில் நகர நிர்ைாகம் உறுதியாக உள்ளது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கவுன்சிைானது, உள்ளூர் வபாருளாதாரத்தத 2020 டம ைாதத்தில் 

மறுவதாடக்கம் வசய்ெதன் மூலம் அது முன்சனாக்கிச் சேன்று உள்ளூர் சபாருைாதாரத்மத 

ைறுதுைக்கம் சேய்ைதற்கான ப்ராம்ப்ட்டனின் சபாருைாதார ைீட்ேிக்கான யுக்திமய 

அங்கீகாித்தது. புதுதம பமைத்தல், வதாழில்நுட்பம் மற்றும் வதாழில் முதனடொர், முதலீடு, 

உள்கட்டதமப்பு மற்றும் கதல, கலாச்சாரம் மற்றும் சுற்றுலா ஆகிய நான்கு எல்மைக் கற்களுக்கு 

ஏற்ப உடனடி மற்றும் நீண்ட கால நடெடிக்தககதள முன்டனற்றுெதன் மூலம் ப்ராம்ப்ட்டனின் 

வபாருளாதாரத்திற்கு தாக்குப் பிடிக்கும் தன்மைமயயும்  டபாட்டியிலிருந்து கிமைக்கும் 

நன்தமதயயும் வகாண்டுெருெதத இந்த மூடலாபாயம் டநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

  

" சிறு ெணிக ைாதம் என்னும் இந்த மாதத்தில், நைது சமுதாயத்திற்கு அதற்கான குணாதிேயம், 

டெதலைாய்ப்புகள், டபாட்டிமய எதிர்சகாள்ளும்திறன் மற்றும் வசழிப்பு உட்பட பலெற்தறயும்  

வகாண்டு ெருகின்ற நைது உள்ளூர் வதாழில்முதனடொதர அங்கீகாிப்பதில் நாங்கள் 

வபருதமப்படுகிடறாம். குறிப்பாக டகாெிட் -19 வதாற்றுடநாய் காரணைாக ைணிகங்கள் 

இமைைிைாைல் மூடப்பட்டததத் வதாடர்ந்து, அக்டடாபர் மாதத்தில் மட்டுமல்லாமல், எல்ைா 

ேையங்கைிலும் நைது உள்ளூர் சிறு ெணிகங்கதளக் வகாண்டாடுெதற்கும் ஆதரெளிப்பதற்கும் 

எங்களுடன் டசருமாறு அதனத்து ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்புைாேிகதளயும் நான் அதழக்கிடறன். 

இந்தப் பணியில் நாம் அதனெரும் ஒன்றாகசை இருப்சபாைாக. "  

- டபட்ாிக் பிரவுன், டமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"டகாெிட் -19 வதாற்றுடநாயால், குறிப்பாக, சிறு ெணிகங்கள் கடுதமயாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன; 

டமலும் கடந்த மாதங்களில் நம்பமுடியாத தாக்குப்பிடிக்கும் தன்மை மற்றும் உள்ைார்ந்த 

புத்திசாலித்தனத்ததக் காட்டிய ப்ராம்ப்ட்டன் உள்ளூர் ைணிகங்கதள அதடயாளம் காண சிறு 

ெணிக மாதம் எங்களுக்கு ஒரு சிறந்த ொய்ப்தப ெழங்குகிறது. அக்டடாபர்  ைாதம் முழுெதும் 

BEC ெழங்கைருக்கும் நிகழ்ச்ேி நிரலாக்கத்ததப் பயன்படுத்த நைது சிறு ெணிகங்கதள நான் 



 

 

ஊக்குெிக்கிடறன், டமலும் பிசினஸ் தமல்ஸ்டடான் திட்டத்தின் மூலம் அெர்களின் கததகதளக் 

டகட்க ஆெலுடன் காத்திருக்கிடறன். 

- மார்ட்டின் சைசைய்டராஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4; தமைைர், 

வபாருளாதார டமம்பாடு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"சிறு ெணிகங்கள்தான் எங்கள் சமூகத்தின் முதுவகலும்பாகும், டமலும் அதெ நமது உள்ளூர் 

வபாருளாதாரத்தின் வெற்றிக்கு அெசியமானதெ. இந்த சிறு ெணிக மாதத்தில், ப்ராம்ப்டன் 

நகருக்கு,  அெர்கள் சேய்த ெிதலமதிப்பற்ற பங்களிப்புகதளக் வகாண்டாட எங்களுடன் 

டசருங்கள்; டமலும் உள்ளூமர ஆதாிப்பமத உறுதி வசய்யுங்கள். 

- பால் ெிவசண்ட், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; துதணத் ததலெர், 

வபாருளாதார டமம்பாடு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில், டகாெிட் -19 வதாற்றுடநாயிலிருந்து நாம் ஒன்றாக மீட்ேி சபற்று 

ெரும்டபாது, சபருைைைிைான சமூகத்ததயும் உள்ளூர் ெணிகங்கதளயும் ஆதாிக்க ஊழியர்கள் 

அர்ப்பணிப்பு சகாண்டுள்ளனர். அக்டடாபர் முழுெதுைதிலுைாக எங்கள் உள்ளூர் சிறு 

ெணிகங்களுக்கான நிகழ்ச்ேி நிரமை ெழங்குெதிலும், சிறு ெணிக மாதத்தத அங்கீகாிக்கும் 

ைிதைாக, சிறு ெணிக தமல்கல் திட்டத்தத வதாடங்குெதிலும் எங்கள் வபாருளாதார 

டமம்பாட்டுக் குழு பரைேைாக உள்ளது. 

- டடெிட் சபர்ாிக், ததலதம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கதளயும் 75,000 

ெணிக அதமப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கதள மனத்தில் தெத்டத 

வசய்கின்டறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு டசர்க்கின்றனர், முதலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிடறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுதமப் பதடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நிதலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆடராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாததயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

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


 

 

 
 

 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ரப்டஜாத் தகந்த் 

ஒருங்கிதணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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