உடனடி வெளியிட்டுக்காக

மை வையின் ஸ்ட்ாீட் (My Main Street) அமைப்புடன் கூட்டு மெப்பதன் மூலைாக
ஆறு பிரதான வீதிகமள ைறு உயிரராட்டம் வபறச்வெய்ெதற்காக $945K
அளெிலான நிதி முதலீட்டிமன ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வபறுகிறது

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜனொி 24, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் ெமுதாயத்தினாின் ஆறு பிரதான வீதிகளுக்கு ைறு
உயிரராட்டம் வகாடுப்பதற்கான ஆதரவுக்காக மை வையின் ஸ்ட்ாீட் அமைப்பின் உள்ளூர் வெயல்பாட்டு
முடுக்கி திட்டம் (My Main Street Local Business Accelerator program) மூலைாக திருப்பிச் வெலுத்தத்
ரதமெயில்லாத ெமகயில் $945,000 நிதியானது ப்ராம்ப்ட்டன் ைாநகருக்கு ெழங்க ஒப்புதல்
ெழங்கப்பட்டுள்ளது, அந்த பகுதிகளாென: டவுண்டவுன், ைவுண்ட் ப்வளஸண்ட், அப்டவுன், வகன்னடி
ரராட் (ஒவரண்டா ரகார்ட் முதல் க்ளிட்டன் ொமலயின் வதற்கு ெமர), ப்ரைீலியா GO ைற்றும் க்வீன்
ஸ்ட்ாீட் (வென்ட்டர் ஸ்ட்ாீட் லிருந்து 410 ெமர, டிக்ஸீ ரராடு லிருந்து ப்ரம்லி ரராடு ெமர ைற்றும்
ரடார்ப்ரம் ரராடு லிருந்து CN யில் மலன் ெமர).
நகரத்தின் வபாருளாதார அபிெிருத்தி அலுெலகத்திற்குள் பிரத்ரயக பிரதான வீதிகளின் ைீட்ெிக்கான
தூதுெரால் இந்த ஆறு முக்கிய வீதியில் உள்ள ெமூகத்தினர் ஆதாிக்கப்படுொர்கள். திட்டத்தின் ஒரு
பகுதியாக, இந்த ெமூகத்தினர் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ெந்மத ஆராய்ச்ெி, தரவுகள் பகுப்பாய்வு ஆகியமெ
வெய்யப்பட்டு, புதிய ைற்றும் ஏற்கனரெ உள்ள ெிறு ெணிகங்களுக்கு ஆதரெளிப்பதற்காக திருப்பிச்
வெலுத்த ரதமெயில்லாத நிதி பங்களிப்புகமளப் வபறுொர்கள்.
இந்த திட்டைானது, இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் முடிக்கப்பட்டு ரெர்ப்பிக்கப்படும், ைற்றும் முக்கிய வதருெில்
உள்ள குடியிருப்புொெிகள், புதிய வதாழில்முமனரொர் ைற்றும் ஏற்கனரெ உள்ள ெணிகங்களுக்கு
வபாருளாதார ொய்ப்புகமள ெழங்கும் அரத ரெமளயில், துடிப்பான ைற்றும் அமனெமரயும்
உள்ளடக்கிய உள்ளூர் முக்கிய வதருக்கமள உருொக்கி பராைாிப்பதில் கெனம் வெலுத்துகிறது.
ரகாெிட்-19 வபருந்வதாற்றுக்கு பதில்ெிமனயாற்றுமுகைாக, கனடா நாட்டு அரொங்கைானது, வதற்கு
ஒன்ட்டாாிரயாவுக்கான கூட்டாட்ெி வபாருளாதார அபிெிருத்தி முகமை [Federal Economic Development
Agency for Southern Ontario (FedDev Ontario)] மூலைாக, $23.25-ைில்லியன் முதலீட்டிமன அறிெித்தது;
இது இரண்டு திட்டப்பணிமுமறகள் ெழியாக வதற்கு ஒன்ட்டாாிரயாெில் உள்ள பிரதான வீதிகள் ைற்றும்
அெற்றிலுள்ள ெணிகங்கள் ைீட்ெி வபற்று ைறு உயிரராட்டம் வகாடுப்பதற்வகன உள்ள இரண்டு
ஆண்டுக்கால திட்ட நிகழ்ச்ெியாகிய மை வையின் ஸ்ட்ாீட் (My Main Street ) அமைப்மப நிமல

நாட்டுெதற்வகன, கனடியன் புறநகர் நிறுெனம் (Canadian Urban Institute (CUI)) ைற்றும்
ஒன்ட்டாாிரயாெின் வபாருளாதார அபிெிருத்தியாளர்கள் கவுன்ெில் (Economic Developers Council of
Ontario (EDCO)) ஆகியெற்றுக்கு ெழங்குெதற்காக அறிெிக்கப்பட்டது.

எட்க்ரகா (EDCO) மை வையின் ஸ்ட்ாீட் உள்ளூர் ெணிக முடுக்கி (My Main Street Local Business
Accelerator) எனும் திட்டப்பணி ெழிமுமறமய ெழங்குகிறது; இது 65 முக்கிய வதருக்களில் உள்ள
ெமூகங்கள் ைறு உயிரராட்டம் வபறுெதற்வகன ஆதரெளிக்கிறது ைற்றும் வதற்கு ஒன்ட்டாாிரயா
முழுெதும் உள்ள 650 க்கும் ரைற்பட்ட உள்ளூர் ெணிகங்களுக்கு திருப்பிச் வெலுத்தத்
ரதமெயில்லாத பங்களிப்புகமள ெழங்குகிறது.
திட்ட ெிெரங்கள் ைற்றும் கூடுதல் தகெலுக்கு, www.mymainstreet.ca எனும் ெமலத்தளத்மதப்
பார்மெயிடவும் அல்லது Bec@brampton.ca எனும் ைின்னஞ்ெல் ெழியாக ப்ராம்ப்ட்டன்
வதாழில்முமனரொர் மையத்மதத் வதாடர்பு வகாள்ளவும்.
அறிஞர் கூற்றுக்கள்
“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரைானது ொய்ப்புகளுக்கான நகரம் ஆகும்; ரைலும் ரகாெிட்-19 வபருந்வதாற்றின்
தாக்கங்கமளச் ெைாளிப்பதற்கு நாங்கள் இமணந்து பணியாற்றும்ரபாது, எங்கள் உள்ளூர் ெணிகங்களுக்கு
ஆதரெளிக்க நாங்கள் அர்ப்பணிப்பு வகாண்டுள்ரளாம். இதில் அமனத்து ைட்ட அரசு ைற்றும் ெமூக
பங்காளிகளின் ஒத்துமழப்பு முக்கிய பங்கு ெகிக்கும். மை வையின் ஸ்ட்ாீட் உள்ளூர் ெணிக முடுக்கி (My
Main Street Local Business Accelerator) எனும் திட்டத்தின் மூலம் நைது நகரம் முழுெதும் உள்ள ஆறு
ெமூகங்கள், $945,000 அளெிலான நிதிமயப் வபறுெதற்கு நாங்கள் நன்றிக்கடன் பட்டெர்களாக
இருக்கிரறாம். இது உள்ளூர் ெணிகத்மத ஆதாிக்கவும், நைது வபாிய நகரத்தில் ெந்மத ொய்ப்புகமள
அதிகாிக்கச் வெய்யவும் உதவும்."”

- ரபட்ாிக் ப்ரவுன், ரையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
“ஒரு நகரத்தின் வபாருளாதாரத்தில் பிரதான வதருெில் உள்ள ெமூகங்கள் முக்கிய பங்கு ெகிக்கின்றன;
இங்குதான் அமெ வபரும்பாலும் ெமூகத்மத கட்டிவயழுப்புதல் ைற்றும் உறவுகள் உருொக்கம்
ஆகியெற்மறச் வெய்கின்றன. ஃவபட் வடவ் (FedDev) ஒன்ட்டாாிரயாெில் உள்ள எங்கள்
கூட்டாளர்களிடைிருந்து இந்த முக்கிய முதலீட்டிமன அமடெதில் நாங்கள் நன்றியுள்ளெர்களாக
இருக்கிரறாம், ரைலும் இந்த ஆறு முக்கிய வதருக்களில் உள்ள ப்ராம்ப்ட்டன் ெமூகத்தில் உள்ள எங்கள்
குடியிருப்புொெிகள், புதிய வதாழில்முமனரொர் ைற்றும் ஏற்கனரெ உள்ள ெணிகங்களுக்கு வபாருளாதார
ொய்ப்புகமள வகாண்டு ெரும் என நாங்கள் எதிர்ரநாக்குகிரறாம்.”

- ைார்ட்டின் வைவடய்ரராஸ், பிராந்திய கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 3&4; தமலெர், வபாருளாதார ரைம்பாடு,
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
“ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கான மை வையின் ஸ்ட்ாீட் (My Main Street) அமைப்பு $945,000 நிதி பங்களிப்பு
வெய்ெதானது, ரகாெிட்-19 வபருந்வதாற்றின் காரணைான தாக்கங்களின் ஊடாக நாம் கடந்து
வெல்லும்ரபாதும், முன்ரனறும்ரபாதும் நைது முக்கிய வீதிகள் ெளர்ச்ெியமடெமத உறுதிவெய்ய உதவும்.
இந்த ஆறு வீதியில் உள்ள ெமூகத்தினரும் நைது நகரத்தின் வபாருளாதாரத்திற்கு மையைாக உள்ளனர்;
ரைம்பட்ட ொய்ப்புகமள அெர்களுக்கு ெழங்குெதன் மூலம், எங்கள் முழு நகரமும் பயனமடயும்.”

- பால் ெிவெண்ட், பிராந்திய கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 1&5; துமணத் தமலெர், வபாருளாதார ரைம்பாடு,
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
இந்த நகரத்தில், கணிெைான உள்ளூர் முதலீடுகள் ைற்றும் கூட்டாண்மை மூலம் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
முழுெதும் ெெிப்பெர்கள் ைற்றும் ெணிகங்களுக்கு ொய்ப்மப ெழங்க நாங்கள் அர்ப்பணிப்பு
வகாண்டுள்ரளாம். மை வையின் ஸ்ட்ாீட் உள்ளூர் ெணிக முடுக்கி (My Main Street Local Business
Accelerator) எனும் திட்டப் பங்களிப்பானது, நைது ெமூகத்திற்கு முதலீட்மடக் வகாண்டு ெந்து, நைது
நகரத்தின் ெளர்ச்ெி ைற்றும் ரைம்பாட்டிற்கு உறுதுமணயாக இருக்கும். நைது நகரம் வெழிக்கத் ரதமெயான
ொதனங்கமளக் வகாண்டிருப்பமத உறுதிவெய்ய, நாங்கள் எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் வதாடர்ந்து
பணியாற்றுரொம்.”

- ரடெிட் ரபர்ாிக், தமலமை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
”வபருந்வதாற்று பரெலின் ெிமளொக பிரதான வதருெில் உள்ள ெணிகங்கள் எதிர்வகாள்ளும் ெொல்கமள
கனடா அரொங்கம் உணர்ந்து அங்கீகாித்துள்ளது; இனிரைலும் ஏற்படக்கூடிய ெிரைங்கமளத் தணிக்க,
நாங்கள் நடெடிக்மக எடுத்து ெருகிரறாம். மை வையின் ஸ்ட்ாீட் (My Main Street) ரபான்ற திட்டங்கள்,
உள்ளூர் ெணிகங்களுக்கு முக்கியைான நிதி ைற்றும் ரெமெகமள ெழங்குகின்றன; ஏவனனில் அமெ புதிய
ைற்றும் அமனெமரயும் உள்ளடக்கிய வபாருளாதார ொய்ப்புகமள ைாற்றியமைத்து உருொக்குெதற்கான
ெழிகமளக் கண்டறிந்து, தங்களின் முக்கிய வீதியில் உள்ள ெமூகத்தினர் ைீண்டும் கட்டமைத்துக்
வகாள்ளவும், துடிப்பிமன ைீட்வடடுக்கவும் உதவும்.”

- ைாண்புைிகு வெலினா யாஸ்வஸக், வதற்கு ஒன்ட்டாாிரயாவுக்கான கூட்டாட்ெி வபாருளாதார ெளர்ச்ெி
முகமைக்கு வபாறுப்பு ெகிக்கும் அமைச்ெர்.
-30கனடா நாட்டில் ைிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 700,000 ைக்கமளயும் 75,000
ெணிக அமைப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுைக்கமள ைனத்தில் மெத்ரத
வெய்கின்ரறாம். பலதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு ரெர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிரறாம்,
வதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமைப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள்

வென்றுவகாண்டிருக்கிரறாம். பாதுகாப்பான, நிமலத்து நிற்கெல்ல ைற்றும் வெற்றிகரைான ஆரராக்கியைிக்க ஒரு நகமரக்
கட்டமைப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிரறாம். Twitter, Facebook, ைற்றும் Instagram ஆகியெற்றில்
எங்களுடன் இமணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள்.
.
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