
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் கடடகள்/நிறுெனங்களில் இருந்து 

ொங்கப்படும் வபாருட்கள் தடுப்புக்களின் ஓரமாக டெக்கப்பட்டு எடுத்துச்வெல்லும் 

ெெதிக்கு நகர நிர்ொகம் ஆதரெளிக்கிறது  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூடை 30, 2020) – இந்த ொரத்தில் உள்ளூர் கடடகள் மற்றும் 

குடியிருப்பாளர்களுக்கு ஆதரெளிப்பதில் ஒரு உதெியாக, கடடகளில் இருந்து ொங்கப்படும் 

வபாருட்கடள தடுப்புக்களின் ஓரத்திலிருந்து எடுத்துச் வெல்ைக்கூடிய ெடகயில் ொகனங்கள் 

நிறுத்துெதற்கான பகுதிகடள நகரநிர்ொகம் அறிமுகம் வெய்கிறது. 

எல்ைா ெணிக நிறுெனங்களும் ககாெிட் – 19 வதாற்று பரெலின் தாக்கத்த்திற்கு தங்கடள 

ொிப்படுத்திக்வகாண்டபடிகய, ஆன்டைனில் தங்கள் வபாருட்கடள ெிற்படன வெய்ய 

பழகிக்வகாண்டனர்; ொடிக்டகயாளர்கள் மற்றும் ெமுதாயத்தினாின் உடல் ஆகராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பிடனக் காப்பதில் உதவும் ெடகயில் தடுப்புக்களின் ஓரத்தில் வபாருட்கடள டெப்பது மற்றும் 

ொெலில் இருந்கத எடுத்துச்வெல்ெது ஆகியெற்றுக்கு உற்ொகமளிக்கப்பட்டு ெருகிறது.  

டவுண்டெினில் ொகனம் நிறுத்தும் இடத்திற்கான கதடெ அதிகாிப்படத உணர்ந்து, டவுண்டவுன் 

ெணிக கமம்பாட்டு ெங்கத்துடனான (Downtown Brampton Business Improvement Association 

(BIA))கைந்தாகைாெடனயின் கபாில், ”சுடமகயற்றும் பகுதிகள்” ெெதி ஏற்படுத்த நகர நிர்ொகம் ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது; இதன் மூைம் கபாகிறகபாக்கில் ொகனத்டத நிறுத்தி கடடகள்/நிறுெனங்களில் 

டெக்கப்படும் தடுப்பின் ஓரத்திலிருந்கத வபாருட்கடள கெகாித்துக்வகாள்ளைாம் மற்றும் ெணிகர்கள், 

ொடிக்டகயாளர்கள் மற்றும் குடியிருப்பு ொெிகளின் பாதுகாப்பிடன கபாற்றிக்காக்க முடியும். இதற்கான 

ெிழிப்புணர்டெ ஏற்படுத்த, தடுப்புகளின் ஓரமாக, 15 நிமிட காை அெகாெத்திற்கு ொகனத்டத எங்கு  

நிறுத்தைாம் என்பதற்கான அறிெிப்புப் பைடககள் நட்டுடெக்கப்படும்.  இம்மாதிாியான 

அடமெிடங்களில் அடங்குபடெ:  

• 46 க்வீன் ஸ்ட்ாீட் ஈஸ்ட் 

• 12 க்வீன் ஸ்ட்ாீட் ஈஸ்ட் 

• வமயின் ஸ்ட்ாீட் நார்த் - கார்டன் ஸ்க்கெர் 

• வமயின் ஸ்ட்ாீட் நார்த் – ெிெியன் கைன் 

• 24 வமயின் ஸ்ட்ாீட் ெவுத் 

• 74 க்வீன் ஸ்ட்ாீட் வெஸ்ட் 

ககாெிட் -19 வதாற்று பரெலுக்கு எதிரான பதில் நடெடிக்டகக்காைம் முழுதுமாக, உள்ளூர் ெணிகங்கள் 

மீட்ெியடடெதற்கு உதெி வெய்யும் ெடகயிைான ஆதரவு நடெடிக்டககடள  நகர நிர்ொகம்அறிமுகம் 



 

 

வெய்தபடிகயஇருந்தது; இதனால் அெர்கள் பாதுகாப்புடன் தங்கள் வெயல்பாடுகடள கமற்வகாள்ெது 

உறுதி வெய்யப்பட்டது: 

• கம மாதம் 13 ஆம் கததி,   ஒரு வபாருளாதார மீட்பு யுக்திக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகரெடப, ஒப்புதல் 

ெழங்கியது ; இது உள்ளூர் வபாருளாதாரத்டத மறுதுெக்கம் வெய்ெடத முன்வனடுத்துச் 

வெல்ெதற்காக நகர நிர்ொகத்திற்கு ஒரு  கட்டுக்ககாப்பாக இருந்தது.  

• கம மாதம் 20 ஆம் கததி,  ”உள்ளூடர ஆதாிக்கவும்” எனும் பிரச்ொரத்டத ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகம் கமற்வகாண்டது; இது குடியிருப்புொெிகள் கடடகளுக்குச் வெல்ை, உணவுண்ண, 

பாிசுகள் ெழங்க மற்றும் உள்ளூர் மக்கடள ஆதாிக்க ஊக்குெித்தது. 

• கம மாதம் 29 ஆம் கததி, ஷாப்ஹியர்(ShopHERE) எனும் திட்டத்தில் பங்ககற்பதாக அறிெித்த 

முதல் பை நகராட்ெிகளில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகராட்ெியும் ஒன்றாகும்.  

• ஜூன் மாதம் 24 ஆம் கததி,  நகர நிர்ொகம் தனது கபஷிகயா ப்ராம்ப்ட்டன் (Patio Brampton) 

எனும் திட்டத்டத அறிெித்தது; இதன் மூைம் நகாில் இருக்கும் உணெகங்கள் மற்றும் மது பார்கள் 

தங்கள் வெளி முற்றங்கடள ெிாிவு படுத்தி ெமூக ெிைகடைக் கடடப்பிடிப்படத ஏதுொக்கியது.  

• இந்த கபஷிகயா ப்ராம்ப்ட்டன் திட்டமானது, பை குடியிருப்பு ொெிகளும் இந்தக் 

ககாடடப்பருெத்டத மகிழ்ந்து அனுபெிக்கும் ெிதமாக வெளியில் வெல்ைவும், உள்ளூர் 

ெணிகர்களுக்கு ஆதரெளிக்கவும் முடிந்தது. இன்டறய கததிக்கு, 38 ெிண்ணப்பங்களுக்கு இந்த  

கபஷிகயா ப்ராம்ப்ட்டன் திட்டம் மூைமாக ஒப்புதல் ெழங்கப்பட்டிருக்கிறது. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ வதாற்றுகநாய் பரெல் காைம் முழுெதுமாக, நமது உள்ளூர் ெணிகங்கடள ஆதாிக்க எங்களால் முடிந்த 

அடனத்டதயும் நாங்கள் வெய்து ெருகிகறாம்; கமலும் தடுப்புகளின் ஓரத்திலிருந்தபடி வபாருட்கடள 

கெகாித்துக்வகாள்ெதற்கான ொகன நிறுத்த  மண்டைங்கள் மூைமாக, ொடிக்டகயாளர்கள் தங்களுக்கு 

பிடித்த உள்ளூர் ெணிகத்தில் வபாருட்கடள பாதுகாப்புடன் வபற்றுச் வெல்ெது எளிதாகிெிடும். 

அடனெரும் வதாடர்ந்து உள்ளூர் ெணிகத்திற்கு ஆதரெளித்து, இந்த ெொைான ெமயங்களில்  நமது 

ெமூகத்திற்கும் வபாருளாதாரத்திற்கும் உதவுகொமாக.” 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ககாெிட்-19 வதாற்று பரெல் தாக்கங்களின் ஊடாக கடந்து வெல்ை, நமது உள்ளூர் ெணிகங்களுடன் 

நமது வபாருளாதார ஆதரவு பணிக்குழு வநருங்கிப் பணியாற்றி ெருகிறது;  கமலும் மாகாணத்டத 

மீண்டும் திறந்து  மீட்ெி வபறுெதற்கான 3 ஆம் கட்டத்திற்கு வெல்லும்கபாது நமது ெணிக ெமூகத்டத 

ஆதாிப்பதற்கான ெழிகடள நாம் வதாடர்ந்து கதடுகொம்.” 

- பால் ெிவெண்ட், பிராந்திய கவுன்ெிைர், ொர்டுகள் 1 & 5 , வபாருளாதார ஆதரவுக்கான பணிப்படட, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiAT47nSSgBmWcff0uv8JP8EVao-2FHERvdP3XPAQ2hjfW-2FHNr21htjIRafAVgY04dQIY-3D3d3-_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOoXmBtyLj0o7zJI3NN-2BCaJixejm2AmBPWxlqwV5zQZnVPaZQif4aGX3tjmbKjAwJYXQj2by37T59XevS5ZKPWRnQBv-2BqCPA3DbnIHKog0vkffJNhR-2BC3oYvKRBoVxPKnIRAmESjxRvwft-2BXS8zj-2B78KSRAcnH-2BlXMrIEtBkg73gHZbhdYvZf6hM5vrlTwMWPfYOF8sZ1yiLWawfYT2cL-2BlwxZkbuGVP7V-2B056ihTON1tJAcRxstQL4LMh002EkeqPw-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C54dc6253021e4b25f98308d834d82e73%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637317450399743921&sdata=N3AJGyaYhle1iYQynzLg3sWdvBeXVs6zR%2Fe6U36qnhQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiAT47nSSgBmWcff0uv8JP8EVao-2FHERvdP3XPAQ2hjfW-2FHNr21htjIRafAVgY04dQIY-3D3d3-_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOoXmBtyLj0o7zJI3NN-2BCaJixejm2AmBPWxlqwV5zQZnVPaZQif4aGX3tjmbKjAwJYXQj2by37T59XevS5ZKPWRnQBv-2BqCPA3DbnIHKog0vkffJNhR-2BC3oYvKRBoVxPKnIRAmESjxRvwft-2BXS8zj-2B78KSRAcnH-2BlXMrIEtBkg73gHZbhdYvZf6hM5vrlTwMWPfYOF8sZ1yiLWawfYT2cL-2BlwxZkbuGVP7V-2B056ihTON1tJAcRxstQL4LMh002EkeqPw-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C54dc6253021e4b25f98308d834d82e73%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637317450399743921&sdata=N3AJGyaYhle1iYQynzLg3sWdvBeXVs6zR%2Fe6U36qnhQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiAT47nSSgBmWcff0uv8JP8EVao-2FHERvdP3XPAQ2hjfW-2FIufXGgYYWReqoJZSvMIJ8Q-3D2pPo_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOoXmBtyLj0o7zJI3NN-2BCaJixejm2AmBPWxlqwV5zQZnVPaZQif4aGX3tjmbKjAwJYXQj2by37T59XevS5ZKPWRnQBv-2BqCPA3DbnIHKog0vkfcHGScq9Pro3URhau2J1KxX3RPSsySfDCK8xj7uk3ABVX7o7ZAn3O3v-2F07BQTLdsVTOnYTMfdS6JBGUKSa05vrMwyQHEbqjtcsx-2FTU0pYD1o6MjY60lmSXyGPZzpo-2BpZkRPetoPurAS26EdA1bQjdOk-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C54dc6253021e4b25f98308d834d82e73%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637317450399753918&sdata=LK6QZz79M1VsGtXzmHtP1YQVTCaciuRcQPFBCMdl0qg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiAT47nSSgBmWcff0uv8JP8EVao-2FHERvdP3XPAQ2hjfW-2FIufXGgYYWReqoJZSvMIJ8Q-3D2pPo_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOoXmBtyLj0o7zJI3NN-2BCaJixejm2AmBPWxlqwV5zQZnVPaZQif4aGX3tjmbKjAwJYXQj2by37T59XevS5ZKPWRnQBv-2BqCPA3DbnIHKog0vkfcHGScq9Pro3URhau2J1KxX3RPSsySfDCK8xj7uk3ABVX7o7ZAn3O3v-2F07BQTLdsVTOnYTMfdS6JBGUKSa05vrMwyQHEbqjtcsx-2FTU0pYD1o6MjY60lmSXyGPZzpo-2BpZkRPetoPurAS26EdA1bQjdOk-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C54dc6253021e4b25f98308d834d82e73%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637317450399753918&sdata=LK6QZz79M1VsGtXzmHtP1YQVTCaciuRcQPFBCMdl0qg%3D&reserved=0
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“நகரம் முழுெதும் உள்ள எங்கள் உள்ளூர் ெணிகங்களுக்கு ஆதரெளிக்க நாங்கள் எடுத்துள்ள 

நடெடிக்டககளுக்கு, தடுப்புகளின் ஓரத்திலிருந்து வபாருட்கடள கெகாித்துக்வகாள்ெதற்கான ொகன 

நிறுத்த  மண்டைங்கள் மற்வறாரு எடுத்துக்காட்டாகும். இந்த ெணிகங்கள் நமது ெமூகத்தின் 

முதுவகலும்பாகும், மற்றும் அடெதான் நமது வபாருளாதாரத்தின் ஒருங்கிடணந்த பகுதியாகும். ககாெிட்-

19 வதாற்று பரெலின் தாக்கங்களிலிருந்து நமது நகரத்டத மீட்வடடுக்க முன்வனப்கபாடதயும் ெிட 

இப்கபாது , உள்ளூடர ஆதாிப்பது முக்கியமாகும்.” 

- டமக்ககல் பல்கைஸ்ச்ெி, பிராந்திய கவுன்ெிைர், ொர்டுகள் 2 & 6; துடணத்தடைடமப் வபாறுப்பு, 

வபாருளாதார ஆதரவுக்கான பணிப்படட, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நகரெடபயும் மற்றும் நகர ஊழியர்களும் ககாெிட்-19 வதாற்று பரெலின் தற்கபாடதய தாக்கங்களுக்கு 

பதில் நடெடிக்டக எடுக்கும்கபாது நமது  உள்ளூர் ெணிகங்களுக்கு உதெ புதுடமயான மற்றும் 

பாதுகாப்பான ெழிகடள கதடியறிந்துள்ளனர். எங்கள் உள்ளூர் ெணிக ெமூகத்தினர் மற்றும் நகர 

ெளர்ச்ெியின் இதர பங்குதாரர்களுடன் வதாடர்ந்து ஈடுபடுெதன் மூைம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாிடன 

முழுதுமாக திறந்து மீட்ெி வபறச்வெய்ெதில் உதவுெதற்கான புதிய தீர்வுகடளக் காண நாங்கள் வதாடர்ந்து 

பணியாற்றுகொம்.” 

- கடெிட் கபர்ாிக், தடைடம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிடரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 650,000 மக்கடளயும் 70,000 

ெணிக அடமப்புக்கடளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கடள மனத்தில் டெத்கத 

வெய்கின்கறாம். பைதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கெர்க்கின்றனர், முதலீட்டட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுடமப் படடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிடைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகடரக் 

கட்டடமப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாடதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

ஊடக வதாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிடணப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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