
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

ககாெிட் – 19 வதாற்று பரெலின்கபாது, உள்ளூர் உணெகங்களுக்கு ஆதரெளிக்க 

நகர நிர்ொகமானது கபஷிக ா ப்ராம்ப்ட்டன் (Patio Brampton) எனும் உள்முற்ற 

ெசதிய  அறிமுகம் வசய்கிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 24, 2020) – இன்யற  தினம், ாீஜன் ஆஃப் பீல் பகுதி ில் நியை 2 க்கு 

நகரத்யத மீண்டும் திறந்துெிட ஒன்ட்கடாிக ா அரசாங்கம் அனுமதிக்கும்; இதனால் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் 

உள்ள உணெகங்களும் மதுபார்களும் திறந்தவெளி ில் உணவுண்ணும் ெயக ில் திறந்திருக்கும். இந்த 

மாற்றத்திற்கு ஆதரெளிக்க, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது கபஷிக ா ப்ராம்ப்ட்டன் எனும் உள்முற்ற 

ெசதிய  துெக்கி ிருக்கிறது. உணெகங்களும் மது-பார்களும் திறந்தவெளி ில் சமூக இயடவெளிய க் 

கயடப்பிடிப்பயத இந்த  திட்டம் எளிதாக்கும். இந்த கபஷிக ா ப்ராம்ப்ட்டன் திட்டம் மூைமாக, 

குடி ிருப்புொசிகளில் பைரும் இந்த ககாயட காைத்தில் வீட்யட ெிட்டு வெளி ில் வசன்று சாப்பிட்டு 

ெருெதுடன், உள்ளூர் ெணிகங்கயள ஆதாித்ததாகவும் இருக்கும்.   

 

பிராம்ப்டனின் வபாருளாதாரத்தில் உள்ளூர் ெணிகங்கள் முக்கி  பங்கு ெகிக்கின்றன, மற்றும் COVID-19 

வதாற்று பரெலின் தாக்கங்களிலிருந்து மீண்வடழுெதற்கு அெர்களுக்கு ஆதரெளிக்க நகர நிர்ொகம் 

உறுதிபூண்டுள்ளது. கபஷிக ா பிராம்ப்டன் திட்டமானது, ெிண்ணப்பங்கள் மற்றும் அனுமதிகயள 

ெியரொக வச ல்படுத்துெயத உறுதி வசய்யும், கமலும் 2021 ஜனொி 1 ஆம் கததி ெயர நயடபாயத, 

ொகனம் நிறுத்துமிடம், மற்றும் பக்கொட்டு நயட பாயத கட்டணங்கயள தள்ளுபடி வசய் வும் 

அனுமதிக்கும். 

 

திறந்தவெளி காலி ிடங்கயள ெிாிவு படுத்த இரண்டு ெிருப்பத்வதாிவுகள் இருக்கும்: 

•  தனி ார் கட்டிடங்களில் தற்காலிக கபஷிக ா ெிாிொக்கங்கள் – இதன்படி, ஏற்வகனகெ  

இருக்கின்ற தனி ார் கட்டிடங்களுக்குள் இருக்கின்ற உணெகங்கள் மற்றும் மதுபார்களில் புதி  

தற்காலிக உள்முற்றங்கள் மற்றும் தற்காலிக ெிாிொக்கங்கள் அனுமதிக்கப்படும்; இதில் ொகன 

நிறுத்த இடங்களும் அடங்கும் 

• நகராட்சிக்கு வசாந்தமான கட்டிடங்களில்  அல்ைது வபாதுமக்கள் வசல்ெதற்கான 

பாயதக ாரத்தில் தற்காலிக கபஷிக ா ெிாிொக்கங்கள்  – இதன்படி, வபாதுமக்கள் நடந்து 

வசல்ெதற்கான பாயதக ாரம் (பக்கொட்டுப் பாயத) உள்பட நகராட்சிக்குச் வசாந்தமான 

கட்டிடங்களில் உள்முற்றங்கயள உருொக்குதல் அல்ைது ெிாிொக்குதல் அனுமதிக்கப்படும். 

 

ஏற்வகனகெ நியைவகாண்டு வச ல்படுகின்ற  உணெகங்கள், மதுபார்கள் மற்றும் பிற உணவு மற்றும் 

பான நிறுெனங்களுக்கு மட்டுகம தற்காலிக உள் முற்றம் அனுமதிக்கப்படும். இப்படி ான ெணிகங்கள் 

வச ல்படுெதற்கான முயற ான ெணிக உாிமம் / பதிவு வகாண்டிருக்க கெண்டும். ொகனம் நிறுத்த 



 

 

ெசதி ான இடம் மற்றும் அதயன அணுகுெதற்கான ெசதிகள் இருக்க கெண்டும்; கமலும் தற்காலிக உள் 

முற்றம் ெிாிொகங்களானயெ, நி மிக்கப்பட்ட தீ யணப்பு வசய்ெதற்கான பாயத அல்ைது பாயத 

திருப்ப முயனகயள ஆக்கிரமித்தபடி இருக்கக்கூடாது. உணெகம் மற்றும் மதுபார் 

ொடிக்யக ாளர்களுக்கு கசயெ வசய்  கபாதுமான எண்ணிக்யக ிைான நல்ை நியை ில் உள்ள 

பார்க்கிங் இடங்கள் பராமாிக்கப்பட கெண்டும். 

 

தற்காலிக உள் முற்றம் ெிாிொக்கத்திற்கான ெிண்ணப்பம் நகரத்தின் இயண தளத்தில்   கியடக்கிறது; 

அெற்யற  சிட்டி கிளார்க் அலுெைகத்திற்கு ஆன்யைனில் சமர்ப்பிக்கைாம். தற்கபாயத  ககாெிட்-19 

வதாற்றுபரெலின் கபாது அலுெைர்களின் உடல்நைம் மற்றும் பாதுகாப்யபப் பாதுகாக்கின்ற 

அகதசம த்தில், ெிண்ணப்ப மதிப்பாய்வு வச ல்முயற, மற்றும் காைக்வகடு ஆகி யெ உணெக 

உாியம ாளர்களுக்கு வநறிப்படுத்தப்படும்.  

 

அனுமதிய ப் வபறுெது பற்றி  கமலும் தகெல்களுக்கு ெருயக தரவும்: the Patio Brampton page.  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது COVID-19 வதாற்று பரெலிலிருந்து சமூகத்யத கூட்டாக மீட்பதற்கும் 

மற்றும் ஊழி ர்கள் மற்றும் குடி ிருப்பாளர்களின் உடல்நைம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கும் உறுதி 

பூண்டுள்ளது. ஒன்ட்கடாிக ா அரசாங்கத்தால் ெழங்கப்பட்ட உடல் ாீதி ான சமூக ெிைகல் 

நடெடிக்யககள் மற்றும் பிற வபாது சுகாதார ெழிகாட்டுதல்கள் அல்ைது உத்தரவுகயள மதித்து நடக்கும் 

என்பயத  ெணிகங்கள் உறுதி வசய்ெதன் கபாில் அந்த ெணிகங்கள் வதாடர்ந்து பாதுகாப்பாக 

இ ங்குெயத கபஷிக ா ப்ராம்ப்ட்டன் திட்டமும் உறுதி  வசய்யும். 

 

வபாருளாதார மீட்புக்கான யுக்தி 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின்  வபாருளாதாரத்தில் உள்ளூர் ெணிகங்கள் முக்கி  பங்கு ெகிக்கின்றன. கடந்த 

மாதம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சயப ானது,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வபாருளாதார மீட்புக்கான யுக்திக்கு 

ஒப்புதல் அளித்தது; இதில் சிறு ெணிகங்கள், உணெகங்கள் மற்றும் சுற்றுைாயெ ஆதாிக்கும் 

நடெடிக்யககள் அடங்கும். இந்த யுக்தி ின்  ஒரு பகுதி ாக, நகரமானது தனது "உள்ளூயர ஆதாிக்கவும்" 

எனும் பிரச்சாரத்யத, ககாெிட்-19 வதாற்று பரெல் காைத்தின்கபாதும், மற்றும் அதிலிருந்து மீண்டுெிட்ட 

பிறகும்  உள்ளூர் ெணிகங்கயளத் கதடிக்கண்டறிந்து, கதர்ந்வதடுத்து, வபாருள் ொங்கி ஆதரெளிக்குமாறு 

ஊக்குெிக்கிறது. 

 

COVID-19 வதாற்று பரெயை எதிர்வகாள்ளுமுகமாக, சமுதா த்திற்கு நகர நிர்ொகம் ஆதரெளிக்கின்ற 

மு ற்சிகள் பற்றி  தகெல்களுக்கு ெருயக தரவும் www.brampton.ca/COVID19 அல்ைது  @CityBrampton 

ெழி ாக டுெிட்டர், ஃகபஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்ட்டாகிராமில் பின்பற்றவும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“நாம் நியை 2 க்குச் வசல்லும்கபாது, நமது உணெகங்கள் தங்களின் கசயெ வகாள்திறயன 

அதிகப்படுத்துெதற்காக தங்களின் உள் முற்றங்கயளத் திறக்கும்கபாது, அெர்களுக்கான இடங்கயள 

ெியரொக ெிாிவுபடுத்த உதவுெதில் நாங்கள் அெர்களுக்கு ஆதரெளிப்பயத உறுதிப்படுத்த 

https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Patio-Brampton.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Patio-Brampton.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//letsconnect.brampton.ca/


 

 

ெிரும்புகிகறாம்; இதில் பீல் வபாது சுகாதாரம் மற்றும் மாகாண அரசாங்கத்திலிருந்து ெழங்கப்படும் உடல் 

ாீதி ான சமூக ெிைகலுக்கான ெழிகாட்டுதல்கயளயும் பின்பற்றுெயத உறுதிவசய்கிகறாம். இந்த 

ககாயட பருெத்தில் ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள நமது உள்ளூர் உணெகங்களுக்கு ஆதரெளிப்கபாமாக; அகத 

சம ம், அற்புதமான பை உள்முற்ற ெசதிகள் அயனத்யதயும் அயனெரும் முழுயம ாகப் ப ன்படுத்திக் 

வகாள்கொமாக. 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கம ர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“நமது பைதரம் வகாண்ட நகரத்தில் பல்கெறு ெயக ான உணெகங்கள் வபருமளெில் உள்ளன. நாம் 

மீட்சி வபறுெதற்காக முயனயும்கபாது, ”உள்ளூயர ஆதாிப்கபாம்” என்பது முன்யப ெிட இப்கபாது 

முக்கி மானதாகும். கபஷிக ா ப்ராம்ப்ட்டன் எனும் இந்த  திட்டமானது, இந்தக் ககாயடப்பருெத்யத 

மகிழ்ந்து அனுபெிக்கும் ெயக ில்  நமது உள்ளூர் உணெகங்களுக்கு, அெர்களின் உள் முற்றத்தில்  அதிக 

இடத்யத புழங்க அனுமதிக்கும்; அகத கநரத்தில் நாமும் புதி  உணவுெயககயள மு ற்சித்து நமது 

உள்ளூர் ெணிகங்களுக்கு ஆதரெளிப்கபாமாக. ” 

- பால் ெின்வசண்ட், பிராந்தி  கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5, இயண தயையமப் வபாறுப்பு 

வபாருளாதார ஆதரவுக்கான மீட்புப் பயட, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“கபஷிக ா ப்ராம்ப்ட்டன் திட்டத்தின் மூைமாக,  உணெகங்களின் உள் முற்றத்யத 

ெிாிவுபடுத்துெதற்கான உாிமம் கெண்டி ெிண்ணப்பிக்குமாறு நமது உள்ளூர் உணெகங்கயள 

ஊக்குெிக்க ெிரும்புகிகறன். நமது சமூகத்திற்கு பாதுகாப்பான, ெிாிவுபடுத்தப்பட்ட கசயெய  ெழங்கும் 

திறயன ெணிகங்களுக்கு ெியரொக அனுமதிக்க இந்த வச ல்முயறய  முடிந்தெயர உடனுக்குடன் 

வசய் முடிெதாக மாற்ற நாங்கள் கடயமப்பட்டுள்களாம். ” 

- மிக்ககல் பல்கைஸ்ச்சி, பிராந்தி  கவுன்சிைர், 2 & 6; இயண தயையமப் வபாறுப்பு வபாருளாதார 

ஆதரவுக்கான மீட்புப் பயட, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

-  

“நகயர மீண்டும் திறப்பதற்கான ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கும் நாம் த ாராக இருப்பயத உறுதிவசய்யும் 

வபாருட்டு, மீண்டும் திறப்பது மற்றும் மீட்சிவபறுெதற்கான நமது மீட்பு வச ற்குழுொனது வச ல்பட்டு 

ெருகிறது; அகத கநரத்தில் நமது வபாருளாதாரத்யத ஆதாிப்பதற்கும் வபாதுமக்கள் பாதுகாப்யப 

முன்னுாியம வகாண்ட ெிஷ மாக யெத்திருப்பதற்கும் இயட ில், ஏற்றத்தாழ்வு இல்ைாத நியைய  

ஏற்படுத்துகிறது. நமது நகரத்தில் இருக்கின்ற உள் முற்றங்கள் மீண்டும் திறக்கப்படுெது என்பது நமது 

மீட்சிவபறுதலில் ஒரு முக்கி  அங்கமாகும், கமலும் அயத முடிந்தெயர தயட ற்றதாக மாற்ற நாங்கள் 

கடயமப்பட்டுள்களாம்.” 

- மார்ட்டின் வமவடய்கராஸ், பிராந்தி  கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 3 & 4, தயையமப் வபாறுப்பு, 

மீண்டும் திறத்தல் மற்றும் மீட்சி வபறுதலுக்கான பணிக்குழு 

 

“ககாெிட்-19 வதாற்று பரெலின் இயடெிடாத தாக்கங்களிலிருந்து நமது ெணிகங்கள் மீண்டு ெருகின்றன 

எனும் அகதசம ம், நகர சயபயும் அதன் ஊழி ர்களும் உள்ளூர் ெணிகங்கயள ஆதாிப்பதில் உறுதி ாக 

உள்ளனர்; ஊழி ர்கள் மற்றும் குடி ிருப்பாளர்களின் உடல்நைம் மற்றும் பாதுகாப்யபயும் 

கபணுகின்றனர். கபஷிக ா ப்ராம்ப்ட்டன் திட்டத்தின் கீழ் ெிண்ணப்பங்கள் மற்றும் அனுமதிகயள 



 

 

வச ைாக்கம் வசய் , அலுெைர்கள் ெிடாமு ற்சியுடன் வச ல்படுொர்கள், இதனால் பார்கள் மற்றும் 

உணெகங்கள் மீண்டும் நமது சமூகத்திற்கு பாதுகாப்பாக கசயெ வசய்  முடியும். ” 

- கடெிட் கபர்ாிக், தயையம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“இந்த ஆண்டில் ெியரொன ஒப்புதல்கயளப் வபறுெது என்பது பை உணெகங்களுக்கு அெசரமான ஒரு 

ெிஷ மாகும். நகரவமங்கிலுமாக உள்ள உணெக உள்-முற்றங்களின் ெிாிொக்கலுக்கான ஒப்புதயை, 

ெியரவுபடுத்துெதற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரசயபக்கு ொழ்த்துக்கள்.  இந்தக் வகாள்யக ானது, இந்த 

வதாற்று பரெி, ககாயடப்பருெத்யத குறுக்கிெிட்ட காைத்தில், உள்ளூர் உணெகங்கள் தங்கள் 

ொடிக்யக ாளர்களுக்கு பாதுகாப்பாக கசயெ வசய்  உதவுகிறது. இதற்காக கம ர், கவுன்சில் மற்றும் 

ஊழி ர்களுக்கு நன்றி. ” 

- கடாட் வைட்ஸ், தயையம வச ல் அதிகாாி, ப்ராம்ட்டன் ெர்த்தக கழகம் 
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ஊடக வதாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கியணப்பாளர் ஊடகம் மற்றும் சமுதா  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதி ான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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