
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

நகாின் கடடகள், ெணிக நிறுெனங்கள் அடைந்த பகுதிகள் மூடப்படுெது ைற்றும் திட்டங்கள் ரத்து 

வெய்யப்பட்டதன் காரணைாக அத்தியாெெியம் அல்லாத செடெகள் ொர்ந்த செடலொய்ப்புக்கள் 

தற்காலிகைாக இடடநிறுத்தம் ஆகியுள்ளன. 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 17, 2020) –  சகாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெடலச் ெைாளிப்பதற்காக 

கடடகள் ெணிக டையங்கள் மூடப்பட்டிருப்பது ைற்றும் நிகழ்ச்ெிகள் ரத்து வெய்திருப்படத நீட்டிப்பதன் 

ெிடளொக ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகைானது  கஷ்டைான ஒரு முடிடெ எடுத்திருக்கிறது; அதன்படி 

ஏப்ரல் 18, 2020 ஆம் சததி முதல் அத்தியாெெியைல்லாத ைற்றும் முக்கியைல்லாத செடெகளில் 

இருக்கின்ற சுைார் 2,000 பகுதி சநர, தற்காலிக/குறித்த ெையத்திற்சகயான, ைற்றும் குறித்த பருெத்திற்கு 

ைட்டுசை சதடெப்படுகிற செடல ொய்ப்பு பணிகடள தற்காலிகைாக இடடநிறுத்தம் வெய்ெதாக முடிவு 

வெய்திருக்கிறது. 

 

இது ஒரு தற்காலிக நடெடிக்டகசய ஆகும்; பல நிகழ்ச்ெிகள் ைற்றும் செடெகடள ைீண்டும் துெங்கியதும் 

கூடிய ெிடரெில் இந்த பணியாளர்கள் நகாில் பணிக்கு ெந்து ெிடலாம் என நகர நிர்ொகம் நம்பிக்டக 

வகாண்டுள்ளது.  

 

இந்த இடடப்பட்ட காலத்தில், இப்படி பாதிக்கப்பட்ட பணியாளர்களுக்கு ஆதரெளிக்க, நகர நிர்ொகம் 

கடடைப் பட்டுள்ளது என்பதுடன்,  இதில் பலரும் கனடா நாட்டு அரெின் திட்டங்களில்  நிதிாீதியான 

ஆதரவு வபறுெதற்கு தகுதி வபறுொர்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 

 

இந்த ொரத்தின் ஆரம்பத்தில், ப்ராம்ப்ட்டன் அெெர கால சைலாண்டை அலுெலகம் ைற்றும் பீல் பப்ளிக் 

வெல்த் ஆகிய அடைப்புக்களின் ெழிகாட்டுதலுடன், நகாின் ெெதியடைப்பு கட்டிடங்கள் ைற்றும் 

கலாச்ொர நிகழ்ச்ெி நடத்தும் டையங்கள் ஆகியெற்றில் நகாின் அடனத்து ெிழாக்கள், நிகழ்ச்ெிகள் ைற்றும் 

கடல ைற்றும் ெமுதாய நிகழ்ச்ெிக்கான அனுைதிகள், ஆகியடெ ஜூடல 1, 2020 ஆம் சததி ெடர ரத்து 

வெய்து ெிட்டதாக நகர நிர்ொகம் அறிெித்துள்ளது.   இந்த அறிெிப்பானது, சகாெிட் 19 (COVID-19) 

வதாற்றுப்பரெடல முன் கூட்டிசய  தடுப்பதில் உதவுெதற்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் ெெதியடைப்பு 

கட்டிடங்கள் அடுத்த அறிெிப்பு ெரும் ெடர மூடப்படும் என்ற ைார்ச் 17, 2020 ஆம் சததிய அறிெிப்பிடன 

வதாடர்ந்து வெளியிடப்படுகிறது.   

 

நகர நிர்ொகம் பின் ெரும் அத்தியாெெியைான ைற்றும் முக்கியைான செடெகள் ெழங்குெடத, வதாடர்ந்து 

சைற்வகாள்ளும்: தீயடணப்பு ைற்றும் அெெரநிடல செடெகள், சபருந்து சபாக்குெரத்து, உப-ெட்ட 

அைலாக்கம், ெிலங்குகளுக்கான செடெகள், வபாதுப்பணி ைற்றும் பராைாிப்பு, பூங்காக்கள் ைற்றும் காடு 

ெளர்ப்பு வெயல்கள், காெல் காக்கும் பணிகள், ைடனயிடத்  திட்ட ெிண்ணப்பங்கள், கட்டிட ெடரபட 

அனுைதிகள்/ஆய்வுகள், அதிகாரபூர்ெ திட்ட திருத்தங்கள் (OPAs)  ைற்றும் ைண்டல ைறு திருத்தம் 

வெய்ெதற்கான திட்டம் பற்றிய ெிண்ணப்பங்கள், 311 எண் ைற்றும் நிர்ொக/வதாழில் நுணுக்க 

வெயல்பாடுகள் ஆகியடெ. 

 

 



 

 

 

ைிக ெைீபத்திய புதுப்பிக்கப்பட்ட தகெல்கள் ைற்றும் அடிக்கடி சகட்கப்படும் சகள்ெிகளுக்கு (FAQs),  

ெருடக புாியவும்:  www.brampton.ca/COVID19. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“இடெ ெந்சதகத்திற்கு இடைின்றி,  இந்த நகரம் பார்த்திராத ெில ெொலான சநரங்கள் ஆகும், இது 

கடினைான ஆனால் சதடெயான முடிவுகடள சைற்வகாள்ள நம்டை இட்டுச் வென்றது. நகாின் 

ெெதியடைப்புக் கட்டிடங்கடள இன்னும் நீட்டித்த காலத்துக்கு மூடுெது என்பது நாங்கள் 

திட்டங்கடளயும் செடெகடளயும் எவ்ொறு ெழங்குகிசறாம் என்பதில் இருக்கும் ைாற்றத்டதக் 

குறிக்கிறது.  எங்கள் ெமூகத்தின் பாதுகாப்டபப் சபாற்றிக்காக்க உதவுெதற்கும், குடியிருப்பாளர்கள் 

தங்களுக்கு கிடடக்கும் என்ற நம்பிக்டகயின் சபாில், அத்தியாெெிய ைற்றும் முக்கியைான செடெகடள 

ெழங்க உதவும் அசத செடளயில், இந்த வதாற்றுசநாயின் நீண்டகால, எதிர்ைடறயான தாக்கங்கடள 

குடறக்கின்ற,  ஒரு நிடலத்து நிற்கும் தீர்ெின் சபாிசலசய எங்கள் கெனம் உள்ளது.” 

- சபட்ாிக் ப்ரவுன், சையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“நாடு முழுெதும் உள்ள பல அடைப்புகடளப் சபாலசெ, இந்த வநருக்கடியின் பல்செறு பாதிப்புக்களுக்கு 

நாங்கள் வெயல்பாட்டுடன்  பதிலளித்து ெருகிசறாம். இந்த ெையத்தில் ஊழியர்களுக்குத் சதடெயான 

ஆதரெளிக்கின்ற செடெகடள அெர்கள் அணுகுெடத உறுதி வெய்ெதில் நாங்கள் உறுதியாக 

இருக்கிசறாம். இந்தக கடினைான முடிொனது சகாெிட்-19 ( COVID-19)  வதாற்று பரெலுக்கு 

எதிர்ெிடனயாற்றும் ெடகயில் ெணிக ைற்றும் இதர கட்டிடப்பகுதிகடள மூடுதல் ைற்றும் 

ரத்துவெய்யப்பட்டதன் சநரடி ெிடளொகும்; எங்கள் அணியின் ைதிப்புைிக்க அங்கைாக இருக்கின்ற, 

பாதிப்புக்குள்ளான ஊழியர்களின் பங்களிப்புகளின் காரணைானது அல்ல என்படதயும் அடனெருக்கும் 

வதளிவுபடுத்த  ெிரும்புகிசறன்.” 

- சடெிட் சபர்ாிக் தடலடை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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ஊடகத் வதாடர்பு 

சைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிடணப்பாளர், ஊடக & ெமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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