
 

 

 

 உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமானது, உள்ளூர் உணெகங்கள் மற்றும் மதுபானக் 

கடடகள் மீண்டும் திறக்க அனுமதிக்கப்படும்பபாது, அெற்றின் வபாருளாதார 

மீட்சிக்கு  ஆதரெளிக்கும் ெிதமாக  திறந்த வெளிகளில் இருக்கும் இடத்திலும் 

ெிாிவுபடுத்திக்வகாள்ள அனுமதி அளிக்கும்.   

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 15, 2020) – கடந்த ொரத்தில், பிரபதச அரசாங்கத்தினால் அனுமதி 

ெழங்கப்பட்டபபாது, உள்ளூர் உணெகங்களும் மதுபானக் கடடகளும் ஒருெழியாக மீண்டும் திறப்பதற்கு 

தங்கடளத் தயார்ப்படுத்திக் வகாண்டிருக்டகயில் அெர்களுக்கு ஆதரெளிக்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சடப 

ஒப்புதல் அளித்தது.   

 

பிராந்தியக் கவுன்சிலராகிய பபட் ஃபபார்ட்டினி அெர்கள், உள்ளூர் உணெகம் மற்றும் பார்களாகிய ஜாக் 

ஆஸ்ட்டர்’ஸ் பார் அண்ட் க்ாில் மற்றும் ஆஸ்கார்’ஸ் பராட் ஹவுஸ் பார் அண்ட் க்ாில் ஆகிய 

நிறுெனங்களுடன் பபச்சுொர்த்டத நடத்தியபின்னர், ெர்த்தகம் சுறுசுறுப்பாக மீட்சி அடடயத் 

பதடெயான திறந்தவெளி காலியிடங்களிலும் அெற்டற ெிாிவுபடுத்திக்வகாள்ள, உணெகங்களுக்கு 

அனுமதியளிக்கலாம் என பெண்டுகின்ற ஒரு தீர்மானத்டத முன் டெத்தார். இந்த தீர்மானத்டத  நகர 

சடப ஏகமனதாக நிடறபெற்றியது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள உணெகங்கள்  மற்றும் மதுபான பார்கள் திறந்த வெளியில் உட்கார  இடமளிக்கும் 

ெடகயில், பக்கொட்டு நடடபாடதகள், முற்றங்கள் மற்றும் தனியார் பார்க்கிங் பகுதிகளிலும் ெிாிொக்கம் 

வசய்ய அனுமதிக்கப்படும்;  பிரபதச ஆட்சி அடமப்பினால் திறந்தவெளியில்  உணெருந்தும் பசடெகடள 

மீண்டும் திறக்க மாகாணத்திலிருந்து அனுமதி கிடடத்தவுடன் இப்படி அனுமதிக்கப்படும். இந்த 

சமயத்தில், ஒன்ட்படாிபயா அரசாங்கமானது, பீல் பிராந்தியத்தில் உள்ள உணெகங்கள், மதுபானக் 

கடடகள்  மற்றும் பிற ெணிக நிறுெனங்கடள மீண்டும் திறக்க அனுமதிக்கெில்டல. 

 

உள்ளூர் உணெகங்கள் மற்றும் சிறு ெணிகங்கள் மீட்சிவபறுெதில் உதவுெதற்காக திறந்தவெளி முற்றம் 

மற்றும் பக்கொட்டு நடடபாடத அனுமதி கட்டணமும் கூட 2020 ஆண்டுக்கு தள்ளுபடி வசய்யப்படும். 

நகரத்டத பாதுகாப்பாகவும் படிப்படியாகவும் மீண்டும் திறப்பதற்கான திட்டமிடல் வதாடர்டகயில், 

வபாது சுகாதார ெழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் உடல் ாீதியான சமூக ெிலகல் ெிதிகடள 

கடடப்பிடிக்டகயிபலபய, குடறொன ஆபத்து வகாண்ட இயக்க நடெடிக்டககடள 

ெிாிவுபடுத்துெதற்கான ெழிகடள அடடயாளம் காண, கவுன்சிலும் ஊழியர்களும்  பசர்ந்து, 

உணெகங்கள் மற்றும் ெணிகர்களுடன் வநருக்கமாக பணியாற்றுொர்கள். 

 



 

 

வபாருளாதார மீட்சிக்கான யுக்தி  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வபாருளாதாரத்தில் உள்ளூர் ெணிகங்கள் முக்கிய பங்கு ெகிக்கின்றன. கடந்த 

மாதம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சடபயானது, சிறு ெணிகங்கள், உணெகங்கள் மற்றும் சுற்றுலா ஆகியெற்டற 

ஆதாிக்கும் நடெடிக்டககடள உள்ளடக்கிய ப்ராம்ப்ட்டன் நகர வபாருளாதார மீட்சிக்கான யுக்திக்கு  

ஒப்புதல் அளித்தது. இதன் ஒரு பகுதியாக, நகர நிர்ொகம் தனது “உள்ளூடர ஆதாிக்கவும்” பிரச்சாரத்டத 

துெக்கியது; இது பகாெிட்-19 வதாற்று பரெல் காலம் மட்டுமல்லாமது அதன் பின்னரும் கூட உள்ளூர் 

வபாருட்கடளபய பதடி ஆராய்ந்து, பதர்ந்வதடுத்து, ொங்குெதற்கும் குடியிருப்புொசிகடள 

ஊக்குெிக்கிறது. 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ உள்ளூர் ெணிகங்கள் பாதுகாப்புடன் மீண்டும் திறக்கத் பதடெயான மாற்றங்கடளச் வசய்து 

வகாண்டிருக்டகயிபலபய, பயன் மிக்க தீர்வுகடள பநாக்கி அெர்களுடன் வநருக்கமாக பணியாற்ற 

நாங்கள் கடடமப்பட்டுள்பளாம். எனது குடும்பமானது ஒவ்வொரு புதன்கிழடமயும் எங்கள் உள்ளூர் 

உணெகங்களின் உணடெ அனுபெித்து ெந்தது; இப்பபாது திறந்தவெளியில் உணெருந்த எதிர்பார்த்து 

காத்திருக்கிபறன்; இப்படி திறந்தவெளியில் சாப்பிடுெது, அடதயும் பாதுகாப்புடன் வசய்ெடத 

துெங்கியபின்னர் அதற்கான  உள்ளூர் ஆதரடெத் வதாடர்ந்து ெழங்க நான் காத்திருக்கிபறன். ” 

− பபட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“பகாெிட்-19 வதாற்று பரெலின் ெிடளொக நமது உள்ளூர் உணெகங்கள் எவ்ெளவு கடுடமயாக 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளன என்படத நாங்கள் அெர்கள் மூலமாகபெ அறிந்திருக்கிபறாம். ெணிக நிறுெனங்கள் 

படிப்படியாக  மீண்டும் திறப்பது வதாடர்ெதால், நமது உள்ளூர் ெணிகங்கள்  ’முழுடமயானதும் 

பாதுகாப்பானதுமான’ மீட்சிடய அடடெதில் உதெக்கூடிய அடனத்து ெழிகடளயும் நாங்கள் 

பதடுபொம். ” 

− குர்ப்ாீத் தில்லான், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 9 & 10; தடலடமப்வபாறுப்பு, வபாருளாதார 

முன்பனற்றம் மற்றும் கலாச்சாரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் சிறு ெணிகங்களின் நலன் எங்களுக்கு மிக மிக முக்கியமானதாகும். இப்பபாது 

அந்த ெணிகங்களின் திறந்தவெளி இடங்களுக்கான இந்த மாற்றங்களுக்குத் திட்டமிட அனுமதிப்பது 

என்பது, மாகாண அரசாங்கத்திடமிருந்து  நமக்கு பச்டசக்வகாடி காட்டும்பபாது அந்த ெணிக 

நிறுெனங்கள் பமற்வகாண்டு வசல்லலாம் என்படத உறுதிப்படுத்த உதவும். ” 

− பால் ெின்வசண்ட், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள்1 & 5; துடனத் தடலடமப் வபாறுப்பு, 

வபாருளாதார முன்பனற்றம் மற்றும் கலாச்சாரம்,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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“எங்கள் ஊழியர்களும் மற்றும் நகரசடபயும் நமது உள்ளூர் ெணிகங்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களின் 

பதடெகளுக்கு வசெிசாய்த்துள்ளன; பமலும் அெற்டற மீண்டும் திறப்பதற்கு உதெக்கூடிய அடனத்து 

ெழிகளிலும் நாங்கள் நடெடிக்டக எடுத்து ெருகிபறாம். ஒரு நகர நிர்ொகமாக இருக்கும் எங்களுக்கு , 

நமது சமூகத்தின் கூட்டு மீட்பு மற்றும் பாதுகாப்புக்கு ஆதரெளிப்பபத எங்கள் பணியாகும்; திறந்தவெளி 

இடங்களிலும் ெர்த்தகத்தின் ெிாிொக்கம் என்பது,  அடதச் வசய்ய உதவும் என்படத நான் அறிபென். ” 

− படெிட் பபர்ாிக், தலடம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில் திறந்தவெளி மற்றும் உள் முற்றம் ஆகியெற்டறத் திறக்க ஒரு தீர்மானத்டத 

நிடறபெற்றியதற்கும் இந்த பகுதிகடள ெிாிொக்கம் வசய்ய அனுமதித்தடமக்கும்  ஒன்ட்படாிபயா 

உணெக பஹாட்டல் மற்றும் பமாட்டல் அபசாசிபயஷன், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத்தினருக்கு 

பாராட்டு வதாிெிக்கிறது. உணெகங்கள் சிரமப்பட்டுெிட்டன; இந்த நடெடிக்டகயானது, உணெகங்கள் 

பமலும் படிப்படியாக முன்பனறி  ருசிகரமான உணவுப்பண்டங்கடளப் வபற நுகர்பொர் நாடிெரவும் 

அெர்களின் நம்பிக்டகடயப் வபறவும் ஏதுொக்குகிறது. 

− ட்படானி எவலனிஸ், தடலெர், மற்றும் தடலடம வசயல் அதிகாாி, ஒன்ட்படாிபயா உணெக 

பஹாட்டல் மற்றும் பமாட்டல் அபசாசிபயஷன் (ORHMA) 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் டவுண்டவுன் நகரத்தில் நீண்டகாலமாக நிடலவகாண்டுெிட்ட ஒரு  ெணிகமாக இருக்கும் 

எங்களுக்கு, இந்த கடினமான காலங்களில் நமது சமூகமும் நகரமும் எங்களுக்குக் காட்டிய ஆதரவுக்கு 

நாங்கள் மிகவும் நன்றியுள்ளெர்களாக இருக்கிபறாம். நகர நிர்ொகத்தால் அறிெிக்கப்பட்ட இந்த 

மாற்றங்களானது, எங்கள் ெணிகத்தலம் மீண்டும் திறக்க அனுமதிக்கப்பட்டவுடன், மதிப்புமிக்க மற்றும் 

பலநாள் காணாதிருந்த எங்கள் ொடிக்டகயாளர்கடள பாதுகாப்பான ெழியில் உபசாிக்க அனுமதிக்கும். 

அவ்ொறு பாதுகாப்பாக உபசாிப்பது டககூடும்பபாது, எங்கள் முற்றத்தில் அடனெடரயும் மீண்டும் 

பார்க்க நான் ஆெலுடன் காத்திருக்கிபறன். ” 

− சபீனா கூல்ட்டர், உாிடமயாளர், ஃபான்வ ாவரல்லி’ஸ் வரஸ்டாரண்ட் & டென் பார் 

 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிடரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கடளயும் 70,000 

ெணிக அடமப்புக்கடளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கடள மனத்தில் டெத்பத 

வசய்கின்பறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்டட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுடமப் படடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். பாதுகாப்பான, நிடலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகடரக் 

கட்டடமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாடதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிடணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் பாிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

 

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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

 


