
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சபையானது உள்ளூர் உணவுெிடுதிகளுக்கு ஆதரெளிக்கும் ெபகயில், பைட்டிபயா 

ப்ராம்ட்டன் எனும் வெளிமுற்றம் அபைக்கும் திட்டத்பத 2021 ஆம் ஆண்டு ெபர நீட்டிக்கிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்படாைர் 29, 2020) – பநற்பறய தனது நகரசபைக் கூட்டத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

ைன்றைானது, உணவு ெிடுதிகள், ைதுைார்கள் ைற்றும் இதர உணவு ைற்றும் ைானம் ெழங்கி பசபெ 

வசய்யும் நிறுெனங்கள் தங்களுபடய வெளிப்புற காலியிடங்கபள உைபயாகித்துக் வகாள்ெதற்கான 

அனுைதி அளிக்கின்ற, நகாின் பைட்டிபயா ப்ராம்ப்ட்டன் எனும் வெளிமுற்றம் அபைக்கும்  திட்டத்பத 

வசப்டம்ைர் 7, 2021 பததி ெபர நீட்டிக்க ஏகைனதாக ஒப்புதல் அளித்தது.  

 

அக்படாைர் 9 ஆம் பததி, ஒன்ட்படாிபயா ைாகாண அரசானது, பீல் ைிராந்தியத்திற்கான 

ைாற்றியபைக்கப்ைட்ட நிபை 2 நிபைக்கு வசல்ெதாக அறிெித்தது;  இதில் அக்படாைர் 9 நள்ளிரவு முதல் 

குபறந்தைட்சம் 28 நாட்களுக்கு அபனத்து உட்புற உணவுக்கூடங்கபளயும் தற்காலிகைாக மூடுெது 

அடங்கும். பைட்டிபயா  ப்ராம்ப்ட்டன் எனும் திட்டத்பத இப்ைடி நீட்டிப்ைதானது,  இந்த காைகட்டத்தில் 

இந்த ெணிகங்கபள ஆதாிப்ைதற்கும், குளிர்காைம் முழுெதும் ெிாிொக்கப்ைட்ட உட்காரும் ைகுதிகளுக்கு 

கூடுதல் ொய்ப்பை ெழங்கும் பநாக்கத்பதயும் வகாண்டுள்ளது. 

 

நகர சபையானது, கீழ்க்கண்டெற்பற எடுத்துபரத்து ைாகாண அரசுக்கு கடிதங்கபள அனுப்ை பெண்டும் 

என்றும் அறிவுறுத்தியது: 

• உாிைம் வைறுைெர்களின் நிர்ொகச் சுபைபயக் குபறப்ைதற்காக, ஜனொி 1, 2021 க்கு அப்ைாலும்,  

ஏற்வகனபெ உாிைம் வைற்ற உள் முற்ற அளவுகபளத் தற்காலிகைாக நீட்டிக்க, அல்ைது  புதிய 

உாிைம் வைற்ற உள் முற்றத்பதத்  தற்காலிகைாக பசர்த்துக்வகாள்ெதற்கான ெபளந்துவகாடுக்கும் 

தன்பை  பெண்டி, 

• குளிர்காை ைாதங்களிலும் இந்த நிறுெனங்கள், வதாடர்ந்து ைாதுகாப்ைாக இயங்குெதற்கு 

உதவுெதற்காக, உணெகங்கள், ைார்கள் ைற்றும் ைிற உணவு ைற்றும் ைானம் ெழங்கும்  

நிறுெனங்கள் ஏற்கனபெ இருக்கின்ற ைற்றும் நீட்டிக்கப்ைட்ட வெளி முற்றத்பத ஓரளவு 

இபணக்க அனுைதிக்கும் நடெடிக்பககபள  பெண்டி. 

 

குளிர்காை வெளிமுற்றங்கள் வதாடர்ைான தகெல்கள் ைற்றும்  ெழிகாட்டு வநறிகளுக்கு ெணிக 

நிறுெனங்கள் பைட்டிபயா ப்ராம்ப்ட்டன் (Patio Brampton ) ெபைப்ைக்கத்திற்கு  ெருபக தரைாம் அல்ைது 

invest@brampton.ca  ஐத் வதாடர்பு வகாள்ளைாம்  

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“இந்த இக்கட்டான காைங்களில் நைது உணெகங்கபளயும் ைது ைார்கபளயும் ஆதாிக்க எங்களால் முடிந்த 

அபனத்பதயும் வசய்ய நாங்கள் கடபைப்ைட்டுள்பளாம். உட்புற உணவு சாப்ைிடும் கூடம் 
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மூடப்ைட்டிருக்கும் இந்த பெபளயில்,  பைட்டிபயா ப்ராம்ப்ட்டன் எனும் வெளிமுற்றம் 

அபைத்துக்வகாள்ளும் திட்டத்பத நீட்டிப்ைது என்ைது நைது ெணிகங்களுக்கும் ொடிக்பகயாளர்களுக்கும் 

வெளிப்புற பசபெபய ெழங்குெதற்கான ொய்ப்பை ெழங்கும்;  ைற்றும் ைாகாண அரசினால்  ைீண்டும் 

உட்புற உணவுக் கூடத்துக்கு அனுைதி அளிக்கப்ைடும் பைாது கூடுதல் இடமும் கிபடக்கும். நைது உள்ளூர் 

உணெகங்கபள நாம் ஆதாிக்கும் இந்த சையத்தில் , ப்ராம்ப்ட்டனில் நம்ைிடம் உள்ள ைை அற்புதைான 

வெளி முற்றம் ைற்றி வதாிந்து வகாள்ள அபனெபரயும் நான் ஊக்குெிக்கிபறன். ” 

− பைட்ாிக் ப்ரவுன், பையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ நைது ைல்முகம் வகாண்ட நகரத்தில் ைைெபகயான உணெகங்கபளக் வகாண்டிருப்ைது நம்முபடய 

அதிர்ஷ்டம் ஆகும்;  பைலும் அபெ வதாடர்ந்து COVID-19 இனால் கடுபையாக ைாதிக்கப்ைட்டு 

ெருெதால் உள்ளூபர ஆதாிப்ைது ைிகவும் முக்கியம். உணவுகபள ொங்கி வீட்டுக்கு எடுத்துச் 

வசன்றுெிடுெதில் இருந்து வெளி  முற்றத்தில் அைர்ந்து சாப்ைிடுெது  ெபரயிைான, நைது உள்ளூர் 

ெணிகங்கள் ைற்றும் வைாருளாதார ைீட்சிக்கு நாம் ஆதரெளிக்கும் அபத பெபளயில் நைது  நகாில் இருந்து 

வைற பெண்டிய தனித்துெைான ப்ராம்ப்ட்டன் உணவு ெபககபள அனுைெிக்க ைை ெழிகள் உள்ளன. ” 

− ைால் ெின்வசண்ட், ைிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 8, துபணத்தபைெர்,வைாருளாதார 

பைம்ைாடு ைற்றும் கைாச்சாரக் குழு, துபணத்தபைபை வைாறுப்பு வைாருளாதார ஆதரவுக்கான 

ைணிப்ைபட, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“பைட்டிபயா ப்ராம்ப்ட்டன் எனும் வெளி முற்றம் அபைக்கும் திட்டம் நீட்டிக்கப்ைட்டதில் நான் 

ைகிழ்ச்சியபடகிபறன்; இதன்மூைம் உணெகங்கள் ைற்றும் ைார்கள் தங்கள் உணவு ைாிைாறும் 

நடெடிக்பககபளயும் ொடிக்பகயாளர்களின் ைாதுகாப்பையும் பைணிக் காக்க முடியும். அக்படாைர் ைாதம் 

சிறு ெணிகங்களுக்கான ைாதைாக எடுத்துக்வகாள்ளப்ைட்டாலும், உள்ளூர் நிறுெனங்களுக்கு ஆண்டு 

முழுெதும் நைது ஆதரவு பதபெப்ைடுகிறது; எனபெ முன்வனப்பைாதும் இல்ைாத இந்தக் க்ஷ்டைான 

காைங்களில் அெர்கள் எதிர்வகாள்ளும் சொல்கபள எதிர்வகாள்ள உதவும் ெபகயில், புதிய ைற்றும் 

புதுபை ைபடக்கும் ெிதைான ெழிகபளத் தீர்ைானிக்க நாம் அெர்களுடன் வதாடர்ந்து ைணியாற்ற 

பெண்டும். நாங்கள் முன்பனறிச்வசல்லும்பைாது ஏற்ைடும் தபடகபள அகற்றி நைது வைாருளாதாரத்பத 

ைீண்டும் அதன் சீரான ைாபதயில் வகாண்டு வசல்ெதற்கு நாம் ஒன்றிபணந்து வசயல்ைடுெது முக்கியம். ” 

− ைிவெல் ைல்பைஸ்சி,  ைிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 2 & 6, துபணத்தபைபை வைாறுப்பு 

வைாருளாதார ஆதரவுக்கான ைணிப்ைபட, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“பகாெிட்-19  வதாற்று ைரெலின்  வதாடர்ச்சியான தாக்கங்களின் ஊடாக உள்ளூர் ெணிகங்கள்  கடந்து 

வசல்லும்பைாது அெர்கபள ஆதாிக்க, நகரசபையும்  ஊழியர்களும் கடபைப்ைட்டுள்ளனர். நைது உள்ளூர் 

உணெகங்கள், ைது ைார்கள் ைற்றும் ைிற உணவு நிறுெனங்கள் குளிர்காை வெளி முற்றம் அபைப்ைதில் 

ைாறிக்வகாள்ெதற்கு ஆதரெளிப்ைதற்காக  நைது நகரசபை ைணியாளர்கள் வதாடர்ந்து 

ைணியாற்றுொர்கள், அபத பநரத்தில் ொடிக்பகயாளர்கபளயும் குடியிருப்ைாளர்கபளயும் ைாதுகாப்ைாக 

பெத்திருப்ைார்கள். ” 

− படெிட் பைர்ாிக், தபைபை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிபரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 ைக்கபளயும் 70,000 

ெணிக அபைப்புக்கபளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வைாதுைக்கபள ைனத்தில் பெத்பத 

வசய்கின்பறாம். ைைதரப்ைட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்பட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட்ைாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுபைப் ைபடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ைதற்கான ையணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். ைாதுகாப்ைான, நிபைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆபராக்கியைிக்க ஒரு நகபரக் 

கட்டபைப்ைதற்கான ெளர்ச்சிப்ைாபதயில் நாங்கள் ைங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

பைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிபணப்ைாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுைாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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