
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ககாெிட் -19 (COVID-19) வ ாற்றுப் பரெலுக்கு எ ிரான 

ப ில் நடெடிக்கக பற்றிய புதுத் கெல்கள்:  

மாமன்றத் ின் சிறப்புக் கூட்டத் ின் முடிவுகள்  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 25, 2020) – மாமன்றத் ின் இன்கறய சிறப்புக் கூட்டத் ில்,  ககாெிட் -  19 

(COVID-19) வ ாற்றுப்பரெலுக்கு எ ிரான, குறிப்பிடத் க்க கசகெகள் மற்றும்  ிட்ட நிகழ்ச்சிகள் மீ ான 

முடிவுகளுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர் மன்றம் அங்கீகாரம் அளித் து.  

கூட்டத் ின் சிறப்பு அம்சங்களில் அடங்குபகெ: ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் அெசர நிகைகய பிரகடனம் 

வசய் ல்,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கபருந்து கபாக்குெரத் ில் இைெச பயணம், கபருந் ில் ஏறு லுக்கான பு ிய 

முகறகள் மற்றும் கபருந்து பயணத் ின்கபாது ககடப்பிடிக்க கெண்டிய பழக்கங்களில் மாற்றங்கள், ஐந்து 

மா ங்களுக்கு ெட்டி அல்ைது  ாம க் கட்டணம் இல்ைாமல்  குடியிருப்பு ொசிகள்  ங்கள் ொிககளச் 

வசலுத்துெ ற்கான  கு ி வபறு ல்  மற்றும் நகரம் முழுக்கவுமாக  சமூகத்க  ெிட்டு  ெிைகியிருத் கை 

கபா ிப்ப ற்கான முக்கியத்துெம் பற்றிய கைந்துகரயாடல். 

அெசர நிகை 

மார்ச் 24 ஆம் க  ியன்று, நகாின்  மாமன்றக் கூட்டத் ின்  ஆகைாசகன, மற்றும் நகாின் அெசர நிகை 

கமைாண்கமக்கான அணியின் பாிந்துகர, ஆகியெற்றின்கபாில், நகாின்  கமயர் கபட்ாிக் ப்ரவுன் 

அெர்கள், நகாின் அெசர நிகை கமைாண்கம  ிட்டப்படி (Emergency Management Plan) ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகாில் ஒரு அெசர நிகைகய பிரகடனம் வசய்துள்ளார். 

ககாெிட் -19 (COVID-19) வ ாற்று பரெகை கட்டுக்குள் வகாண்டு ெருெ ில் உ வுெ ற்கான 

ஒன்ட்கடாிகயா பிரக சத் ின், மற்றும் ாீஜன் ஆஃப் பீல் பிராந் ியத் ின், முயற்சிகளுக்கு ஆ ரெளிக்ககெ 

இந்  குறிப்பிடத் க்க முயற்சியாகும். 

ஒரு அெசர நிகைகயப் பிரகடனம் வசய்ெது என்பது ெழக்கத் ிற்கு மாறான அசா ாரணமான 

சூழல்ககள சமாளிப்ப ற்கான ெழிமுகறககள ெழங்குெதுடன்  வபாருட்கள் மற்றும் கசகெககள 

ெழங்கு ல் உள்ளிட்ட கூடு ல் ஆ ார ெளங்ககளயும் நமக்கு காட்டைாம்.   ககாெிட் -19 (COVID-19) 

வ ாற்று பரெலின்  ாக்கங்ககள முன்கூட்டிகய  டுக்க நாங்கள் நடெடிக்கக எடுத்து ெரும் கெகளயில்,  

கமலும் அ ிக ெகளந்துவகாடுக்கும்  ன்கம, மற்றும் ெிகரொன  ன்கம ஆகியெற்கற அனும ிப்ப ன் 

மூைம் நகாில் ஏற்வகனகெ எடுக்கப்பட்டு ெருகின்ற அெசர நிகை முயற்சிகளுக்கு இந் ப் பிரகடனம் 

உ வும்.   

https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/emergency-plan-by-law.pdf


 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் கபருந்து கபாக்குெரத்து பற்றிய பு ிய வசய் ிகள் 

மார்ச் 21 ஆம் க  ி சனிக்கிழகம மு ல், பயணிகள் பயணக்கட்டணம் வசலுத்  கெண்டிய ில்கை மற்றும்  

அடுத்  அறிெிப்பு ெரும் ெகர, அெர்கள் கபருந் ின் பின் ொசல் ெழியாக மட்டுகம கபருந் ினுள் ஏற 

முடியும். மாற்றுத் ிறன் க கெகள் வகாண்ட பயணிகள், கபருந் ின் முன்ொசலில் ஏறுெ ற்கு ெச ியாக 

அகமக்கப்பட்டுள்ள சாிவு  கமகடகய உபகயாகிக்கைாம். 

 ிங்கள் மு ல் வெள்ளிக்கிழகம ெகர கூடு ல் கபருந்துகள் ெிடப்படும். அெற்றுக்கான ெிபரங்ககள   

இங்கு காணைாம். சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழகமக்கான கபருந்து கசகெகள் அெற்றுக்கான ெழக்கமான 

காை அட்டெகணப்படிகய வ ாடரும்.  185 க்ளார்க் புலிொர்டு (Clark Boulevard) மற்றும் 130 

சாண்டல்வுட் பார்க்கெ வெஸ்ட் (Sandalwood Parkway West) ஆகிய இடங்களில் இருக்கும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் கபருந்து கபாக்குெரத்து அலுெைகங்கள் வபாதுமக்களுக்கான கசகெயின்றி மூடப்படும். 

சமு ாயத் ினுள் ககாெிட் – 19 (COVID-19) வ ாற்று பரெகைக் குகறப்ப ில் உ வுமுகமாக, மார்ச் 23 

ஆம் க  ியன்று பை  ரப்பட்ட கூடு ல் பாதுகாப்பு நடெடிக்கககள் வசயல்படுத் ப்பட்டன. இந்  

நடெடிக்கககள் பற்றி இங்கு கமலும் அறியைாம்  

வசாத்து ொி  ள்ளிப்கபாடு ல் 

ககாெிட் - 19 (COVID-19) வ ாற்று பரெல் ஏற்படுத் ிய  ாக்கத்க  குகறக்கும் ெககயில்,  ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர நிர்ொக அகமப்பினர், மார்ச் 18 மு ல் ஆகஸ்ட் 19, 2020 ெகரயிைான ஐந்து மா  காைத் ிற்கு ொி 

வசலுத்தும் வ ாகககள் மீ ான ெட்டி, மற்றும்  ாம க் கட்டணம்  ஆகியெற்றுக்கு ெிைக்கு 

வகாடுத் ிருக்கிறார்கள். அ ாெது, அபரா ம் மற்றும் ெட்டி இகெகயதுமில்ைாமல் ஆகஸ்ட் 19, 2020 

க  ிொக்கில்  இகடக்காை ொிக்காக பணம் வசலுத்  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொக அகமப்பினர்  

குடியிருப்புொசிககள அனும ிக்கிறார்கள். 

இப்கபாது வ ாடர்ந்து வசலுத் ப்படும் வ ாகககள் நகர நிர்ொகத் ினரால் ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டு ெரவு 

கெக்கப்பட்டுெிடும். வ ாககககள  நி ி நிறுெனங்களில் வசலுத் ைாம், ஆன்கைன் ெங்கி பாிெர்த் கன 

மூைம் வசய்யைாம், அல்ைது நகர் மன்றத் ில், ொகன நிறுத்  காகரஜ் இன் லிஃப்ட் – க்கு பக்க ொட்டில் 

கெக்கப்பட்டு இருக்கும் ‘ட்ராப் பாக்ஸ்’ வபட்டியில் இடைாம்  கமலும்  கெல்களுக்கு படிக்கவும்: நகாின் 

ொி வசலுத் ல் பற்றி அடிக்கடி ககட்கப்படும் ககள்ெிகள் (City’s Tax Payment FAQs).  

சமூகத்க  ெிட்டு ெிைகியிருத் கை அ ிகாரபூர்ெமாக அமல் படுத்து ல் 

ககாெிட் – 19 (COVID-19) வ ாற்றுப் பரெகை முன் கூட்டிகய  டுப்ப ில் சமூகத்க  ெிட்டு  

ெிைகியிருத் ல்  மற்றும் உடல்ாீ ியாக பிாிந் ிருத் ல் என்னும் சுய ெி ிகள் ஆற்றும் பங்கிகன நகர் 

மன்றம் உணர்ந் ிருக்கிறது; இ னால் ான் ககாெிட் – 19 (COVID-19) வ ாற்றுப் பரெல் கபாிைான 

அெசரநிகையின்கபாது சமூகத்க  ெிட்டு  ெிைகியிருத் ல்  மற்றும் உடல்ாீ ியாக பிாிந் ிருத் ல் 

outlook-data-detector://5/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiC6fmP6ByTvCiS5tmvYF3LtFwoeUOU56-2Bsn7LajvQJkppjevwLSjTOYv4D3cKD4EF2F2OD5E-2Fpxgc6wZMCDvtZzMnqp_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7iltS7dLlDy6A73y8VPB2GECqGqb65Lm-2BHU5d1C3FeO30SJf3f8vOelfYpgQ3M-2F8hQKWVBSPPBApkjHo7mj4XObaIb8zR4AwMwXa4pWs79I57ZoduD6u5h7V49ItZPbEdMTIKWuCM8rcjVWxUlhkxC69u0101AA44B0CXRicR9d1Xn2kAYjH-2BxV57dgLOfumqWkKMBg7tG02IzaZi7sRXzsgSXtNQanbQfpg7JovpgOlSXN8wNfugfWBwBBY2WWEPo-3D&data=02%7C01%7Cgurvinder.a.singh%40brampton.ca%7C5248e90845f94c457ca208d7d0f6c12e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637207630540460583&sdata=0KkxRuBm9CeoaZZrdhdfF7YEFN5G8947yin5a3P7Ixc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiAT47nSSgBmWcff0uv8JP8EVao-2FHERvdP3XPAQ2hjfW-2FKkrRTwyWJr6E13uzfomnDY-3DgmlT_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7iltS7dLlDy6A73y8VPB2GECqGqb65Lm-2BHU5d1C3FeO30SJf3f8vOelfYpgQ3M-2F8hQKWVBSPPBApkjHo7mj4XObaIb8zR4AwMwXa4pWs79I5yQl5gSxrjZcO4iKddu76m4OtI-2FHtnzAA6Jr2kZKhLfL7rdOex34521JGtx30Cmg-2BKr2it1uLpAINt6S2nZP1bP0jOsJ4Y98tcjTflBUuBAYfut631-2BuM5-2FjM21EdDWfLkiNehLM5K-2FTEqct-2FJ9eg2o-3D&data=02%7C01%7Cgurvinder.a.singh%40brampton.ca%7C5248e90845f94c457ca208d7d0f6c12e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637207630540470574&sdata=KheBGx3XnijmKAnbNTuMu%2BX5wB4DAY0nZGXd6Ui6ywc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9nTGTQCBWKP6f6wKZI3OE8MrRheXAsl13sYo8EAQM4yVWsQj_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7iltS7dLlDy6A73y8VPB2GECqGqb65Lm-2BHU5d1C3FeO30SJf3f8vOelfYpgQ3M-2F8hQKWVBSPPBApkjHo7mj4XObaIb8zR4AwMwXa4pWs79I54M8nRKJRieAwB-2FU-2FLCsk4gLm73AHj7ueNCILBwpzCMF2DLFq5kVJLoi46t-2FSZ9shgy-2ByQ0SkzGBmneoxeRfGdH8GFT33DfnLqAyPLHtFJEDW2JLWFmpmUjEDce8bYAGTfz8fxc6DewtSVkMBrLVnAU-3D&data=02%7C01%7Cgurvinder.a.singh%40brampton.ca%7C5248e90845f94c457ca208d7d0f6c12e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637207630540470574&sdata=IBO5GC2dSq9VvOJqpSW2MubcbzlKkyPDJVgfJb39M1c%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9nTGTQCBWKP6f6wKZI3OE8MrRheXAsl13sYo8EAQM4yVWsQj_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7iltS7dLlDy6A73y8VPB2GECqGqb65Lm-2BHU5d1C3FeO30SJf3f8vOelfYpgQ3M-2F8hQKWVBSPPBApkjHo7mj4XObaIb8zR4AwMwXa4pWs79I54M8nRKJRieAwB-2FU-2FLCsk4gLm73AHj7ueNCILBwpzCMF2DLFq5kVJLoi46t-2FSZ9shgy-2ByQ0SkzGBmneoxeRfGdH8GFT33DfnLqAyPLHtFJEDW2JLWFmpmUjEDce8bYAGTfz8fxc6DewtSVkMBrLVnAU-3D&data=02%7C01%7Cgurvinder.a.singh%40brampton.ca%7C5248e90845f94c457ca208d7d0f6c12e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637207630540470574&sdata=IBO5GC2dSq9VvOJqpSW2MubcbzlKkyPDJVgfJb39M1c%3D&reserved=0


 

 

ஆகியெற்கற அ ிகாரபூர்ெமாக  அமல்படுத்துெ ற்கான ஒழுங்குகற ெி ிககள  யார் வசய்யுமாறு  ன் 

பணியாளர்ககள நகர் மன்றம் ககட்டுக்வகாண்டது. 

பு ி ாக அகமக்கப்பட்ட பு ிய ஒழுங்குமுகறயானது கீழ்க்கண்டகெ  மற்றும் அகெ மட்டுகம 

அல்ைா ெற்கறயும் உள்ளடக்கும்:   ன்னுடன் ெசித்துெரும் குடும்ப நபர்கள் அல்ைா ெர்களுடன் 

நபருக்கு நபர் 2.0 மீட்டர் இகடவெளி வகாண்டிருத் ல்; வபாது ெிகளயாட்டு கம ானங்ககள 

உபகயாகிப்ப ில் ெகரயகறகள் மற்றும்/அல்ைது  கடகட்டுப்பாடுகள். 

இகணப்பிகைகய இருங்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத் ினர்   மது குடியிருப்புொசிகளுக்கு  கெல்கள் அளித் படி இருப்பதுடன், 

ககாெிட் -19 (COVID-19) வ ாற்று பரெல் மீது நகர நிர்ொகத் ினரால் எடுக்கப்படும் நடெடிக்கககள் 

பற்றி பு ி ாக கிகடக்கும்  கெல்ககளக் வகாண்டு கசர்ப்பக யும் வ ாடர்ந்து வசய்ய கடகமயுணர்வு 

வகாண்டிருக்கிறார்கள். கமற்கண்ட முடிவுகள் மற்றும் ககாெிட் – 19 (COVID-19) வ ாற்றுப்பரெலுக்கு 

எ ிராக நகரத் ின் நிர்ொகம் எடுக்கும் அகனத்து முயற்சிகள் பற்றிய  கெல்களுக்கு ெருகக 

 ரவும்: www.brampton.ca/COVID19 அல்ைது  @CityBrampton  ஐ Twitter, Facebook மற்றும் Instagram. 

ஆகியெற்றில்  பின்பற்றவும் 

கமலும்  கெல்களுக்கு 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ககாெிட் -19 (City of Brampton COVID-19) 

• பீல் வபாதுமக்கள் ஆகராக்கியம்-நாெல் வகாவரானா கெரஸ் (ககாெிட் -19) [(Peel Public 

Health – Novel Coronavirus (COVID-19)] 

• ஒன்ட்கடாிகயா பிரக சம்; சுகா ார அகமச்சகம்: -நாெல் வகாவரானா கெரஸ் (ககாெிட் -

19) [Novel Coronavirus (COVID-19)] 

• ககாெிட் – 19 (COVID-19) வ ாற்று பரெலுக்கு எ ிராக ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் அெசர 

நிகைகய பிரகடனம் வசய் ிருக்கிறது 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம்  னது குடியிருப்பு ொசிகளுக்கு ொிகள் கட்டுெக  ஐந்து 

மா ங்களுக்கு ஒத் ிகெத்து அபரா ங்களுக்கு ெிைக்கு அளிக்கிறது 

• ப்ராம்ப்ட்டன்  கபருந்து கபாக்குெரத் ில் இைெச பயணம், பின் ொசல் ெழியாக கபருந் ில் ஏறும் 

ெச ி, கபருந் ில் பா ியளவு பயணிககள இருக்கும் ெச ி இன்னும் பை ெச ிகள் மார்ச் 21 மு ல் 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ெரெிருக்கும் மா ங்ககள நாம் கடந்து வசல்ககயில், ககாெிட்- 19 (COVID-19) வ ாற்று பரவு கை முன் 

கூட்டிகய  டுத்து நமது சமூகத்க  பாதுகாப்பாக கெப்ப ில் உ வுெ ற்கான  னது எந்  

முயற்சிககளயும் நகர நிர்ொகம் ெிட்டுகெக்காது.  நகர் மன்றம், அ ன் பணியாளர்கள் மற்றும் நமது 
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சமூகத் ினர் ஆகிகயாருக்கு, அெர்களின் வ ாடர்ந்   ஆ ரவுக்கு நான் மீண்டும் ஒருமுகற நன்றி கூற 

ெிரும்புகிகறன்.” 

கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மன்றம் 

“நகர் மன்றத் ின் இன்கறய கூட்டமானது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ககாெிட் -19 (COVID-19) 

வ ாற்றுப்பரெலுக்கு எ ிரான கசகெகளில் இருக்கும் மாற்றங்கள் சம்பந் மான சமீபத் ிய முடிவுகளுக்கு 

ஒப்பு ல் ெழங்கும்   ொய்ப்பிகன அளித் து.  இந்  முடிவுககள நகர் மன்றம் ெரன்முகறப்படுத்துெது 

என்பது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ககாெிட்- 19 (COVID-19) வ ாற்று பரவுெ ால் ஏற்படும்  ாக்கங்ககளக் 

குகறக்க எங்கள் அணி எடுக்கும் ப ில் நடெடிக்ககககள துாி ப்படுத்  உ வும்.”  

கடெிட் கபர்ாிக்,  கைகம நிர்ொக அ ிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிகரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன்  ன் ெசத் ில் 650,000 மக்ககளயும் 70,000 

ெணிக அகமப்புக்ககளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத் ிலும் வபாதுமக்ககள மனத் ில் கெத்க  

வசய்கின்கறாம். பை ரப்பட்ட சமு ாயத் ினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், மு லீட்கட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வ ாழில்நுட்பாீ ியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீ ியிைான புதுகமப் பகடத் லில் முன்னணி ெகிப்ப ற்கான பயணத் ில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிகைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நககரக் 

கட்டகமப்ப ற்கான ெளர்ச்சிப்பாக யில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இகணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வ ாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

 
 

ஊடக வ ாடர்பு MEDIA CONTACT 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிகணப்பாளர், ஊடகம் & சமு ாய  ஈடுபாடு 

யுக் ிாீ ியான  கெல் வ ாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

  

Monika Duggal 

Coordinator, Media & Community Engagement 

Strategic Communication  

City of Brampton 

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