
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

 ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரவுதலைக் கட்டுப்படுத்துெதற்காக 

உடல்ாீதியாக இலடவெளி ெிட்டு ெிைகியிருத்தலை அமல்படுத்துெதற்காக, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ஒரு உப சட்டத்லத இயற்றியுள்ளது, இதில் 

ஒவ்வொரு தடலெயிைான குற்றத்திற்கும் $100,000 ெலரயிைான அபராதம் 

ெிதிக்கப்படும்  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 31, 2020) – இன்லறய தினம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் 

ஆகராக்கியத்திலனக் காக்கும் வபாருட்டு, கமயராகிய கபட்ாிக் ப்ரவுன் அெர்கள்,   ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரத்தின் ககாெிட்- 19  வதாற்று பரெலுக்கு எதிரான அெசரகாை நடெடிக்லககள் உப சட்டத்திற்கு  

(Brampton COVID-19 Emergency Measures By-law) லகவயாப்பமிட்டிருக்கிறார்.  நகர்மன்றமானது, 

மார்ச் 25, 2020 நடந்த நகர்மன்றக்குழு சிறப்புக் கூட்டத்தில் கமம்படுத்தப்பட்ட உபசட்டத்லத 

அமைாக்குெதற்கான ெழிகலள ஆராயுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்தப் புதிய உப சட்டமானது, 

சமுதாயத்தினுள்  ககாெிட் – 19 (COVID-19) வதாற்று பரெலைக் கட்டுப்படுத்துெதில் உதவுமுகமாக  சிை 

நடெடிக்லககலள தலட வசய்கிறது, மற்றும் உடல்ாீதியாக இலடவெளி ெிட்டு ெிைகியிருத்தலை 

ஒழுங்குபடுத்துகிறது.  உடல்ாீதியாக இலடவெளி ெிட்டு ெிைகியிருத்தலுக்கு இணக்கமாக இருக்காத தனி 

நபர்களுக்கு, ஒவ்வொரு தடலெயிைான குற்றத்திற்கும் குலறந்தபட்சமாக $500  மற்றும் அதிகபட்சமாக 

$100,000 அபராதம் ெிதிக்கப்படைாம். 

 

இந்த உப சட்டத்தின் கீழான நகராட்சி ஒழுங்குமுலறகளில் அடங்குபலெ:  

 

• நபருக்கு நபர் (தம்முடன் ெசிப்கபார் அல்ைாதெர்கள்) இலடயிலும் மற்றும் 

வபாதுச்வசாத்திலிருந்தும்,  2.0 மீட்டருக்கு குலறொன தூர இலடவெளி ெிடாதெர்கலள 

தண்டித்தல் ; 

• ெணிக ஸ்தைத்திற்கு உள்களகயா அல்ைது வெளிகயகயா ொடிக்லகயாளர்கலள  (தங்கள் உடன் 

ெசிப்கபார் அல்ைாதெர்கலள)  2.0 மீட்டருக்கும் குலறொன தூர இலடவெளி  ெிட்டு நிற்க  

அல்ைது உட்கார அனுமதிக்கின்ற ெணிகங்கலள தலட வசய்தல்; 

• நகாின் நிர்ொகத்திற்கு வசாந்தமான பின் ெரும் வசாத்துக்கலள உபகயாகிப்பதில் இருந்து தலட 

வசய்தல் :   

o ெிலளயாட்டு லமதானங்கள் மற்றும் பூங்காக்களில் இருக்கும் கட்டுமானங்கள்;  

o கழுத்துப்பட்லட கட்டாமல் சுதந்திரமாக திாியும் நாய்களுக்கான பூங்காக்கள்; 

o பிக்னிக் நிழற்குலடகள்; 



 

 

o ெிலளயாட்டுக்களங்கள், கூலடப்பந்து மற்றும் வடன்னிஸ் லமதானம் உள்ளிட்ட 

வெளிப்புற ெிலளயாட்டு ெசதியலமப்புகள் மற்றும் உள்ளரங்க உடற்தகுதி சாதனங்கள் ; 

o வபாழுதுகபாக்கு லமயங்கள் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற நிைங்கள்;  மற்றும் 

o ொகன நிறுத்த லமயங்கள். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர குடியிருப்புொசிகளுக்கு தகெல் வதாிெித்தபடிகய இருக்க  நகர நிர்ொகம் கடலம 

வகாண்டிருப்பதுடன், ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெலுக்கு எதிரான நகர நிர்ொகத்தின் 

நடெடிக்லககள் பற்றிய புது தகெல்கலளயும் வதாடர்ந்து கிலடக்கப்வபறச் வசய்ொர்கள். கமற்கண்ட 

முடிவுகள் பற்றிய கமலும் தகெல்களுக்கும் மற்றும் சமூகத்திற்கு ஆதரெளிக்கும் ெிதமாக, ககாெிட் -19 

(COVID-19) வதாற்று பரெலுக்கு எதிரான நகர நிர்ொகத்தின் முயற்சிகள் பற்றியும் வதாிந்துவகாள்ள 

ெருலக தரவும்: www.brampton.ca/COVID19 அல்ைது @CityBrampton  ஐn Twitter, Facebook மற்றும் 

Instagram இல் பின்பற்றவும்  

 

ெிலரொன கூற்றுக்கள் 

• மார்ச் 25, 2020 இல் நலடவபற்ற ஒரு ககாெிட் – 19 ( COVID-19) வதாலைத்வதாடர்பு ெழி 

மாநாட்டில், உடல்ாீதியாக இலடவெளி ெிட்டு ெிைகியிருத்தலை கபணியிருக்காதெர்களுக்கு 

நகாின் பணியாளர்கள் அபராதம் ெிதிப்பதற்கு ஆதரெளிப்பதாக ஒரு ொக்வகடுப்பின் மூைமாக 

1200 குடியிருப்புொசிகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.  

• மார்ச் 27, 2020 கததியில், அெசர நிலை கமைாண்லம மற்றும் வபாதுமக்கள் பாதுகாப்புச் 

சட்டத்தின் கீழாக (Emergency Management and Civil Protection Act), பிரகதச நிர்ொகத்தினால் 

ஒப்புதல் ெழங்கப்பட்ட ஒழுங்குமுலறகலள அமல்படுத்துெதற்காக, நகாின் ஆளுலமச் சட்டத்லத 

அமல்படுத்தும் அதிகாாிகளுக்கு அதிகாரம் ெழங்க, சட்டம் இயற்றப்பட்டுள்ளது என 

ஒன்ட்கடாிவயா பிரகதச நிர்ொகம் தனக்கு கீழான நகராட்சி அலமப்புக்களுக்கு 

அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

• மார்ச் 26 கததி ொக்கில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இருக்கின்ற 500 க்கும் அதிகமான பூங்காக்கள் 

மற்றும் ெிலளயாட்டு லமதானங்கள், அடுத்த அறிெிப்பு ெரும் ெலர மூடப்படுகின்றன. 

• சமீபத்தில் ககாெிட் 19 (COVID-19) வதாற்றுப்பரெலைக் கட்டுப்படுத்துெதற்கான ஒரு 

முயற்சியாக, அத்தியாெசியமான மற்றும் அத்தியாெசியமில்ைாத  ெணிகங்கள் என 

ெலகப்படுத்தும் சட்டம் இயற்றப்பட்டது. 

o இணங்கி நடக்காத ஒரு ெணிகம், மூடப்பட்டிருக்கும் நகாின் வபாதுச் வசாத்துக்கலள 

(அத்தியாெசிய கசலெகள் அல்ைாதலெ) உபகயாகித்தல், அல்ைது ஐந்து நபர்களுக்கும் 

அதிகமாகனார் கூடியிருத்தல்  பற்றி, குடியிருப்புொசிகள் புகார் வதாிெிக்க ெிரும்பினால், 

எண் 311 ஐ அலழக்கும்படி ககட்டுக்வகாள்ளப்படுகிறார்கள். உப சட்டம் அமைாக்கம் 

வசய்யும் அதிகாாி மற்றும்/அல்ைது பாதுகாப்பு அலுெைர் அந்தப் புகார் பற்றி புைனாய்வு 

வசய்து அந்த ெணிகம் இணங்கி நடப்பலத உறுதி வசய்ொர் மற்றும் உாிய நிகழ்வுகளில் 

அபராதமும் ெிதிப்பார். 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton


 

 

o மதுபானம் அருந்துமிடம் அல்ைது சிற்றுண்டியகம் கபான்ற ஏகதனும் உணவு நிறுெனம் 

இணங்கி நடக்காதது பற்றி குடியிருப்புொசிகள் புகாரளிக்க ெிரும்பினால், அெர்கள் பீல் 

பப்ளிக் வெல்த் (Peel Public Health) க்கு at 905.799.7700இல் புகாரளிக்க கெண்டும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் குடியிருப்புொசிகளின் ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்கப, குறிப்பாக இப்கபாது, 

முன்னுாிலம வகாண்ட ெிஷயமாகும். ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெலின் தீெிரத்தன்லமலய  

நாம் அலனெரும் புாிந்துவகாண்டு, அது பரவுெலத குலறந்தபட்சமாக்கும் கெலைலய ஒன்று கசர்ந்து 

வசய்ய கெண்டும். சமுதாயத்லதப் பாதுகாப்புடன் லெக்க அெசியமான எந்த நடெடிக்லககலளயும் 

சட்டமாக்குெலத நகர நிர்ொகம்  வதாடர்ந்து கமற்வகாள்ளும். ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ககாெிட்- 19  

அெசரகாை நடெடிக்லககளுக்கான உப சட்டத்திற்கு  (Brampton COVID-19 Emergency Measures By-

law) அலனத்து குடியிருப்புொசிகளும் இணங்கி, அலனத்து கெலளகளிலும் உடல்ாீதியாக இலடவெளி 

ெிட்டு ெிைகியிருத்தலைக் கலடப்பிடிக்குமாறு ககட்டுக்வகாள்கிகறன்.” 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ககாெிட்- 19  அெசரகாை நடெடிக்லககளுக்கான உப சட்டம்  (Brampton COVID-19 

Emergency Measures By-law) அமைாக்கம் வசய்யப்படுெதன்மூைமாக,  ககாெிட் – 19 (COVID-19) 

வதாற்றுப்பரெலைக் கட்டுக்குள் லெக்கும் முயற்சியில் நமது சமுதாயம் முழுலமயிலுமாக   உடல்ாீதியாக 

இலடவெளி ெிட்டு ெிைகியிருத்தலை மக்கள் மத்தியில் நமது பணியாளர்கள் கற்றுக்வகாடுக்க இந்த உப 

சட்டம் உதவும். பணியாளர்கள் மற்றும் குடியிருப்புொசிகளின் ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிலனக் 

காக்க கதலெயான எந்த நடெடிக்லகலயயும் நகர நிர்ொகம் வதாடர்ந்து எடுத்துெரும்.” 

- கடெிட் கபர்ாிக், தைலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

 

-30- 

கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கலளயும் 70,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்கத 

வசய்கின்கறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப் பலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

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


 

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு MEDIA CONTACT 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

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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