
 

 

வாகனம் நிறுத்துதல், பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு ளமதானங்கள்: ககாவிட் -

19 (COVID-19) ததாற்றுப்பரவலின்கபாது விதிக்கப்பட்ட உப-சட்டங்களை நகர 

நிர்வாகம் குடியிருப்புவாசிகளுக்கு நிளனவூட்டுகிறது 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (கம 14, 2020) – உலகைாவிய ககாவிட்-19 (COVID-19) ததாற்று பரவலின்கபாதும் 

மற்றும் ஆண்டு முழுவதுமாகவும், உப சட்டங்களை பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவத்ளத ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் ,குடியிருப்பு வாசிகளுக்கு நிளனவூட்டுகிறது. பாதுகாப்பான மற்றும் தூய்ளமயான நகரத்ளத 

பராமாிப்பதற்காககவ உப சட்டங்கள் விதிக்கப்பட்டுள்ைன, மற்றும் இந்த இயல்தரங்களை 

நிளலநிறுத்துவதில்  ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்புவாசி ஒவ்தவாருவருக்கும் பங்கு உண்டு. 

 ப்ராம்ப்ட்டன் ககாவிட்-19 (COVID-19) அவசரகால நடவடிக்ளககளுக்கான உப சட்டத்தின்  

விதிமுளறகள் கீழான ஒழுங்குமுளறகளுக்கு இணங்காத தனி நபர்களுக்கு,  அவர்கைின்  ஒவ்தவாரு 

குற்றத்திற்கும் குளறந்தபட்சம் $ 500 லிருந்து அதிகபட்சம்,$100,000 வளர அபராதம் விதிக்கப்படலாம் 

அல்லது மாகாண அவசரநிளல கமலாண்ளம மற்றும் சிவில் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் (EMCPA) கீழ் 

அபராதம் விதிக்கப்படலாம். அவர்கள் இப்படி களடப்பிடிக்காவிட்டால் பிற ததாடர்புளடய நகர துளண 

சட்டங்கைின் கீழாக்வும் அவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படலாம் 

வாகன நிறுத்துமிடங்கைில் வாகனங்களுக்கான பாதுகாப்பு 

எந்த ஒரு வாகனத்ளதயும் பக்கவாட்டு நளடபாளதகைில் எந்த ஒரு பாகத்திலும் பாளதளய அளடக்கும் 

வளகயில் நிறுத்தக் கூடாது என்று  நகாின்  கபாக்குவரத்து துளணச் சட்டம் 93-93 குறிப்பிடுகிறது.   

அவ்வாறு நிறுத்துவது நளடபாளதகளைப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு ஆபத்ளத ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் 

குழந்ளதகளை ளவத்து இழுத்துச் தசல்லும் வண்டிகள், சக்கர நாற்காலிகள் மற்றும் பாதசாாிகளுக்கு 

இளடயூறு தசய்கிறது. துளண சட்டத்தின் கீழ், வாகனங்கள் கபாக்குவரத்துக்கு இளடயூறு தசய்யும் 

வளகயில் நிறுத்துவதற்கு அனுமதிக்கப்படுவதில்ளல. அகத கபால,  நிறுத்தப்பட்ட எந்த வாகனமும் 

சாளலயில் துருத்தியவாறு நீட்டியபடியும் இருக்கக்கூடாது. 

கதளவப்பட்டால், குடியிருப்பாைர்கள் புலிவார்டின் நளடபாளத பகுதியில் அளடப்பாக இருக்கும் 

பகுதிக்கு  இளணயாக ஒரு வாகனத்ளத நிறுத்துவளதக் கருத்தில் தகாள்ைலாம். இப்படி நிறுத்தும்கபாது, 

வாகனங்கள் சாளலளயகயா அல்லது நளடபாளதளயகயா ஆக்கிரமிக்காமல் இருக்கும்: இந்த கவளையில், 

நகரத்திற்குச் தசாந்தமான அளனத்து வாகன நிறுத்துமிடங்களும் கமலதிக அறிவிப்பு வரும் வளர 

தபாதுமக்கள் உபகயாகத்திற்கு மூடப்பட்டிருப்பதால், பின் வருகின்ற சுகாதாரம், பாதுகாப்பு மற்றும் 

அவசரகால கசளவகள் ததாடர்பான விஷயங்களைத் தவிர்த்து, ததருவில் வாகனம் நிறுத்துவதற்கான 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Physical%20Distancing.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/Traffic%20ByLaws/9393TXT.pdf


 

 

தளட விதிப்பிளன அமல்படுத்துவளத, நகர நிர்வாகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தியுள்ைது: தளட கபாடப்பட்ட 

வாகன ஓடுபாளதகள் மற்றும் தீத்தடுப்புக்கான தண்ணீர் பீய்ச்சும் சாதனம் இருக்குமிடங்கள், தடுப்பு 

கபாடப்பட்ட நளடபாளதகள், சாளல தளடகள், தீயளணப்புக்கு தசல்வதற்கான வழிகள் மற்றும் 

அவசரகால வாகனங்கள் தசல்வளத உறுதி தசய்தல். 

பூங்காக்கள் மற்றும் ஒற்ளறயடிப்பாதகள் 

நகரத்தின்  பூங்காக்கள் மூடப்பட்டிருக்கும் சமயத்தில், குடியிருப்புவாசிகள் பாளதவழிகைில் இருக்கும் 

பூங்காக்கள் வழியாக தசல்லவும் ஒற்ளறயடிப் பாளதகளைபயன்படுத்தவும் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். 

தவைிப்புற தபாழுதுகபாக்கு வசதிகளைப் பயன்படுத்துவது இன்னமும் தளடதசய்யப்பட்டுள்ைது, 

அவற்றில் அடங்குபளவ: 

• பூங்காக்கைில் இருக்கும் விளையாட்டு ளமதானங்கள் மற்றும் கட்டிடங்கள்; 

• பிக்னிக் நிழற்குளடகள், தபஞ்சுகள் மற்றும் நிழற்குளடகள்; 

• தவைிப்புற விளையாட்டு கட்டிடங்கள் மற்றும் உடற்தகுதி சாதனம்; இதில் விளையாட்டுக் 

கைங்கள், கூளடப்பந்து மற்றும் தடன்னிஸ் ளமதானங்களும் அடங்கும்; 

• தபாழுதுகபாக்கு ளமயங்கள் மற்றும் சுற்றிலுமுள்ை நிலங்கள்; மற்றும் 

• வாகன நிறுத்த இடங்கள். 

நகாில் இருக்கும் எந்ததவாரு பூங்காவிலும் நாய்கள் அவற்றுக்கான கழுத்துப்பட்ளட இல்லாமல் 

தவைிகயற அனுமதிக்கப்படுவதில்ளல என்பதுவும், இந்த கநரத்தில் கழுத்துப்பட்ளட இல்லாமல் 

சுதந்திரமாக  நாய்கள் உலாவுவதற்கான பூங்காக்கள் மூடப்பட்டிருக்கும் என்பதுவும் 

குடியிருப்பாைர்களுக்கு நிளனவுபடுத்தப்படுகிறது. 

உடல்ாீதியாக சமூக விலகல் இளடதவைி விடுதல் 

குடியிருப்புவாசிகள் நளடபாளதகள், ஒற்ளறயடிப் பாளதகள், பாளதகள் அல்லது பிற தபாது இடங்கைில் 

தவைிகய வரும்கபாது, அவர்கள் எல்லா கநரங்கைிலும் மற்றவர்கைிடமிருந்து (தங்கள் வீட்டில் 

வசிக்காதவர்கள்) 2.0 மீட்டர் தூர இளடதவைி விடுவளதப் பராமாிக்க கவண்டும். EMCPA யின் கீழாக 

ஐந்துக்கும் கமற்பட்டவர்கள் ஒன்றுகூடுவது  தளடதசய்யப்பட்டுள்ைது. 

ஐந்துக்கும் கமற்பட்டவர்கள் ஒன்றுகூடுவது பற்றிய புகாரைிக்க, குடியிருப்பாைர்கள் 311 ஐ அளழக்குமாறு 

ககட்டுக்தகாள்ைப்படுகிறார்கள். 

ககாவிட் -19 (COVID-19) ததாற்றுப்பரவளல சமாைிப்பதில் சமூகத்தினருக்கு ஆதரவைிக்கின்ற 

வளகயிலான நகர நிர்வாகத்தின் முயற்சிகள் பற்றிய கமலும் 

தகவல்களுக்கு,  www.brampton.ca/COVID19 எனும் வளலத்தைத்திற்கு வருளக புாியவும் அல்லது  Twitter, 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//letsconnect.brampton.ca/


 

 

Facebook மற்றும் Instagram ஆகியவற்றில் @CityBrampton  ஐ பின்பற்றவும்.  நகர நிர்வாகத்தின் உப 

சட்டங்கள் பற்றிய கமலும் தகவல்களுக்கு வருளக புாியவும் www.brampton.ca 
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ஊடக ததாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்பாைர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபடுத்தல் 

யுக்திாீதியான  தகவல் ததாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

