
 

 

சாலைய ாரத்தில் வாகனம் நிறுத்துதல், விலை ாட்டு லைதானங்கள், ைற்றும் 

உடல்ாீதி ான சமூக விைகல்: யகாவிட் – 19 ததாற்று பரவல் காைத்தில் 

இவற்றுக்கான உப சட்டங்கள் பற்றி குடி ிருப்பு வாசிகளுக்கு நகர நிர்வாகம் 

நிலனவூட்டுகிறது 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 30, 2020) – வருடம் முழுவதுைாக உப சட்டங்கலைப் பின்பற்றுவதன் 

முக்கி த்துவம் பற்றி ப்ராம்ட்டன் நகர நிர்வாகம் குடி ிருப்புவாசிகளுக்கு நிலனவூட்டுகிறது. உப 

சட்டங்கள் என்பலவ, தூய்லை ானதும் பாதுகாப்பானதுைான நகரத்லத யபணுவதற்கு 

அத்தி ாவசி ைானதாகும்; ைற்றும் இந்த தரநிலைகலைப் யபாற்றுவதில் ஒவ்தவாரு குடி ிருப்புவாசிக்கும் 

ஒரு பங்கு இருக்கிறது. 

பீல் பிராந்தி ைானது நிலை 2 க்கு நகர்ந்து விட்டது என்றாலும், ஒழுங்குமுலறகளுக்கு 

இணங்காதவர்களுக்கு ஒவ்தவாரு விதிைீறலுக்கும்  ப்ராம்ப்ட்டன் யகாவிட்-19 அவசர நிலை 

நடவடிக்லககள் உபசட்டம் (Brampton COVID-19 Emergency Measures By-law) அல்ைது, பிரயதச 

அவசரகாையைைாண்லை ைற்றும் குடிைக்கள் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் (EMCPA)  படி குலறந்தபட்சைாக 

$500 ைற்றும் அதிகபட்சைாக $100,000 அபராதம் விதிக்கப்படைாம் என ப்ராம்ப்ட்டன் வாசிகளுக்கு 

நிலனவூட்டப்படுகிறது.  குடி ிருப்பு வாசிகள் இந்த ஒழுங்குமுலறகளுக்கு இணங்காதபட்சத்தில், நகாின் 

சம்பந்தப்பட்ட பிற உப சட்டங்கைின் கீழும் அவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படைாம். 

நகாின் சாலைகைின் ஓரங்கைில் வாகனம் நிறுத்துதல் 

COVID-19 ததாற்று பரவல் காரணைாக தற்காலிகைாக நிறுத்தி லவக்கப்பட்ட விதிைீறல்களுக்கான 

தண்டிப்புக்கலை  (யபாக்குவரத்து ைற்றும் வாகன நிறுத்த உப சட்டத்தின் (Traffic and Parking By-law) கீழ் 

நகரப் பணி ாைர்கள்  ைீண்டும் ததாடங்குவார்கள். ஜூலை 6, 2020 திங்கைன்று, இரவில் வாகனம் 

நிறுத்திவிட்டுச் தசல்பவர்கலை தண்டிப்பதற்கான அைைாக்கம் ைீண்டும் ததாடங்கும். நகரத்தின் 

யபாக்குவரத்து ைற்றும் வாகன நிறுத்த சட்டத்தின் கீழ், அதிகாலை 2 ைணி முதல் 6 ைணி வலர 

வாகனங்கலை ததருவில் நிறுத்தக் கூடாது.  ஜூலை 20, 2020 திங்கட்கிழலை முதல், மூன்று 

ைணியநரத்திற்கும் யைைான வாகன நிறுத்த ைீறல்களுக்கு தண்டலன அைைாக்கம் ைீண்டும் ததாடங்கும். 

உப சட்டத்தின் கீழாக, ஒரு சை த்தில் மூன்று ைணி யநரத்திற்கு யைல் வாகனங்கள் ததருவில் 

நிறுத்தப்படக்கூடாது. 

வாகனம் நிறுத்துவது பற்றி   பாிசீைலனகள் ஆன்லைனில் அல்ைது 311 ஐ அலழப்பதன் மூைம் 

ததாடர்ந்து கிலடக்கின்றன. ஜூலை 6, 2020 க்குப் பிறகு ததருவில் வாகனம் நிறுத்தம் தசய் த் 

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


 

 

யதலவப்படும் வாகனங்களுக்கு, நகாின்  இலண  தைத்தில் ஒரு விண்ணப்ப படிவம் கிலடக்கிறது. 

ைாற்றாக, நலடபாலதக்கும் சாலைக்கும் இலட ில் இருக்கின்ற   புல்தவைி  பகுதி ில் வாகனங்கலை 

நிறுத்தைாம். 

தனி ார் தசாத்து ைீதான கண்காணிப்பு ைற்றும் அபராத அறிவிப்புகள் தகாடுப்பதற்கு தபாறுப்பான 

தனி ார் காவல் நிறுவனங்கள், தனி ார் தசாத்துக்கைில் வாகன நிறுத்தம் தசய்வலத தண்டிப்பதற்கு 

அைைாக்கம் தசய்வதுவும் ைீண்டும் ததாடங்கும்; இதில்  கூடுதைாக, பாலதல  ைறிக்கும் வலக ிைான 

வாகன நிறுத்த  ைீறல்கள் ைற்றும் தீ லணப்பு பாலதல  ைறிக்கும் வாகன நிறுத்த ைீறல்களுக்குைான  

அைைாக்கமும் ததாடர்ந்து தச ல்படும். 

பூங்காக்கலை உபய ாகித்தல் 

நகாின் பூங்காக்கள் இப்யபாது திறந்துவிடப்பட்ட நிலை ில், குடி ிருப்பாைர்கைின் உடல்நைம் ைற்றும் 

பாதுகாப்லபப் நிலைநாட்டுவதற்காக நிலை 2 ஆம் கட்டத்தின் கீழ், அலனத்து விலை ாட்டு 

லைதானங்கள் ைற்றும் விலை ாட்டு உபகரணங்கள், திறந்ததவைி உடற்ப ிற்சி உபகரணங்கள் ைற்றும் 

குடிநீர் அலைப்புகள் ஆகி லவ மூடப்பட்யட இருக்கும் என்பது குடி ிருப்பாைர்களுக்கு 

நிலனவூட்டப்படுகிறது. 

உடல்ாீதி ான சமூகவிைகல் 

யகாலட காைத்தின் இதைான பருவநிலைல  அனுபவிப்பதற்காக குடி ிருப்பாைர்கள் தவைிய  தசல்ைத் 

துவங்கி ிருப்பதால், உடல் ாீதி ான சமூக விைகலைப் பராைாிப்பதன் முக்கி த்துவத்லத நகர நிர்வாகம் 

அவர்களுக்கு நிலனவூட்டுகிறது.  தங்கள் சமூக வட்டத்திற்கு தவைிய  உள்ைவர்கைிடைிருந்து 

ஒவ்தவாருவரும் 2.0 ைீட்டர் தூரத்லத பராைாிக்க யவண்டும். EMCPA சட்டத்தின் கீழாக, பத்துக்கும் 

யைற்பட்டவர்கள் ஒன்றுகூடுவது தலட தசய் ப்பட்டுள்ைது 

பத்துக்கும் யைற்பட்ட நபர்கள் ஒன்று கூடி ிருப்பது அல்ைது உடல் ாீதி ான சமூக விைகல் 

நடவடிக்லககளுக்கு இணங்காத ைக்கள் அல்ைது வணிக நிறுவனம் பற்றி புகாரைிக்க, குடி ிருப்புவாசிகள் 

எண் 311 ஐ அலழக்குைாறு யகட்டுக்தகாள்ைப்படுகிறார்கள். 

யகாவிட்-19 ததாற்று பரவலைச் சைாைிக்கும் விதைாக சமூகத்தினலர ஆதாிக்க நகர நிர்வாகம் எடுக்கும் 

மு ற்சிகள் பற்றி  கூடுதல் தகவலுக்கு, www.brampton.ca/COVID19  ஐப் பார்லவ ிடவும் அல்ைது 

ட்விட்டர், யபஸ்புக் ைற்றும் இன்ஸ்டாகிராைில் @CityBrampton  ஐப் பின்ததாடரவும். நகரத்தின் உப 

சட்டங்கள் பற்றி  கூடுதல் தகவலுக்கு, www.brampton.ca  க்கு வருலக தரவும் 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Permission-to-Park.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fontario.ca%2Fsocialcircles&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C52eb86419d0547e132e208d81d3e86b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637291501675531682&sdata=1FZB7Cg5lVi8qEVlVWD1hujTrqZNEfDIipFLSI8DoJs%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/


 

 

 

MEDIA CONTACT 

 

ஊடக ததாடர்பு 

யைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்பாைர், ஊடகம் & சமுதா  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதி ான தகவல் பாிைாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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