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ேதனி மாவட்டம்
ேகாவிட்-19 (ெகாேரானா ைவரஸ்) ேநாய் தடுப்பு நடவடிக்ைககள்
ேதனி

அல்லிநகரம்

நகராட்சி

பகுதியில்

ேகாவிட்

–

19

தடுப்பு

நடவடிக்ைககளின்

ஒரு

பகுதியாக வாகன ெநrசல்கைளக் குைறத்து ெபாதுமக்கள் , வணிக2கள் மற்றும் பணியாள2கள்
சமுக

இைடெவளிைய

பின்பற்ற

மாவட்ட

நி2வாகம்

அறிவுறுத்தியதனடிப்பைடயில்

ேதனி

நகரப்

பகுதியில் ேபாக்குவரத்து மாற்றம் ,இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன நிறுத்தத்திற்கான மாற்று
ஏற்பாடுகள் ெமாத்த விற்பைன நிறுவனங்களின் வணிக ெசயல்பாட்டு ேநர நி2ணயம் ேபான்றைவகள்
குறித்து

ேதனி வட்டார ெகாேரானா தடுப்பு சிறப்பு அலவல2, வருவாய் துைற ,காவல் துைற

,ேபாக்குவரத்து

காவல்

துைற

ெசயல்திட்டங்கள் ெதாட2பாக
சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள்
ேதனி

நக2

நிறுவனங்களின்

மற்றும்

நகராட்சி

நி2வாகத்தின2

ஆகிேயா2

வகுத்துள்ள

ேதனி அல்லிநகரம் நகராட்சியில் நைடெபற்ற அைனத்து வணிக2கள்

கூட்டத்தில் எடுத்துைரக்கப்பட்டது.

பகுதியில்

ெசயல்பட்டு

உrைமயாள2கள்,

வரும்

1000

சுமா2

பணியாள2களது

த்திற்கும்

வாகனங்கள்

ேமற்பட்ட

மற்றும்

வணிக

வங்கிகளில்

பணியாற்றுபவ2களது நான்கு சக்கர மற்றும் இரு சக்கர வாகனங்கள் சுமா2 3000 த்திற்கும் ேமற்பட்ட
எண்ணிக்ைகயில் சாைலகளின் இருபுறமும் நிறுத்தம் ெசய்யப்பட்டு வருவதனால்
ெநrசல்கள்

ஏற்பட்டு

ெபாதுமக்கள்

சமுக

இைடெவளிைய

பின்பற்ற

இயலாத

ேபாக்குவரத்து
சுழல்

ஏற்பட்டு

வருவது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது
ேமற்கண்ட கூட்டத்தின் முடிவில் பல்ேவறு வணிக2கள் சங்களின் ஒரு மித்த கருத்ேதாடு
கீ ழ்க்கண்டவாறு முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன.
1. ேதனி நக2 பகுதியில் ெபrயகுளம் ேராடு மற்றும் மதுைர ேராடு ஆகிய பகுதிகளில் கனரக
வாகனங்களில் வரகூடிய சரக்குகைள இறக்குமதி ெசய்வதற்கு
அனுமதிக்கப்படும்.

ேமலும்

ேதனி

நகரப்பகுதி

ெபrயகுளம்

காைல 8.00 மணி வைர மட்டுேம

சாைலயிலுள்ள

ெமாத்த

விற்பைனக்

கூடங்களிலிருந்து ேதனியின் பிற பகுதிகளுக்கு சரக்கு ஏற்றிச்ெசல்லும் சிறிய வாகனங்கைள மாைல
2 மணி முதல் 4 மணி வைர மட்டுேம அனுமதிக்கப்படும்.
ேமற்குறிப்பிட்ட சிறிய சரக்கு வாகனங்கள் நி2ணயிக்கப்பட்ட ேநரத்திற்க்கு முன் கூட்டிேய
வரும் பட்சத்தில் ேமற்கு சந்ைதப்பகுதியில் நிறுத்தம் ெசய்து பின்ன2 அனுமதிக்கப்பட்ட ேநரத்திற்குள்
சாைலயில்

வாகனப்

ஏற்றவும், இறக்கவும்

ேபாக்குவரத்து

ெநrசல்

ஏற்படாதவாறு

சுழற்சி

முைறயில்

சரக்குகைள

ேவண்டும்.

2. ேதனி – கம்பம்

சாைலயிலிருந்து சுப்பன் ெசட்டி

ெதருவிற்குள் நுைழயும் வாகனங்கள்

திட்டச் சாைல வழியாக ேதனி எவெரஸ்ட் உணவகம் அருகில் ேதனி-மதுைர சாைலக்கு ெசல்லும்
வைகயில் ஒரு வழிப்பாைதயாக

ேபாக்குவரத்து மாற்றம் ெசய்யப்படும்.
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3.

ேதனி

நக2

கீ ழ்கண்டவாறு

பகுதியில்

குறிப்பிட்ட

உrைமயாள2கள்,

வணிக

வாகன

பணியாள2கள்

நிறுவனங்கள்

அதிகமுள்ள

நிறுத்துமிடங்களில்

வாகனங்கள்

மட்டுேம

நிறுத்தப்பட

முக்கிய
வணிக

ேவண்டும்.

சாைலகளில்

நிறுவனங்களின்

கைடக்கு

முன்பாக

உrைமயாள2கள், பணியாள2கள் வாகனங்கள் கண்டிப்பாக நிறுத்தப்படக்கூடாது.

வ.எண்

சாைலயின் ெபய2

வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம்

1

ெபrயகுளம் சாைல

2

கம்பம் சாைல

3

மதுைர சாைல &

கிழக்கு மற்றும் ேமற்கு சந்ைத வளாகம்
பய ேபருந்து நிைலய முன்பு வாகன நிறுத்துமிடம்
மதுைர ேராடு ெநடுஞ்சாைல துைற பயணிய2 விடுதி

பகவதியம்மன் ேகாவில் ெதரு

முன்பு மற்றும் எதி2புறம்

சுப்பன் ெதரு

திட்டச்சாைல பகுதியிலுள்ள காலியிடங்கள்

4

இம்மாற்றங்கள் அைனத்தும் 27.07.2020 முதல் நைடமுைறப்படுத்தப்படும் எனவும் ,அைனத்து
வணிக நிறுவனங்களின் உrைமயாள2களும்ஒதுக்கீ டு ெசய்யப்பட்ட பகுதிகளில் வாகன நிறுத்தம்
ெசய்வைத

உறுதிபடுத்துவதற்கு

விவரங்கைளயும்

,தங்களது

விவரங்கைளயும்

நகராட்சி

ஏதுவாக

வணிக

வணிக

நிறுவன

நிறுவனங்களில்

நி2வாகத்திடம்

அளித்து

உrைமயாள2கள்

பணிபுrயும்

தங்களது

வாகன

பணியாள2களது

வாகன

ேமற்குறிப்பிட்ட

ெசயல்திட்டங்கைள

ேமற்ெகாள்ள மாவட்ட நி2வாகத்தின் சா2பில் நகராட்சி நி2வாகம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
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