
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

 

ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்றுப்பரெல் சமயத்தில், பாதுகாப்பான வசயலூக்கம் 

வகாண்ட கபாக்குெரத்தினன ஊக்குெிப்பதற்காக, இனட-இனடயிலான 

மிதிெண்டி ஓடு பானதகனள நகர நிர்ொகம் நனடமுனைக்கு வகாண்டு ெருகிைது   

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 17, 2020) – ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெலின்கபாது 

குடியிருப்புொசிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆகராக்கியத்னதக் காப்பதில் உதவுெதற்காக,  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் இனட-இனடகயயான மிதி ெண்டி ஓடுபானதகனள கொட்டன் 

ஸ்ட்ாீட் (Vodden Street) வசல்லும் ெழிகதாறும் நனடமுனைப்படுத்தெிருக்கிைது. இந்த 

மிதிெண்டி பானதகள் குடியிருப்புொசிகளிஇன் வபாழுதுகபாக்கிைகு ஒரு மாற்று உபாயமாக 

ெழங்கப்படுகிைது. இந்த புதிய னசக்கிள் பானதயானது, னசக்கிள் ஒட்டுபெர்களுக்கு 

உடல்ாீதியான சமூக ெிலகலுக்கு கதனெயான இனடவெளி வகாடுக்கிைது. 

ஏப்ரல் 18,  சனிக்கிழனம முதல், பின்ெரும் சானலகளின் பகுதிகள், ொகனப் கபாக்குெரத்துக்கு 

மூடப்பட்டு மிதிெண்டி பயன்பாட்டுக்காக மட்டுகமயான ஓடுபானதகளாக  தற்காலிகமாக 

மாற்ைம் வசய்யப்படுகின்ைன: 

• கொட்டன் ஸ்ட்ாீட் – வகன் ெில்லன்ஸ் ட்னரவ் முதல் ஹவ்டன் புலிொர்ட் ெனர 

• ஹவ்டன் புலிொர்ட் – கொட்டன் ஸ்ட்ாீட்  முதல்  வசன்ட்ரல் பார்க் ட்னரவ் ெனர  

 

சானலயின் இந்தப் பாகங்கள் வசயல்பாடுள்ள கபாக்குெரத்துக்கான மாஸ்டர் ப்ளானின் கீழாக 

முன்வமாழிந்தொறு, முன்னர் திட்டமிட்டபடியான  கிழக்கு கமற்கு னசக்கிள் ஓடுபானதயின் 

அங்கங்களாகும். ப்ராம்ப்ட்டன் 2040 வதானலகநாக்குப்பார்னெ-யின் அடிச்சுெடுகளாகவும்,  

People Term of Council Priority  க்கான சானலகளிலும்,  சானலகளின் ஒரம் கதாறும் 

நிரந்தரமான, பாதுகாப்பு வகாண்ட மிதிெண்டிப் பானதகனள நனடமுனைப்படுத்த நகர நிர்ொகம் 

கெனல வசய்து ெருகிைது. 

ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெலின்  ெினளொக பீல் பிராந்தியத்தில் ொகனப் 

கபாக்குெரத்து 33 சதவீதமாக குனைந்துெிட்டது; மக்கள் அத்தியாெசிய 

வபாருட்கள்/கசனெகனளப் வபறுெதற்காக  மிதி ெண்டி ஓட்டுனகயில் அெர்களின் பாதுகாப்பு 



 

 

கருதி, கிழக்கு-கமற்கு மிதிெண்டி ஓடுபானதயின் ஒரு அங்கம் எப்படி இருக்கும் என மக்களுக்கு 

காட்ட இது ஒரு அருனமயான தனித்துெமான சந்தர்ப்பத்னத வகாடுக்கிைது.  

மிதிெண்டி பாதுகாப்பு பற்ைிய சிறு குைிப்புகளுக்கு ெருனக தாவும்: www.brampton.ca  

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

“இந்த முன்வனப்கபாதுகம இல்லாதெனகயிலான  இந்த கநரத்னத நாம் கடந்து வசல்லும்கபாது, 

நமது குடியிருப்பாளர்ககள நமக்கு முன்னுாினம  வகாண்ட ெிஷயமாகும்.   வீதிகனள 

மறுசீரனமத்து, னசக்கிள் ஓட்டுபெர்களுக்கும் பாதசாாிகளுக்கும் உடல் ாீதியான இனடவெளினய  

அனமத்துக் வகாடுக்க, அதிக இடத்னத ெழங்குெதற்காக கபாக்குெரத்து பானதகனள 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் மறுசீரனமப்பதில் நான் வபருமிதம் வகாள்கிகைன். இந்த கடினமான 

சூழ்நினலகளில் உடல் ாீதியான சமூக இனடவெளி ெிடுதலுக்கான பாிந்துனரகனள வதாடர்ந்து 

பின்பற்ைவும், முடிந்தெனர சுறுசுறுப்பாகவும் ஆகராக்கியமாகவும் இருக்க நான் மக்கனள 

ஊக்குெிக்கிகைன்.” 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 

“நமது நகரம் முன்கனாக்கி நகர்ந்து வசன்ைபடிகய வசல்ல  னெப்பதற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகமானது, கபாக்குெரத்னத ஊக்குெித்தல், ஆதாித்தல் மற்றும் வசயல்படுத்துெதில்  

நம்பிக்னக வகாள்கிைது.  இந்த ககாெிட் -19 (Covid-19 ) வதாற்றுப்பரெல் என்னும் 

அெசரகாலத்தில், பாதசாாிகள், னசக்கிள் ஓட்டுபெர்கள் மற்றும் கார்கள் ஆகியெற்றுக்கு 

இனடயில் பாதுகாப்பான தூரத்னதப் கபணுெனத, முன்னப ெிட இப்கபாது நாம் அதிக உறுதி 

வசய்ய கெண்டும். ஒரு னசக்கிள் ஓட்டுபெராக இருக்கும் நான், இந்த தற்காலிக மிதி ெண்டி 

பானதகள் அனமெதற்காக சமூகத்துடன் நிர்ொகம் கமற்வகாண்ட ஒத்துனழப்பு முயற்சிகள் 

குைித்து நான் வபருமிதம் வகாள்கிகைன்;  எதிர் ெரும் காலங்களில் நிரந்தர தீர்வுகனள 

வசயல்படுத்துகொம் என்று எதிர்பார்க்கிகைாம்.” 

- வராகெனா சான்ட்கடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5 ; உறுப்பினர் 

மிதிெண்டி ஓட்டுபெர்களுக்கான ஆகசாசனனக்குழு 

“ககாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்று பரெலின் சமயத்தில் உடல் ாீதியான இனடவெளினயப் 

பராமாிப்பதற்காகவும்,  குடியிருப்பாளர்கனள ஆகராக்கியமாக மற்றும் சுறுசுறுப்பாக 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/Cycling/Pages/Temporary-Bike-Lanes.aspx


 

 

னெத்திருக்கவும் னசக்கிள் ஓட்டுபெர்களுக்காக சானலயின் ஒரு ஓரத்னத நகர நிர்ொகம் 

தற்காலிகமாக  ஒதுக்கீடு வசய்கிைது. நமது சானலகளில் குனைந்த ொகனப் கபாக்குெரத்து 

இருப்பதால், இந்த கநரத்தில் னசக்கிள் ஓட்ட ெிரும்பும் எெருக்கும் சாதகமான மற்றும் 

பாதுகாப்பான அனுபெத்னத ெழங்குகொம் என்று நம்புகிகைாம்.” 

- கடெிட் கபர்ாிக், தனலனம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“தனினமப்படுத்தலுக்கான இந்த கநரத்தில், நானும் என் மனனெியும் நம்முனடய உடல் மற்றும் 

மன நலனன எவ்ொறு பராமாிக்கிகைாம் என்பதற்கான ஒரு முக்கிய அங்கமாக இருப்பது இந்த 

னசக்கிள் சொாிதான்; எங்கள் னசக்கிள்களில் சொாி வசய்ெது, அத்தியாெசிய வபாருட்கனள 

ொங்குெதற்கும் உடற்பயிற்சி வசய்ெதற்கும் உதவுகிைது. கமயர் பிரவுன், கவுன்சிலர் 

சாண்கடாஸ், பிராம்ப்டன் கவுன்சில் உறுப்பினர்கள் மற்றும் நகர ஊழியர்கள் அனனெருக்கும் 

நான் நன்ைியுள்ளெனாக இருக்கிகைன்; இெர்கள் தான்  கதனெனயப் புாிந்துவகாண்டு, மிதி 

ெண்டி ஓடுபானதக்கு முக்கியமான வபாது இடத்னத அர்ப்பணித்து வகாடுத்திருக்கிைார்கள்;  

இதனால் ஓடுபானதகளில் வநாிசனலக் குனைக்க முடியும்;  எனகெ நமது கதனெனய பூர்த்தி 

வசய்ய நாம் அனனெரும் வெளிகய வசல்லும் அகத சமயத்தில் நமது உடல்ாீதியான சமூக 

இனடவெளி ெிடுெதற்கான கதனெகனளயும் பூர்த்தி வசய்ய முடியும்” 

- கடெிட் வலய்ங், தனலெர், னபக் ப்ராம்ப்ட்டன்  
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ஊடக வதாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கினணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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