
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் அதிெிரரொன வெகத்ரத சகித்துக்வகாள்ள முடியாது  

சாரைப் பாதுகாப்பிரன அதிகாிப்பதற்கான ஒரு தீர்மானத்திற்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகர்மன்றம் 

ஒப்புதல் ெழங்கியது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூரை 13, 2020) – ஜூரை 8 ஆம் வததி நகர்மன்றமானது, தானியங்கு வெகக் 

கட்டுப்பாட்டு அமல்படுத்தரை [Automated Speed Enforcement (ASE)]  நரடமுரறப்படுத்த ஏகமனதாக 

ஒப்புதல் அளித்தது; இது  அதிெிரரொக வசல்லுதல்,  மற்றும் வபாக்குெரத்து வதாடர்பான ெிபத்து 

சம்பெங்கரளக் குரறப்பதற்காகவும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் சாரைப் பயன்பாட்டாளர்கள் 

அரனெருக்குமான பாதுகாப்ரப  வமம்படுத்தவும்,  ஆண்டுவதாறும் 200 அரமெிடங்களில்  

நரடமுரறப்படுத்தப்படும்.  

தற்சமயம், இந்த  ASE அறிெிப்புக் குறிகள் ஐந்து இடங்களில் உள்ளன; அெற்றில் வசப்டம்பர்  2020 

ொக்கில் வகமிராக்கள் வபாருத்தப்படும்.: 

• ொர்டு 1: வொட்டன் ஸ்ட்ாீட் கிழக்கு (வகன்னடி வராட் மற்றும் வசன்டர் ஸ்ட்ாீட் - க்கு இரடயில்) 

• ொர்டு 2: ாிச்வெல் ட்ரரவ் நார்த் (வகன்னடி வராட் மற்றும் சாண்டல்வுட் பார்க்வெ -க்கு 

இரடயில்) 

• ொர்டு 3: வர ைாஸன் புலிொர்டு (ஹுவரான்ட்வடாாிவயா ஸ்ட்ாீட் மற்றும் வமக்ைாலின் வராட் - 

க்கு இரடயில்) 

• ொர்டு 8: அவொண்வடல் புலிொர்டு (ப்ரமீலியா வராட் மற்றும் பிர்ச்வபங்க் சாரை -க்கு 

இரடயில்) 

• ொர்டு 9: ஃவபர்ன்ஃபாரஸ்ட் ட்ரரவ் (வபாரெய்ர்ட் ட்ரரவ் மற்றும் சாண்டல்வுட் பார்க்வெ - க்கு 

இரடயில்) 

நகர நிர்ொகமானது, 25 சமுதாய பாதுகாப்பு மண்டைங்கரள  வசப்டம்பர் 2020 ொக்கில் 

அரமக்கெிருக்கிறது. நகாின் ஊடாக ASE க்கு ஆதரொக இருக்கும் ெரகயில்,  பணியாளர்கள் கூடுதல் 

வகமிராக்கரள வகாள்முதல் வசய்யத் துெங்குொர்கள். இந்தக் வகாள்முதைானது, இந்த ெருட இறுதியில் 

பூர்த்தியரடயும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

இதற்கான ெிழிப்புணர்ரெ ஏற்படுத்தும் முயற்சியாக, ASE நரடமுரறயில் இருக்கிறது என்றும், மற்றும் 

அதிவெகமாக வசல்ெது சமுதாயத்தில் சகித்துக்வகாள்ளப்படுெதில்ரை எனவும் ொகன ஓட்டிகளுக்கு 

அறிவுறுத்தும் ெரகயில், அறிெிப்புக் குறிகள் நகாின் நுரழவுப் பகுதியில் நிறுெப்படும். 

https://www.brampton.ca/en/residents/Roads/pedestrian-driver-safety/Pages/community-safety-zones.aspx


 

 

பின்புைம் 

• ASE, இது பிரவதச ாீதியாக வதர்ந்வதடுக்கப்பட்டு பங்குவபறும் நகராட்சிகளினால் சட்ட 

ெடிொக்கப்பட்டு, உள்ளூர் சமுதாயத்தினருக்கான –குறிப்பாக ெிபத்து சம்பெங்களுக்கு அதிகம் 

ஆட்பட்டுெிடக்கூடிய குழந்ரதகள் வபான்ற சாரைப் பயனாளர்களுக்கான – பாதுகாப்பு மற்றும் 

ெசதிரய அதிகாிப்பதில் கெனம் வசலுத்துகிறது.    

• ASE என்பது தன்னிக்கமாக இயங்கும் ஒரு சாதன கட்டரமப்பு; இது வெகக் கட்டுப்பாடுகரள 

அமல்படுத்துெதற்கான ’வெகம் அளவெடுக்கும்’  கருெி மற்றும் ஒரு வகமிராரெ 

உபவயாகிக்கிறது. 

• பள்ளிகள் இருக்கும் பகுதி மற்றும் சமுதாய மக்களுக்கான பாதுகாப்பு வதரெப்படும் பகுதிகளில், 

குறித்த வெகத்திற்கும் கூடுதைான வெகத்தில் வசல்லும் ொகனங்கரள மட்டுவம ASE படம் 

பிடித்து பதிவு வசய்துவகாள்கிறது. ஓட்டிச்வசல்பெர் யார் என்பது ஒரு வபாருட்டில்ைாமல் 

அதிவெகமாக  வசல்லும் ொகனத்தின் எண்ணுக்குாியெர் வபயாில் அபராத-அறிெிப்புச்சீட்டு 

ெழங்கப்படுகிறது. 

• சட்ட ெடிொனது, பள்ளிகள் இருக்குமிடங்கள் மற்றும் சமுதாயத்திற்கான பாதுகாப்பு 

வதரெப்படும் பகுதிகளில், மற்றும் 80 கி மீ க்கும் குரறொன வெகத்தில் ொகனங்கள் வசல்ை 

வெண்டிய பகுதிகளில்,  ASE ரயப் வபாருத்த அனுமதிக்கிறது. 

• ASE ரயப்வபாருத்துெதில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகராட்சி மன்றம்தான்  2019, டிசம்பர் 19 ஆம் 

வததியிவைவய தனது முதைாெது அறிெிப்புக்குறிரய நிறுெி அறிமுகம் வசய்த,  ஒன்ட்வடாிவயா 

பிரவதசத்தில் உள்ள, முதைாெது  நகராட்சியாகும். 

ASE பற்றிய கூடுதல் தகெல்களுக்கு,  இங்வக க்ளிக் வசய்யவும் 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டனில் அதிவெகமாக ொகனம் ஓட்டுெரத முற்றிலும் சகிக்க இயைாது; இந்தச் வசய்திரய 

வதளிொக எடுத்துச் வசால்ெதற்காக, நமது நகரமன்றம் வதாடர்ந்து நடெடிக்ரக எடுக்கும். நமது நகரம் 

முழுெதிலுமாக 200 இடங்களில்  தானியங்கி வெகக் கட்டுப்பாட்ரட அமைாக்கம் வசய்ெரத அதிகாிப்பது 

வபான்ற நடெடிக்ரககளின் மூைம், ொகன ெிபத்து சம்பெங்கரள குரறப்பதற்கும், அரனத்து சாரை 

பயனாளிகளுக்கும், குறிப்பாக அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடியெர்களுக்கான பாதுகாப்ரப அதிகாிப்பதற்கும் 

நாங்கள் பணியாற்றி ெருகிவறாம். ” 

- வபட்ாிக் ப்ரவுன், வமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ASE  அரமப்பதற்கான கூடுதல்  இடங்கரள அங்கீகாிப்பதன் மூைம், நமது 

சமூகத்தில் அதிவெகத்ரத சகித்துக்வகாள்ள முடியாது என்பரதயும், சாரைரய எல்வைாருக்குமாகப் 

பகிர்ந்து வகாள்ெரத நிரனெில் வகாள்ள வெண்டும் என்பரதயும் அரனத்து ொகன ஓட்டிகளுக்கும் 

சமிக்ரஞ வசய்கிவறாம். இந்த ஆண்டு வொட்டன் ஸ்ட்ாீட்-இல், ASE அறிமுகம் வசய்யப்பட்டரதத் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aseontario.com%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3f5b0fda592c4a1fca3308d82744676e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637302522065338184&sdata=YiRtXpWBf7B4pvRhnfTd73%2B2je8FaJ%2Baex9SYu7h%2FRI%3D&reserved=0


 

 

வதாடர்ந்து, பாதுகாப்பான, வசயல்பாட்டில் இருக்கின்றபடியான, வபாக்குெரத்ரத ஊக்குெிக்கவும் 

மற்றும் ஆதாிப்பதற்காகவும், அருகாரமயில்  இரடயிரடவயயான  இருசக்கர (வமாட்டார் ரபக்) ொகன 

பாரதகரளயும் நகர் மன்றம் அறிமுகப்படுத்தியது. மக்களுக்கான வீதிகரள உருொக்குெவத எங்கள் 

முன்னுாிரமயாகும், இப்படியாக  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகள் அரனெரும் பாதுகாப்பாக வபாக்குெரத்து 

வசய்யைாம்! 

- பால் ெின்வசண்ட், ாீஜனல் கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; தரைரமப் வபாறுப்பு, வபாதுப்பணி மற்றும் 

வபாறியியல் துரற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“தானியங்கு வெகக் கட்டுப்பாட்டு அமைாக்கம் என்பது,  நாம் அரனெரும் வெகத்ரதக் குரறக்க 

வெண்டும் என்பரதயும், நமது சமூகங்கரள பாதுகாப்பாக ரெத்திருப்பதில் நாம் அரனெரும் 

வசயல்பாட்டுாீதியாக பங்கு ெகிக்கிவறாம் என்பரதயும் நிரனவூட்டுெதற்வகயாகும். ASE ஐ 

அறிமுகப்படுத்திய முதல் நகரங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் நாம், நமது குடியிருப்பாளர்களின் உடல்நைம் 

மற்றும் பாதுகாப்புதான் முன்னுாிரம வகாண்ட ெிஷயமாக கருதப்படுகிறது என்பரத நாங்கள் எடுத்துக் 

காட்டுகிவறாம். ” 

- வபட் ஃவபார்ட்டினி, பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 7 & 8; துரணத்தரைெர், -வபாதுப்பணி மற்றும் 

வபாறியியல் துரற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

”நமது சாரைகள், பக்கொட்டு நரடபாரதகள் மற்றும் வபாக்குெரத்து அரமப்புகள் பாதுகாப்பாகவும் 

திறரமயாகவும் வசயல்படுெரத உறுதி வசய்ெதில் நமது சாரைகள் பராமாிப்பு மற்றும் வபாக்குெரத்து 

வசரெகள் குழு ஒரு அத்தியாெசியமானதும்  மற்றும் சிக்கைானதுமான பங்கிரன ஆற்றுகிறது. வகாெிட்-

19 வதாற்று பரெலுக்கு முன்னும்,  அதற்குப்பின்னரும், நமது சமூகத்தின் ஆவராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்ரப வமம்படுத்துெதற்கும் ஆதாிப்பதற்கும் தானியங்கி வெகக் கட்டுப்பாட்டிரன அமைாக்கம் 

வசய்ெதில் எங்கள் ஊழியர்கள் திரரக்குப் பின்னால் பணியாற்றி ெருகின்றனர். ” 

- வடெிட் வபர்ாிக், தரைரம நிர்ொக அதிகாாி  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிரரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கரளயும் 70,000 

ெணிக அரமப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கரள மனத்தில் ரெத்வத 

வசய்கின்வறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு வசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிவறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுரமப் பரடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிவறாம். பாதுகாப்பான, நிரைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆவராக்கியமிக்க ஒரு நகரரக் 

கட்டரமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாரதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிவறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இரணயுங்கள்.   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 

வமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் பாிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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