
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

 

 

இந்த ெருட குளிர்காலத்தில் சாலலகளில் பனிப்வபாழிெிலன நீக்க ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் தயாராக இருக்கிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நெம்பர் 22, 2020) – குளிர்கால பனிப்வபாழிவு ெந்துெிட்டது; மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரப் பணிப்பலடயும் தயாராக இருக்கின்றனர்! சாலலகளில், நகரத்திற்கு வசாந்தமான பக்கொட்டு 

நலடபாலதகள், பள்ளி குறுக்கு சாலல சந்திப்புக்கள் மற்றும் வபாழுதுபபாக்கிற்கான நலடபாலதகளில் 

பனியினால் ஏற்படும் தலடகலள அகற்ற நாங்கள் தயாராகபெ இருக்கிபறாம் என்பலத உறுதிப்படுத்த 

எங்கள் பணியாளர்கள் 24 மணி பநரமும் பணியாற்றுகின்றனர்; இதனால், குடியிருப்புொசிகள் தாங்கள் 

வசல்லுமிடங்களுக்கு பாதுகாப்புடன் வசல்ல முடியும். 

  

குளிர்காலத்திற்கு ஏற்றபடி தயாராக இருத்தல் என்பதற்கு, ஒவ்வொருொின் உதெியுடன் ஒரு அணியாக 

இருந்தபடி வசயல்படுெது என்று அர்த்தமாகும்;இலத குடியிருப்புொசிகளுக்கு நகர நிர்ொகம் 

குடியிருப்புொசிகளுக்கு உணர்த்துகிறது; இதனால் இந்தக் குளிர்காலத்தில் அலனெரும் பாதுகாப்புடன் 

இருக்க முடியும்: 

• பனிப்வபாழிவுக்குப் பின்னர் பக்க ொட்டு நலடபாலதகளில் கிடக்கும் பனிக்கட்டி, பனித்துகள் மற்றும் 

சகதிலய அகற்றுதல்; 

•வதருக்களில் ொகனங்கலள நிறுத்தி லெக்க அனுமதியில்லல மற்றும் குளிர்கால 

சிறப்புநிகழ்ச்சிகளின்பபாதும் இது அமல் வசய்யப்படும். பனி அகற்றுெதற்கான பணிகளின்பபாது 

ொகனங்கலள நகர்த்திக் வகாடுத்து ெிடவும், இதனால் அெசர ஊர்திகள் தலடயில்லாமல் வசல்ல முடியும்; 

• பனிப்வபாழிவு முடிந்துபபாய் 24 மணி பநரம் ஆகியிருந்து, அப்பபாதும்கூட உங்கள் வதருக்களில் 

தனிக்கெனம் வசலுத்த பெண்டியிருந்தால் 311 ஐ அலழக்கவும் அல்லது, 311@brampton.ca,என்ற 

மின்னஞ்சல் மூலம் அல்லது www.311brampton.ca; என்ற ெலலத்தளம் ெருெதன் மூலம் அல்லது  311 

வமாலபல் வசயலிலய உபபயாகிப்பதன் மூலம் வதாடர்பு வகாள்ளவும்; 

• தகுதிொய்ந்த மூத்தகுடிமக்களுக்கு மற்றும் உடல்ாீதியான இயலாலம வகாண்டிருக்கும் வீட்டு 

உாிலமயாளர்களுக்கு பனிலய அகற்றுெதற்கான நிதியுதெி கிலடக்கப்வபறுகிறது; இது பற்றி இங்கு 

அறியவும் : ow.ly/D2R050xgPq2. 

 

கடந்த ெருடம், உள்ளூர் சாலலகளில் திரளும் பனித்துகள் அகற்றும் பணியானது 7.5  வச.மீ ஆகும் ெலர 

காத்திருக்காமல் 5 வச.மீ அளொக இருக்கும்பபாபத பசலெ அளிக்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

ஒப்புதல் ெழங்கியது. அதாெது பனிப்வபாழிவு நிகழ்ந்தவுடபனபய பெலலயாட்கள் உடனடியாக அனுப்பி 

லெக்கப்பட்டனர் என அர்த்தமாகிறது. கூடுதலாக, எந்வதந்த சாலலகள் மற்றும் பக்கொட்டு 

நலடபாலதகளில் பனி அகற்றப்பட்டது என்பலத அறிய, குடியிருப்பு ொசிகள்  www.brampton.ca/snow, 

எனும் ெலலத்தளத்தில், நகரத்தில் பனி  அகற்றுெது பற்றிய தடம் அறிதல் (Plow Tracker) பகுதியில் 

காணலாம்; இந்த ெருடத்தில் 311 வமாலபல்வசலயயிலும் காணலாம். 

mailto:311@brampton.ca,என்ற
mailto:311@brampton.ca,என்ற
http://www.311brampton.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://ow.ly/D2R050xgPq2&data=02%7c01%7cNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7cb3feb96dc5db49b64be208d76e8d6dc4%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637099427300816241&sdata=b0ppqVPW2zxx/XdN0GySwMAuQSmt6vjskukhEptI4PM%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/snow


 

 

 

குளிர்கால இயக்க வசயல்பாடுகள் பற்றிய பமலும் தகெல்களுக்கு ெருலக 

தரவும்:  www.brampton.ca/snow. 

  

-30- 
கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கலளயும் 70,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்பத 

வசய்கின்பறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுலமப் பலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். பாதுகாப்பான, நிலலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இலணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

ஊடக வதாடர்பு 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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