
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

இந்த ெருட குளிர்காலத்தில் சாலலகளில் வ ாழிந்த  னிலை அகற்ற ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் தைாராக இருக்கிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நெம் ர் 15, 2021) –  குளிர்கால  னிப்வ ாழிவு ெந்துெிட்டது; மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரப்  ணிப் லடயும் தைாராக இருக்கின்றனர்! நகரத்திற்கு வசாந்தமான சாலலகளில்,  க்கொட்டு 

நலட ாலதகள்,  ள்ளிகள் இருக்கும் குறுக்கு சாலல சந்திப்புக்கள் மற்றும் வ ாழுதுப ாக்கிற்கான 

நலட ாலதகளில்  னிைினால் ஏற் டும் தலடகலள அகற்ற நாங்கள் தைாராகபெ இருக்கிபறாம் 

என் லத உறுதிப் டுத்த எங்கள்  ணிைாளர்கள் 24 மணி பநரமும்  ணிைாற்றுகின்றனர்; இதனால், 

குடிைிருப்புொசிகள் தாங்கள் வசல்லுமிடங்களுக்கு  ாதுகாப்புடன் வசல்ல முடியும். 

  

குளிர்காலத்திற்கு ஏற்ற டி தைாராக இருத்தல் என் தற்கு, ஒருெருக்கு ஒருொின் உதெியுடன் ஒரு 

அணிைாக இருந்த டி வசைல் டுெது என்று அர்த்தமாகும்; இலத நகர நிர்ொகம் குடிைிருப்புொசிகளுக்கு 

நிலனவு டுத்துகிறது; இதனால் இந்தக் குளிர்காலத்தில் அலனெரும்  ாதுகாப்புடன் இருக்க முடியும்: 

• ஒரு அெசர நிலல எனும் நிகழ்ெில் உங்கலளயும் உங்கள் குடும் த்தினலரயும் 72 மணி 

பநரத்திற்கு  ராமாித்துக்வகாள்ளும் ெலகைில் தைாராக இருக்கவும். உங்கள் வீடு மற்றும் 

ொகனத்திற்கான 72-மணி பநர  ாதுகாப்பு சாதனத் வதாகுப் ிலன தைார் வசய்து 

லெத்துக்வகாள்ளவும். 

•  னிப்வ ாழிவுக்குப்  ின்னர்  க்க ொட்டு நலட ாலதகளில் கிடக்கும்  னிக்கட்டி,  னித்துகள் 

மற்றும் சகதிலை அகற்றி லெக்கவும்; 

• வதருக்களில் ொகனங்கலள நிறுத்தி லெக்க அனுமதிைில்லல மற்றும் குளிர்கால 

சிறப்புப் ணிகளின்ப ாதும் இது அமல் வசய்ைப் டும்.  னி அகற்றுெதற்கான  ணிகளின்ப ாது 

ொகனங்கலள நகர்த்திக் வகாடுத்து ெிடவும், இதனால் அெசர ஊர்திகள் தலடைில்லாமல் வசல்ல 

முடியும்; 

•  னிப்வ ாழிவு முடிந்துப ாய் 24 மணி பநரம் ஆகிைிருந்து, அப்ப ாதும்கூட உங்கள் வதருக்களில் 

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

மின்னஞ்சல் மூலம் அல்லது www.311brampton.ca என்ற ெலலத்தளத்திற்கு ெருலக தருெதன் 

மூலம் அல்லது  311 வமால ல் வசைலிலை உ பைாகிப் தன் மூலம் வதாடர்பு வகாள்ளவும்; 

• தகுதிொய்ந்த மூத்தகுடிமக்களுக்கு மற்றும் உடல்ாீதிைான இைலாலம வகாண்டிருக்கும் வீட்டு 

உாிலமைாளர்களுக்கு  னிலை அகற்றுெதற்கான நிதியுதெி கிலடக்கப்வ றுகிறது; இது  ற்றி 

இங்கு அறிைவும் : ow.ly/D2R050xgPq2. 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/emergency-management/Resources/Pages/Checklist.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/emergency-management/Resources/Pages/Checklist.aspx
mailto:311@brampton.ca,என்ற
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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


 

 

நகரின் பனித்துகள் அகற்றுவது பற்றிய தடம் அறிதல் 

2019 ஆம் ஆண்டில், உள்ளூர் சாலலகளில் திரளும்  னித்துகள் அகற்றும்  ணிைானது, திரண்ட 

 னித்துகளின் உைரம் 7.5  வச.மீ ஆகும் ெலர காத்திருக்காமல் 5 வச.மீ அளொக இருக்கும்ப ாபத பசலெ 

அளிக்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ஒப்புதல் ெழங்கிைது. அதாெது  னிப்வ ாழிவு நிகழ்ந்தவுடபனபை 

பெலலைாட்கள் உடனடிைாக அனுப் ி லெக்கப் ட்டனர் என அர்த்தமாகிறது. 

எந்வதந்த சாலலகள் மற்றும்  க்கொட்டு நலட ாலதகளில்  னி அகற்றப் ட்டது என் லத அறிை, 

குடிைிருப்பு ொசிகள்  www.brampton.ca/snow, எனும் ெலலத்தளத்தில், நகரத்தில்  னி  அகற்றுெது 

 ற்றிை தடம் அறிதல் (Plow Tracker)  குதிைில் காணலாம்; மற்றும் 311 வமால ல்வசைலிலும் காணலாம்! 

இந்த செயலியய கூகிள் ப்ளே அல்லது ஆப் ஸ்ளடரரில் இருந்து பதிவிறக்கிக் சகரள்ேலரம். இந்த 

செயலியய உபளயரகித்து பனி அகற்றும் பரரமரிப்புப் பணியின் முன்ளனற்றம், எந்சதந்த ெரயலகளுக்கு 

முன்னுரியம என் து பற்றி அறியலரம்: மற்றும் பனி அகற்றும் இயந்திரம் அருகரயமயில் இருக்கிறதர  

என அறிய வந்தரல் தங்கள் வரகனங்கயே அப்புறப்படுத்தி யவக்கலரம். ளெயவகளுக்கரன 

பெண்டுளகரயேயும் ெமர்ப்பிக்கலரம். 

குளிர்கால இைக்க வசைல் ாடுகள்  ற்றிை பமலும் தகெல்களுக்கு ெருலக 

தரவும்: www.brampton.ca/snow. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“நமது குடிைிருப்புொசிகளின்  ாதுகாப்புதான் நமக்கு முன்னுாிலம வகாண்ட ெிஷைமாகும் – 

அதனால்தான், குளிர்காலம் ெந்தவுடபனபை நமது நகராட்சி சிறப்பு  ணிைாளர்கள் தாங்கள் தைாராக 

இருப் லத வதாிெிக்க  இரு த்து நான்கு மணி பநரமும்  ணிைாற்றி ெருகிறார்கள். இந்தக் 

குளிர்ப் ருெத்லத  ாதுகாப் ானதாகவும் ரசித்து அனு ெிக்கத் தக்கதகாவும் ஆக்குெதில் நம் அலனொின் 

 ங்காற்றலும் இருக்கிறது. உங்கள் வீட்டின்  க்கொட்டு நலட ாலதகலள  னிக் கட்டி,  னித்துகள் 

மற்றும் சகதிைில்லாமல் லெத்திருங்கள்; குளிர்கால இந்த நிகழ்வுகளின்ப ாது உங்கள் ொகனங்கலள 

சாலலைிலிருந்து அகற்றி லெயுங்கள் ; உங்களுக்கு உதெி பதலெப் ட்டால் எங்கலள அணுக 311 

வமால ல் வசைலிலை உ பைாகியுங்கள்.” 

- ப ட்ாிக் ப்ரவுன், பமைர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

”நமது நகரத்தில் எங்களின் மிகப்வ ாிை நடெடிக்லககளில் ஒன்று குளிர்கால நிலலலமகளுக்கு வசெி 

சாய்ப் பதைாகும். இந்தக் குளிர்ப் ருெத்திலன எங்கள் குடிைிருப் ாளர்களுக்கு  ாதுகாப் ானதாகவும் 

ரசித்து மகிழத்தக்கதாகவும் மாற்றுெதற்கும், ஆண்டுபதாறும் 4,053 கிபலாமீட்டர் நீள சாலல தடங்கள், 

1,007 கிபலாமீட்டர்  க்கொட்டு நலட ாலதகள்/நலட ாலதகள் மற்றும் 211 வ ாழுதுப ாக்கு 

 ாலதகலள  ராமாிப் தற்கும் நாங்கள் கடலமப் ட்டுள்பளாம். நமது சமூகத்லத குளிர்காலத்திற்கு 

http://www.brampton.ca/snow
http://www.brampton.ca/snow


 

 

தக்க டி தைாராக லெத்திருக்க ஒவ்வொருெரும் தங்கள்  ங்லகச் வசய்தால், நாம் அலனெரும் நாம் 

வசல்லபெண்டிை இடத்திற்கும்  ாதுகாப் ாகச் வசல்ல முடியும்.” 

-  ால் ெிவசண்ட்,  ிராந்திை கவுன்சிலர் ொர்டுகள் 1&5; தலலெர், வ ாதுப் ணிகள் மற்றும் 

வ ாறிைிைல் துலற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

”குளிர்காலப்  ருெம் ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு ெந்துெிட்டது, மற்றும் நகரமும் அதற்குத் தைாராகிெிட்டது. 

எங்கள் 311 வமால ல் வசைலிலைப்  திெிறக்கி, எங்கள்  #BramSnowUpdate (ப்ராம்ப்ட்டன் நகர  னி 

 ற்றிை புதுத் தகெல்கள்) க்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் அலனத்து சமூக ஊடகக் கணக்குகலளயும் 

 ின்வதாடருங்கள்:  நமது சமூகத்லத குளிர்காலத்திற்குத் தைார் டுத்த அெரெர்  ங்லகச் வசய்ைவும் 

நாங்கள் குடிைிருப் ாளர்கலள ஊக்குெிக்கிபறாம். ஒன்றாக இருந்த டி, இந்த குளிர்ப் ருெம் முழுெதும் 

நமது நகரத்லத  ாதுகாப் ாகவும் அணுகக்கூடிைதாகவும் லெத்திருக்க முடியும்." 

- ப ட் ஃப ார்ட்டினி,  ிராந்திை கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 & 8, துலணத்தலலெர், வ ாதுப் ணிகள் 

மற்றும் வ ாறிைிைல் துலற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

”நன்கு இைங்கும் ஒரு நகரமாக இருந்த டி, எங்கள் குடிைிருப் ாளர்களுக்கான தினசாி 

இைக்கவசைல் ாடுகள் மற்றும் பசலெகலள வதாடர்ந்து பமம் டுத்துெதற்கு நாங்கள் அர்ப் ணிப்பு 

வகாண்டுள்பளாம். இந்தக் குளிர்ப்  ருெத்தில் உள்ளூர்  னி அகற்றும் வசைல் ாடுகளின் நிலலலைப் 

 ற்றித் வதாிந்துவகாள்ள, Plow Tracker (ப்பளா ட்ராக்கர்) உள்ளிட்ட 311 வமால ல் வசைலிலை 

குடிைிருப் ாளர்கள்  திெிறக்கம் வசய்ைலாம், இதனால் அெர்கள்  னிப்வ ாழிவு நிகழ்வுகளின் ப ாது 

 ாதுகாப் ான முலறைில் தங்கள்  ைணங்கலளத் திட்டமிடலாம். 

- படெிட் ப ர்ாிக், தலலலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கலளயும் 75,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாிைத்திலும் வ ாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்பத 

வசய்கின்பறாம்.  லதரப் ட்ட சமுதாைத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட் ாீதிைில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதிைிலான புதுலமப்  லடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான  ைணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம்.  ாதுகாப் ான, நிலலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கிைமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப் தற்கான ெளர்ச்சிப் ாலதைில் நாங்கள்  ங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகிைெற்றில் 

எங்களுடன் இலணயுங்கள்.   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 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப் ாளர், ஊடகம் & சமுதாை  ஈடு ாடு 

யுக்திாீதிைான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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


