
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

                    

சர்வீஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் (Service Brampton) அமைப்பானது 

குடியிருப்புொசிகளுக்கான சசமெமய சைம்படுத்த, எட்டிப்பார்க்கும் 

அறிெிப்புக்கள் வகாடுக்கத் துெங்கியுள்ளது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜனொி 27, 2022) – சர்வீஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் அமைப்பானது ப்ராம்ப்ட்டன் 

குடியிருப்புொசிகளுக்கு  சசமெயளிப்பதில் சைம்பாடுகமளத் வதாடர்ந்து வசய்து ெருகிறது; அதாெது 

311brampton.ca ைற்றும்  311 வைாமபல் வசயலி உபசயாகிப்பெர்களுக்கு எட்டிப்பார்க்கும் 

அறிெிப்புக்கள் வகாடுப்பமத இன்றிலிருந்து துெக்குகிறது. 

குடியிருப்புொசிகள் தாங்கள் சைர்ப்பித்த சசமெக்கான செண்டுசகாமள, அதமன சைர்ப்பித்த 

சததியிலிருந்து, அவ்ெப்சபாமதய நிமை என்ன என்பது முதல் அது நிமறசெறும் ெமரயிைானமெ 

பற்றிய எட்டிப்பார்க்கும் அறிெிப்புக்கமளப் வபற  தாங்கசள ெிருப்பத்வதாிவு வசய்துவகாள்ளைாம். 

குடியிருப்புொசிகள் 311 அணிமயத் வதாடர்பு வகாள்ளாைசைவய தங்களின் சசமெ செண்டுசகாள் எந்த 

நிமையில் உள்ளது என அறிந்துவகாள்ள இது உதவும். 

சர்வீஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் (Service Brampton)  இன் 311 வைாமபல் வசயலி ைற்றும் ெமைத்தளம் 

இந்த 311 வைாமபல் வசயலி ைற்றும் ஆன்மைன் செண்டுசகாள்கள்  தகெல்கள், சைர்ப்பணங்கள் ைற்றும் 

செண்டுசகாளின் தடம் அறிதல் ஆகியமெ கீழ்க்கண்ட சசமெகளுக்கு எளிதில் கிமடக்கும்:  

• ொகன நிறுத்த சசமெகள் ைற்றும் அெற்றுக்கான நடைாட்ட உாிைம் அளித்தல் 

• வசாத்து பற்றிய கெமைகள் ைற்றும் நகராட்சி ெிதி அைைாக்கம் 

• குப்மபகள் ைற்றும் ெிளம்பர பைமககள் 

• பூங்காக்கள் நமட தடங்கள் 

• சாமைகள் ைற்றும் பக்கொட்டுப் பாமதகள் 

• சாமைக்குறிகள் ைற்றும் வதருெிளக்குகள் 

• ைரங்கள் வதாடர்பான சசமெகள் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் ப்ளவ் ட்ராக்கர் (Brampton Plow Tracker) ைற்றும் பனி அகற்றும் சசமெகள் 

இந்த 311 ப்ராம்ப்ட்டன் வசயலிமய இன்சற ஆஒ ஸ்சடார் (App Store) அல்ைது கூகிள் ப்சள (Google 

Play) ெழியாக பதிெிறக்கம் வசய்துவகாள்ளைாம். குடியிருப்புொசிகள் இந்தப் புதிய தடம் அறியும் 

அம்சத்திமன 311brampton.ca யிலும் உபசயாகிக்கைாம். 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F%3F_ga%3D2.163447420.1140830182.1643046188-1740773351.1609777697&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C36e792e7c3284e8301b208d9e1e94842%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637789214320062545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Nbpi1DCOkU8w1iHxrSwwEjbP6Kkod0VKDkXqqQSVHPU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F%3F_ga%3D2.163447420.1140830182.1643046188-1740773351.1609777697&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C36e792e7c3284e8301b208d9e1e94842%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637789214320062545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Nbpi1DCOkU8w1iHxrSwwEjbP6Kkod0VKDkXqqQSVHPU%3D&reserved=0


 

 

இமணப்பிசைசய இருங்கள் 

ஸ்ைார்ட்ஃப ோன், ஆன்லைன் அல்ைது 311 ஐ அலைத்தல் ஆகிய முலைகளில் சர்வீஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் -ஐ 

விலைவோகவும் எளிதோகவும் அலைய முடியும். வோடிக்லகயோளர் பசலவ ஒரு நோளின் 24 மணி பநைமும், 

வோைத்தின் ஏழு நோட்களும், 150 மமோைிகளுக்கும் பமைோகவுஉம் கிலைக்கிைது.  

• ஆன்லைனில் க்கு 311Brampton.ca  வருலக தைவும் 

• ஆப் ஸ்சடார் (App Store) அல்ைது கூகிள் ப்சள (Google Play) யில் 311 Brampton வசயலிமய 

தரெிறக்கம் வசய்துவகாள்ளவும் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகர எல்மைக்குள் என்றால் 311  ஐ சுழற்றவும் (நகர எல்மைக்கு அப்பால் 

905.874.2000) 

• 311@brampton.ca க்கு ைின்னஞ்சல் வசய்யவும் 

சசமெகமள சகாருெதற்கும், வபாழுதுசபாக்கு நிகழ்சிகளுக்கான பதிவுவசய்தல், ொகன நிறுத்த டிக்வகட் 

பணம் வசலுத்தல்கள் ைற்றும் வராக்கம் இல்ைாைல் ொி வசலுத்துதல்கள் உள்ளிட்ட பல்செறு 

பாிெர்த்தமனகமள நிமறசெற்றிக்வகாள்ள குடியிருப்புொசிகள் நகரம் முழுெதும் உள்ள சர்வீஸ் 

ப்ராம்ப்ட்டன் அமைந்துள்ள இடங்களுக்கு தங்கள் ெசதிப்படி ெருமக தரைாம். இது அமைந்துள்ள 

இடங்கள்:  

• நகர் ைன்றம் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் சிெிக் மையம் 

• சூஸன் ஃவபன்னல் ஸ்சபார்ட்ஸ்ப்வளக்ஸ் 

• சகஸ்ஸீ சகம்ப்வபல் சமுதாய மையம் 

• சகார் வைசடாஸ் சமுதாய மையம் 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நன்றாக நிர்ொகிக்கப்படும் நகரைாகும், ைற்றும் நைது சமூகத்திற்கு சிறந்த சசமெ 

வசய்ெதற்காக எங்கள் அன்றாட நடெடிக்மககமள வதாடர்ந்து சைம்படுத்துெதில் நாங்கள் அர்ப்பணிப்பு 

வகாண்டுள்சளாம். 311brampton.ca ைற்றும் 311 வைாமபல் வசயலியில் சதடிக்கண்டறிந்து, தங்களின் 

அமனத்து நகராட்சிப் பணி சதமெகளுக்கும் எங்கள் குழுமெத் வதாடர்புவகாள்ளுைாறு நான் 

குடியிருப்புொசிகமள ஊக்குெிக்கிசறன். 24/7 என்னும் அடிப்பமடயில் உங்களுக்கு சசமெ வசய்யசெ 

நாங்கள் இருக்கிசறாம்.” 

- சபட்ாிக் ப்ரவுன், சையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நைது சர்வீஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் குழுொனது நைது குடியிருப்புொசிகளுடனான ஈடுபாட்மட 

சைம்படுத்துெதற்கும், நைது சமூகத்தின் சதமெகமள நிமறசெற்றுெதற்காக, நாங்கள் ெழங்கும் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C36e792e7c3284e8301b208d9e1e94842%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637789214320062545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZBWbPsfFpbZngoyN3LJs%2Bl4OyuEwT2moyiDAk0%2BqrI0%3D&reserved=0
mailto:311@brampton.ca
http://311brampton.ca/


 

 

சசமெகமள வநறிப்படுத்துெதற்கும் புதிய ெழிகமளத் வதாடர்ந்து கண்டுபிடித்து ெருகிறது. புதிய 

”எட்டிப்பார்க்கும்” அறிெிப்புகள் குடியிருப்புொசிகளின் சசமெக் சகாாிக்மககமளப் பற்றிய புதுப்பித்த 

தகெல்கமளக் வகாண்டிருக்கும்; இதன்மூைம் அெர்களுக்கான சசமெக்காக ஒவ்வொரு அடி எடுத்து 

மெப்பதிலும் நாங்கள் எங்கு இருக்கிசறாம் என்பமத அெர்கள் அறிொர்கள்.” 

- வராவீனா சான்ட்சடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5 தமைெர், சமுதாய சசமெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில், நைது குடியிருப்புொசிகளுக்கு சிறப்பான ைற்றும் ெசதியான சசமெகமள 

ெழங்கவும், அெர்களின் அன்றாட ொழ்க்மகமய சைம்படுத்தவும் நாங்கள் முயற்சி வசய்து ெருகிசறாம். 

எங்கள் அர்ப்பணிப்பு ைிக்க சர்வீஸ் பிராம்ப்டன் குழு எப்சபாதுசை,  எந்த ெழியில் ைிகவும் ெசதியானசதா 

அப்படியான முமறயில் அெர்களின் சசமெக்காக இருக்கும்; இது ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகளுக்கு உதெவும் 

அெர்களுக்குத் வதாிெிக்கவுசையாகும். புதிய 311 எட்டிப்பார்க்கும் அறிெிப்புகள் அந்த அனுபெத்மத 

சைம்படுத்தும்;, குடியிருப்பாளர்களுக்கு ெிமரொகவும் திறமையாகவும் நாங்கள் பணியாற்றும் அசத 

செமையில் சாியான சநரத்தில் அெர்களுக்கான புது தகெல்கமளயும் ெழங்கும்.” 

- சார்வையின் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 7 & 8 , துமணத் தமைெர், சமுதாய சசமெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில் உள்ள எங்கள் குழுொனது, கவுன்சில் காை முன்னுாிமைவகாண்ட ெிஷயங்கமள 

ெழங்கிெிட உறுதிபூண்டுள்ளது: ப்ராம்ப்ட்டன் ைிக நன்றாக நிர்ெகிக்கப்படும் நகரைாகும்;  இதில் சர்வீஸ் 

ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ஒருங்கிமணந்த பங்மக ெகிக்கிறது. 311 இமணயதளம் ைற்றும் 311 வைாமபல் 

வசயலியில் எட்டிப்பார்க்கும் அறிெிப்புகமள ெழங்குெதற்காக, எங்கள் சசமெமய சைம்படுத்துெதன் 

மூைம், எங்கள் குடியிருப்புொசிகள் தங்களின் சகாாிக்மககளுக்கான தகெல்கமளப் வபறைாம்; 

இதற்காகசெ நாங்கள் பணிபுாிகிசறாம்.” 

- சடெிட் சபர்ாிக், தமைமை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

-30- 

 

கனடா நாட்டில் ைிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 ைக்கமளயும் 75,000 

ெணிக அமைப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுைக்கமள ைனத்தில் மெத்சத 

வசய்கின்சறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு சசர்க்கின்றனர், முதலீட்மட நாங்கள் ஈர்க்கிசறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுமைப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிசறாம். பாதுகாப்பான, நிமைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆசராக்கியைிக்க ஒரு நகமரக் 



 

 

கட்டமைப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிசறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கைாச்சர ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 

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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

