
 

 

டிசம்பர் 11, 2020 
 

குடியிருப்புவாசிகள் தங்கள் குளிர்கால பயணங்களள பாதுகாப்பாக திட்டமிட 

நகரத்தின் ப்ளளா ட்ராக்கர் (Plow Tracker) உதவுகிறது 

 

குலிர்காலத்திற்கு தயாராவது என்பது கூட்டு முயற்சியாகும்; மற்றும் ஒவ்வவாரு வருடமும் சாளல மற்றும் 

வதருக்களில் தளடயில்லாமல் வழியளமத்துக் வகாடுக்க நகரநிர்வாகம் தன்ளை அர்ப்பணித்துக் 

வகாண்டுள்ளது. பைி அகற்றுதல் எை வரும்ளபாது, நமது அர்ப்பணிப்பு வகாண்ட  வபாதுப்பணித்துளற, 

சர்வீஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் (Service Brampton) அளமப்பு மற்றும் உப சட்டங்கள் அமலாக்கத்துளற 

ஆகியளவளய நம் மைதில் ளதான்றுகின்ற விஷயங்களாக இருக்கலாம்; இருந்தளபாதிலும் திளரக்குப் 

பின்ைால் இருந்தபடி ஒன்று ளசர்ந்து பணியாற்றுகின்ற பல துளறகளும் உள்ளை ; இளவ ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகாில் இருக்கும் அளைவருக்கும் இந்தக் குளிர்காலம் பாதுகாப்பாைதாக இருக்க ளவக்க தங்கள் 

பங்களிப்ளபச் வசய்கின்றைர்.  

 

கடந்த ஆண்டு, நகர நிர்வாகம் தைது ப்ளளா ட்ராக்களர www.brampton.ca/snow, எனும் 

வளலப்பக்கத்தில் அறிமுகப்படுத்தியது, இது வபாதுப்பணித்துளற, டிஜிட்டல் இன்வைாளவஷன் (Digital 

Innovation) மற்றும் ஐடி (IT)மற்றும் சர்வீஸ் பிராம்ப்டன்  (Service Brampton)ஆகியவற்றின் 

கூட்டுமுயற்சியாகும். எந்வதந்த சாளலகள் மற்றும் நளடபாளதகள் பணிக்குழுக்களால் எந்த நிஜமாை 

ளநரத்தில் அகற்றப்பட்டுள்ளை என்பளதப் பார்க்க குடியிருப்பாளர்களுக்கு ப்ளளா டிராக்கர் உதவுகிறது. 

இந்த ஆண்டின் புதிய விஷயமாக, ப்ளளா டிராக்களர 311 வமாளபல் வசயலியிலும் காணலாம், இது 

கூகிள் பிளள அல்லது ஆப் ஸ்ளடாாில் கிளடக்கிறது. இந்த கருவிளயப் பயன்படுத்தி, குடியிருப்பாளர்கள் 

பைிப்வபாழிவு பராமாிப்பு பற்றிய முன்ளைற்றம், எந்த சாளலகளுக்கு முன்னுாிளமகள் 

வகாடுக்கப்படுகிறது எைவும் ஒரு ப்ளளா இயந்திரம் அவர்களுக்கு அருகாளமயில் இருக்கிறதா எைவும் 

சாிபார்க்கலாம். 

 

“நமது பரந்த குளிர்கால நடவடிக்ளககளள, அணுகக்கூடிய வளகயிலும், பயைருக்கு உகந்த வளகயிலும் 

ப்ளளா டிராக்கர்  வசயலி அளிக்கிறது, ”என்கிறார் நகரத்தின் தளலளம தகவல் அதிகாாி குமணன் 

ளகாபாலசாமி. குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் வணிகர்கள் 311 வசயலிளய பதிவிறக்கி, ப்ளளா டிராக்கர் 

கருவிளய அணுகலாம், மற்றும் வவவ்ளவறு வசயல்பாடுகளின் நிளலளயக் காணலாம், ளதளவப்பட்டால் 

உடைடி நடவடிக்ளகக்காை ளசளவ ளகாாிக்ளகளயயும் சமர்ப்பிக்கலாம். கடுளமயாை 

பைிப்வபாழிவுக்குப் பிறகு ஓட்டுைர்கள் தங்களின் அன்றாட பயணங்களள சிறப்பாக திட்டமிட, 

ஏற்கைளவ எந்த சாளலகளில் பைி அகற்றப்பட்டுள்ளது என்பளதப் சாிபார்த்துக் வகாள்ளலாம் என்பது 

ஓட்டுைர்களுக்கு கிளடக்கும் நன்ளமகளில் ஒன்றாகும்.” 

 

 டிசம்பர் 9 ஆம் ளததி, நகர நிர்வாகமாைது தைது  பைி அகற்றும் இயந்திரங்களின் அணிவகுப்பு மற்றும் 

வழிநடத்துவது பற்றிய ஒரு வீடிளயாளவ நகர நிர்வாகம்  வழங்கியது; வசயல்திறன், ஒத்துளழப்பு மற்றும் 

பாதுகாப்ளப உள்ளூாில் உந்தி வசலுத்துவதற்காகவும் ளடாளரான்ட்ளடா பகுதி நகராட்சிகளில்  வாி 

http://www.brampton.ca/snow


 

 

வசலுத்துளவாருடைாை வதாடர்புகளள ளமம்படுத்துவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் புதுளமயாை டிஜிட்டல் 

உத்திகள் மற்றும் வழிமுளறகளள இந்தக் கருத்தரங்கம் ஆராய்ந்தது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நன்கு இயங்கிவருகின்ற நகரம் ஆகும்; எங்கள் குடியிருப்பாளர்களுக்காை அன்றாட இயக்க 

வசயல்கள் மற்றும் ளசளவ வழங்களல வதாடர்ந்து ளமம்படுத்த, நாங்கள் அர்ப்பணித்துக் 

வகாண்டுள்ளளாம் ”என்கிறார் 9 மற்றும் 10 ஆவது வார்டுகளின் கவுன்சிலரும், ’கார்ப்பளரட் சர்வீசஸ்’ 

க்காை தளலவருமாை ஹர்கிரத் சிங். "ப்ளளா டிராக்கர் என்பது உள்ளூர் பைி அகற்றல் நடவடிக்ளககளின் 

நிளல குறித்து ப்ராம்ப்ட்டன் வாசிகளுக்குத் வதாியப்படுத்துகிறது, ளமலும் பைிப்வபாழிவு நிகழ்வுகளின் 

ளபாது தங்கள் பயணங்களள பாதுகாப்பாை முளறயில் திட்டமிடவும் உதவுகிறது." 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சளபயும் மற்றும் அதன் ஊழியர்களும் ஒவ்வவாரு குளிர்காலத்திலும் ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகளரப் பாதுகாப்பாக ளவத்திருக்க மிகச்சிறந்த, 24 மணி ளநர ளசளவளய வழங்க முயற்சி வசய்கிறார்கள்; 

ளமலும் அளைவருக்கும் இந்தக் குளிர்காலபருவத்ளத மிகவும் சுவாரஸ்யமாைதாக ஆக்குவதற்காை 

நடவடிக்ளககளள ளமம்படுத்த வதாடர்ந்து பணியாற்றி வருகின்றைர். 

 

“நகர நிர்வாகத்தில் எங்கள் மிகப்வபாிய நடவடிக்ளககளில் ஒன்றாக இருப்பது குளிர்கால 

நிளலளமகளளச் சமாளிப்பளதயாகும். நமது குடியிருப்பாளர்களுக்கு இந்த பருவத்ளத 

பாதுகாப்பாைதாகவும், சுவாரஸ்யமாைதாகவும் மாற்றுவதற்கும், ஆண்டுளதாறும் 3,986 ளலன் 

கிளலாமீட்டர் சாளலகள், 2,462 ளபருந்து நிறுத்தங்கள் மற்றும் 979 கிளலாமீட்டர் நளடபாளதகள் / 

நளடபாளதகள் ஆகியவற்ளற பராமாிப்பதற்கும், நாங்கள் கடளமப்பட்டுள்ளளாம் ”என்று , வார்டுகள் 1 

மற்றும் 5 க்காை பிராந்திய கவுன்சிலராகவும்   வபாது பணிகள் மற்றும் வபாறியியல் தளலவராகவும் 

இருக்கின்ற  பால் விவசன்ட் அவர்கள் கூறுகிறார். "நமது சமூகத்ளத குளிர்காலத்தில் தயார் நிளலயில் 

ளவத்திருக்க எல்ளலாரும் தங்கள் பங்ளகச் வசய்யும்ளபாது நாம் அளைவரும் நாம் ளதளவப்படும் 

இடத்திற்கு பாதுகாப்பாக வசல்ல முடியும் - இதில் குடியிருப்பாளர்களும் அடங்குவர்; அவர்கள் வளகயில், 

பைிப்வபாழிவுகளின் ளபாது தங்கள் வாகைங்களள சாளலளயவிட்டு தூரமாக ளவக்கும்படி நாங்கள் 

ளகட்டுக்வகாள்கிளறாம்; இதைால் அவர்களின் குடியிருப்புப் பகுதியில் இருக்கும் நளடபாளதகள் 

தளடகள் இல்லாமல் இருக்கும்." 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் பைிப்வபாழிவு பற்றிய ளமலும் தகவல்களுக்கு வருளக தரவும்: 

www.brampton.ca/snow, ளமலும் உங்கள் ளகளபசியில் 311 வசயலிளய  Google Play அல்லது App Store 

இல் இருந்து பதிவிறக்கிக் வகாள்ளவும்.  

-30- 

ஊடக வதாடர்பு 

ளமாைிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியாை தகவல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

http://www.brampton.ca/snow
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