
 

 
 

 

 

இந்த வசந்த பருவத்தில் குடியிருப்புவாசிகளை பாதுகாப்புடன் இருக்க வவண்டி 

நகர நிர்வாகம் நிளைவூட்டுகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 17, 2021) – எதிர்வரும் மிதவவப்ப வாைிளை காரணம் காட்டி, இந்த வசந்த 

பருவத்தில் பாதுகாப்புடன் இருக்குமாறு ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் குடியிருப்புவாசிகளுக்கு 

நிளைவூட்டுகிறது. பருவநிளை மாற்றம் என்பது பல்வவறு இன்ைல்களைக் வகாண்டு வந்துவிடும் 

என்பளத ஒவ்வவாருவரும் அறிந்திருக்க வவண்டும். 

 

இப்வபாளதக்கு ஐஸ்கட்டி குப்ளபகள், பைித்துகள் மற்றும்  பைிக்கட்டி வசருதல், மற்றும் வரவிருக்கின்ற 

வசந்தகாை மளை வபான்ற இந்தக் குைிர்காைத்தின் பைதரப்பட்ட நிளைளமகள் காரணமாக, சராசாிக்கும் 

அதிகமாை வவள்ை அபாயம் இருக்கும் எை நகாின் அவசரகாை வமைாண்ளம அலுவைகம் 

குடியிருப்புவாசிகளுக்கு எச்சாிக்ளக விடுத்திருக்கிறது. வவள்ைப்பாதுப்பு குறித்த பின் வரும் குறிப்புக்களை 

மைதில் வகாள்ைவது அவசியம் : 

• வபாலீஸ், தீயளணப்பு அல்ைது ஆம்புைன்ஸ் வபான்ற அவசரகாை  வதளவகளுக்கு 9-1-1 என்ற 

எண்ளண உடைடியாக அளைத்தல். 

• நகராட்சியின் உள்ளூர் சாளைகைில் வவள்ைம் பாய்தல், அளடபட்ட சாக்களடகல் அல்ைது 

தளரக்கு அடியிைாை தைத்திளை வவள்ைம் சூழ்ந்துவகாள்ளுதல் வபான்றவற்றுக்கு  வதாடர்பு 

வகாள்ை வவண்டிய எண் 311.  

• ஓளடகள் மற்றும் ஆறுகைில் நீர்மட்டம் வரம்புக்கு மீறி உயர்தளைப்பற்றி வதாிவிக்க  வதாடர்பு 

வகாள்ை வவண்டிய இடம்  கிவரடிட் வவல்லி கன்சர்வவஷன் அத்தாாிட்டி(Credit Valley 

Conservation Authority) காளை 8:30 மணி முதல் மாளை 4:30 மணி வளர, திங்கள் முதல் வவள்ைி 

வளர வதாடர்பு வகாண்டு, வவள்ைக் கடளம அதிகாாிளய வதாடர்பு வகாள்ைைாம். 

• உங்கள் உடளமளய பத்திரப்படுத்திக் வகாள்ைவும். வவள்ைம் ஏற்படும் முன்பாகவவ தண்ணீர் 

வடிவதற்காை பாளதளய சீரளமக்கவும். பாதுகாப்பாக இருக்கும் எனும் பட்சத்தில் உங்கள் வசாத்து 

இருக்கும் பகுதியிலிருந்து அருகாளமயில் இருக்கும் நீர்பிடி வதாட்டி அல்ைது வதருவிற்குள் நீர் 

சுைபமாக வசல்ை பாளதளய சீரளமக்கவும். உங்கள் வசாத்தில் வசர்ந்திருக்கும் அதிகப்படி 

பைித்துகளை அகற்றவும். நீர்பிடி வதாட்டிகள், நீர் கீைிறங்கும் வைிகள் அளடப்பில்ைாமல் 

இருப்பளத உறுதி வசய்யவும்.  

• வவள்ைம் ஏற்பட்டுவிட்டால், தண்ணீர் ஊடாக நீங்கள் நடந்து வசல்ை வவண்டி வந்தால் 

மின்சாரத்ளத துண்டிக்க முயற்சிக்க வவண்டாம். மின்சாரத்ளத துண்டிக்க அதற்காை 

துளறயிைராகிய  Alectra அளமப்ளப அளைக்கவும். மின்சார இளணப்பு இருக்கக்கூடிய இடங்கள், 

வீட்டுபவயாக சாதைங்கள் கம்பி வடங்கள் இருக்கக்கூடிய அளறகைில் ஒருவபாதும் நுளைய 

வவண்டாம்.  

https://www.311brampton.ca/
https://cvc.ca/contact/
https://cvc.ca/contact/


 

 

• வவள்ைம் வடிந்துவிட்டபின்ைர், சகதி மற்றும் தண்ணீர் கசிவு வதாடர்பாை நீண்டகாை 

ஆபத்துக்களுக்கு எதிராக உங்கள் வீடு/வசாத்து ஆகியவற்ளற முளறயாக தூய்ளம வசய்வளத 

உறுதி வசய்யவும். 

• வவள்ைம் பாயும் சாளைகைில் நடக்கவவா வாகைம் வசலுத்தவவா வவண்டாம். தண்ணீர் 

நிரம்பியிருக்கும் சமயத்தில் சாளைகைில் மற்றும் நளடபாளதகைில் பாதுகாப்பு அபாயமும் 

கூடுதைாக இருக்கும்.  

 

குடியிருப்புவாசிகள் ஆறுகள், ஓளடகள் மற்றும் குைங்கைில்(வவள்ை நீர் சூழ்ந்த குைங்கள் உள்பட), 

நீர்வதக்கநிளைகள், சதுப்பு நிைங்கள் மற்றும்  ஈரமாை நிைங்கைில் சறுக்கு விளையாட்டு விளையாட 

வவண்டாம்; இவற்றில் மாறிக்வகாண்வட இருக்கும் வவப்ப நிளைகைால் பைித்துகளும் ஐஸ்கட்டியும் 

களரந்து பாதுகாப்பின்ளம வகாண்டிருக்கைாம் என்பதுடன், பாதுகாப்புக்காக வமற்பார்ளவயிட யாரும் 

இருக்க மாட்டார்கள். இம்மாதிாியாக சறுக்கு விளையாட்டு விளையாடக் கூடாவதை அறிவுறுத்தும் 

அறிவிப்புப் பைளககளை உள்ளூர் ஆறுகள் மற்றும் குைக்களரகைில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகத்திைர் 

ளவத்திருக்கிறார்கள். நகாின் பூங்கா நிைங்களுக்காை உப சட்டத்தின்படி (City’s Park Lands By-Law)  

சறுக்கல் விளையாட்டு விளையாடுவதற்வகை ஒத்க்கப்பட்ட இடங்கள் தவிர்த்து ஏளைய நீர்வைிகைில் 

அல்ைது ஏாிகைில் இப்படிச் வசய்வது சட்ட மீறைாகும். விதிகளுக்கு கட்டுப்படாமல் இருப்பதற்கு  

அதிகபட்சமாக $5,000 அபராதம் வசலுத்தவவண்டி வரைாம். 

 

இந்த வசந்த பருவத்தில் பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி என்பதற்கும் வதாடர்புகள் மற்றும் 

ஆதாரவைங்களுக்காை முழு பட்டியலுக்கும் வருளக தரவும்: www.brampton.ca  
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ஊடக வதாடர்பு 

குர்வீந்தர் சிங் 

ஒருங்கிளணப்பாைர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியாை தகவல்வதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 

   

https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Parkland.PDF
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Parkland.PDF
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/floood-watch/Pages/Welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

