
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர தீத்தடுப்பு மற்றும் அெசரகால சசவெ அவமப்பினர் உலகச் 

சாம்பியன்களாக அங்கீகாிக்கப்படுகின்றனர் 

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர தீத்தடுப்பு அவமப்பினர் அலபாமா-ெில் நவடவபற்ற சர்ெசதச 

சபாட்டிகளில் பல முதலிடங்கவளத் தட்டிச்வசன்றனர் 

                                                                                                      

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரொி 5, 2020) – இன்வறய மாநகர மன்றக்குழு கூட்டத்தில், ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர 

தீத்தடுப்பு மற்றும் அெசரக் கால சசவெ அவமப்பினர் தங்கப்பதக்கம் வெல்லும் அளெிற்கான தங்களின் 

வசயல்திறனுக்காக,   தீத்தடுப்புக்கான உலகளாெிய சொலில் (Firefighter Combat Challenge World 

Competition) வபருத்த அங்கீகாரம் வபற்றனர்.  

முன்னாள் உலகச் சாம்பியனும் மாெட்டத் தவலெருமாகிய  பீட்டர் ாீட் (Peter Reid)  அெர்களின் 

தவலவமயிலான ப்ராம்ப்ட்டன்  மாநகாின் அணியானது, ஐந்து ப்ராம்ப்ட்டன் தீத்தடுப்பு 

அவமப்புக்கவளக் வகாண்டது; சகத்தி ராஸ் (Katie Ross), சடன் பால்மர் (Dan Palmer), அந்சதானி புர்க் 

(Anthony Burch), வரயன் டாஸ்மன் (Ryan Dosman) மற்றும்  இயான் ப்ாிங்கிள் (Ian Pringle) ஆகிய 

இெர்கள் பல எண்ணிக்வகயிலான தனித்தனி மற்றும் அணிகளுக்கிவடயிலான சபாட்டிகளில் 

முதலிடத்வதப் வபற்றெர்களாெர். 

ஒவ்வொரு ெருடமும்  உலகச் சாம்பியன் பட்டத்வத தங்கள் ெசம் எடுத்துச்வசல்லும் செகத்துடன், ெட 

அவமாிக்கா, ஐசராப்பா, ஆஸ்திசரலியா மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து, பல நாட்கள் நடக்கும் 

சபாட்டிகளுக்கு, சபாட்டியாளர்கள் பலரும் ெந்து குெிகின்றனர். 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான சாம்பியன் 

பட்டம் வெல்லும் சபாட்டி அலபாமா மாகாணத்தின் மாண்ட்சகாவமாியில் 2019 அக்சடாபர் மாதம் 

நவடவபற்றது. 

உலகப்பட்டத்வத வெல்ெதற்கு முன்னதாகசெ, 2019 வசப்டம்பர் மாதம் ஒஷாொ (Oshawa )-ெில் 

நவடவபற்ற சநஷனல் ஃபயர்ஃபிட் (National FireFit) எனப்படும் பல சபாட்டிகளிலும் இெர்கள் பல 

பாிசுகவளத் தட்டிச்வசன்றனர்.  

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர தீத்தடுப்பு மற்றும் அெசரக் கால சசவெ அவமப்பினருக்கு சதசிய மற்றும் சர்ெசதச 

அளெில்  வநடியவதாரு வெற்றிச் சாித்திரம் இருக்கிறது. 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான பயிற்சிக்காக 

ஏற்வகனசெ திட்டங்கள்  நடப்பில் இருந்தசபாதிலும், ப்ராம்ப்ட்டன் தீத்தடுப்பு அவமப்பிலிருந்து புதிய 

பங்சகற்பாளர்கவள ஆட்சசர்ப்பு வசய்து கடந்த ெருடத்திய வெற்றிவய மீண்டும் நிவலநாட்ட 

வசயல்பட்டு ெருகின்றனர். 



 

 

முக்கிய அம்சங்கள் 

 வபண்களுக்கான தனி நபர் ெவகயில் சகத்தி ராஸ் (Katie Ross) முதல் பாிவச வென்றார். 

 ஒசர சமயத்தில் இருபாலர் (Coed Tandem)ெவகயில் சடன்னி பால்மர் (Danny Palmer) மற்றும் 

சகத்தி ராஸ் (Katie Ross) ஆகிசயார் முதல் இடத்வதப் பிடித்தனர். 

 சகத்தி ராஸ் (Katie Ross) , எலிஸ்ஸா கார்வெல்சலா [(Elissa Carvello) (Vaughan)]  ஆகிசயார் 

ஒசர சமயத்தில் வபண்பாலர் Female Tandem ெவகயில் முதலிடத்வதப் வபற்றனர்.  

 ஒசர சமயத்தில்  வபண்பாலர்  (Female Tandem)  ெவகயில் சகத்தி ராஸ் (Katie Ross) , 

எலிஸ்ஸா கார்வெல்சலா [(Elissa Carvello) (Vaughan)] மற்றும் சகல்ட்டி சம நிக்சகால் [( Kelti 

May Nicol (Alberta)] ஆகிசயார் வபண்கள் அணிக்கான ாிசல ஓட்டப்பந்தயத்தில் முதலிடத்வதப் 

வபற்றனர். 

 தனி நபர் அணி (Individual Team Time) ெவகயில்  அயான் ப்ாிங்க்சள (Ian Pringle), சடன்னி 

பால்மர் (Danny Palmer) மற்றும் வரயன் டாஸ்மன் (Ryan Dosman) ஆகிசயார் ஆறாம் 

இடத்வதப் பிடித்தனர். 

 சடன்னி பால்மர் (Danny Palmer) மற்றும் வரயன் டாஸ்மன் (Ryan Dosman) ஆகிசயார் ஒசர 

சமயத்தில் ஆண்பாலர் (Men’s Tandem) ெவகயில் ஒன்பதாம் இடத்வதப் பிடித்தனர். 

அறிஞர் கூற்றுக்கள்   

“இந்த வெற்றி ொவககள் அவனத்தும்  நமது  ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர தீத்தடுப்பு மற்றும் அெசரக் கால 

சசவெ அவமப்பினர் ஒவ்வொரு நாளும் சமற்வகாள்கின்ற கடும் உவழப்பு மற்றும் பயிற்சிக்கு 

மிகப்பிரம்மாதமான சாட்சியாகும்.  நமது தீத்தடுப்பு வீரர்கவள, அெர்களின் மிகப்பிரம்மாதமான 

கடவமயுணர்வுக்காக நாங்கள் நன்றி வதாிெிப்பதுடன்  ெரெிருக்கும் 2020 ஆம் ஆண்டிலும் அெர்களுக்கு 

உற்சாகப்படுத்த காத்திருக்கிசறாம்.” 

-      சபட்ாிக் ப்ரவுன், சமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 

“ நமது  ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர தீத்தடுப்பு மற்றும் அெசரக் கால சசவெ அவமப்பினர் தங்கள் வதாழில் 

ெவகயில் உலகத்தரம் வகாண்ட முன்னணியாளர்கள் என்பதற்கு இதுவும் இன்னும் ஒரு உதாரணமாகும்.. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகவளப் வபருவம வகாள்ளச்வசய்தவமக்காக தங்களுக்கு நன்றி மற்றும் அந்த 

அணியினருக்கு எங்கள் பாராட்டுக்கள்!” 

-      வராவெனா சாண்ட்சடாஸ், பிராந்தியக் கவுன்சிலர் & தவலெர், சமூகச் சசவெகள் அவமப்பு  

“தீெிரமான பயிற்சி, பழக்கப்படுத்திக்வகாள்ளுதல், கடவமயுணர்வு மற்றும் சாதிப்பதற்கான அர்ப்பணிப்பு 

ஆகிய அவனத்தும் சதவெப்படுகிற ஒரு முத்திவர பதிக்கத்தக்க சாதவனயாகும் இது. நமது அணியின் 



 

 

அபாரமான சாதவனகள் மற்றும் இந்த ெவகப் சபாட்டிகளில் துவற சார்ந்த வெற்றிக்கான நீண்ட 

சாித்திரம் பற்றி நான் வபருமிதம் வகாள்கிசறன்.” 

-      பில் சபாவயஸ், தீத்தடுப்பு தவலெர், ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகர தீத்தடுப்பு மற்றும் அெசரக் கால சசவெ 

அவமப்பு  
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கனடா நாட்டில் மிக ெிவரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கவளயும் 70,000 

ெணிக அவமப்புக்கவளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கவள மனத்தில் வெத்சத 

வசய்கின்சறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு சசர்க்கின்றனர், முதலீட்வட நாங்கள் ஈர்க்கிசறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுவமப் பவடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிசறாம். பாதுகாப்பான, நிவலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆசராக்கியமிக்க ஒரு நகவரக் 

கட்டவமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாவதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிசறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 
ஊடக வதாடர்பு 

சமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிவணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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