
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

 

ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்புத்துணை ஜார்ஜ் ஹிட்ச்காக் (George Hitchcock)கல்ெி 

உதெித்வதாணக வெறுெதற்கான ெிண்ைப்ெங்கணள ெரவெற்கிைது  

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ெிப்ரொி 5, 2021) – தீயணைப்புத்துணையில் தங்கள் வதாழில்ொணதணயத் வதாடர 

நாட்டம் வகாண்டுள்ள குடியிருப்புொசிகளிடமிருந்து,  ஜார்க் ஹிட்ச்காக்  நிணனவு நன்வகாணட 

அணமப்ெின் நிதி  வெறுெதன் மூலமாக தீயணைப்புத்துணையில் தங்களுக்கான வதாழில்ொணதணய 

அணமத்துக்வகாள்ள, ெிண்ைப்ெங்கள் ெரவெற்கப்ெடுகின்ைன; இந்த நிதி வொதுொகவெ ஜார்ஜ் 

ஹிட்ச்காக் கல்ெி உதெித்வதாணக என்று வதாியப்ெடுகிைது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு மற்றும் அெசர வசணெகள் துணையில் 33 ஆண்டுக் காலம் ெைியாற்ைி  மணைந்த 

மண்டலத்தணலெர் ஜார்ஜ் ஹிட்ச்காக் அெர்களின் நிணனொக, ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு மற்றும் அெசர 

வசணெகள் துணையானது, 2014 ஆம் ஆண்டில், ஜார்ஜ் ஹிட்ச்காக் நிணனவு நன்வகாணட நிதியத்ணத 

உருொக்கியது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயிரக்கைக்கான ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்ொளர்களுக்கு 

தீயிலிருந்தான ொதுகாப்பு வெறுெதற்கான கல்ெிணய ெழங்குெதில் முக்கிய ெங்கு ெகிக்கின்ை 

தீயணைப்பு /உயிர்ப் ொதுகாப்புக்கான கல்ெி புகட்டும் ெிாிணெ நிறுவுெதில் அெர் முக்கிய ெங்கு 

ெகித்தார். தீயணைப்பு வசணெகளில் ெைியாற்றுெணதக் கருத்தில் வகாள்ள அெர் மற்ைெர்களுக்கு 

தூண்டுவகாலாக இருந்து, ஊக்கப்ெடுத்தினார். 

 

தீயணைப்பு வசணெயில் ஈடுெட ஆர்ெமுள்ள நெர்களுக்கு ஜார்ஜ் ஹிட்ச்காக் கல்ெி 

உதெித்வதாணகயானது, ஆண்டுவதாறும் ெழங்கப்ெடுகிைது. இந்த கல்ெி உதெித்வதாணகயானது, 

வெற்ைிகரமான ெிண்ைப்ெதாராின் இரண்டாம்நிணல கல்ெிக்கு-அடுத்த நிணலக் கல்ெி கட்டைங்கணள 

வசலுத்த உதவுகிைது. 

 

வமலும் தகெல்களுக்கும் மற்றும் ெிண்ைப்ெ ெடிெத்திற்கும் ெருணக தரவும்: www.bramptonfire.com. 

 

வதணெப்ொடுகள் 

 

இந்த நிதி வெை தகுதி வெறுெதற்கு, ெிண்ைப்ெதாரர்கள் ெின்ெரும் காரைிகணள நிணைவெற்ைியாக 

வெண்டும்: 

• அந்த தனி நெர் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசியாகவும் கனடா நாட்டின் குடிமகனாக அல்லது கனடா 

நாட்டில் வெணல வசய்ய முடிெெராக இருக்க வெண்டும் 

• ெிண்ைப்ெதாரர் தீயணைப்பு வதாடர்ொன திட்டத்தில் ஒன்ட்வடாிவயா  வமல்நிணலப் 

ெள்ளிக்கல்ெிக்கு ெிந்ணதய ெட்டயப் ெடிப்பு (டிப்வளாமா) ெயின்று ெருகிைார் 

• ெிண்ைப்ெதாரர் ெிண்ைப்ெ ெடிெத்தில் ெட்டியலிடப்ெட்டுள்ள வதணெகணள முழுணமயாக பூர்த்தி 

வசய்ய வெண்டும் 

http://www.bramptonfire.com/


 

 

• ெிண்ைப்ெங்கள் சமர்ப்ெிக்கவெண்டிய காலக்வகடுெிற்குள் சமர்ப்ெிக்கப்ெட வெண்டும் 

• வநர்காைல் வசயல்முணைக்குப் ெிைகு, வெற்ைிகரமான ெிண்ைப்ெதாரர் ஒன்ட்வடாிவயா 

இரண்டாம் நிணல ெள்ளிக் கல்ெி திட்டத்ணத ஏற்றுக்வகாண்டதற்கான ஆதாரத்ணத ெழங்க 

வெண்டும் 

வசய்முணை 

 

www.bramptonfire.com என்னும் ெணலத்தளத்தில் ஆன்ணலனில் ெிண்ைப்ெ ெடிெங்கள் கிணடக்கின்ைன 

மற்றும் அெற்ணை சமர்ப்ெிக்க வெண்டிய மின்னஞ்சல்: firelife@brampton.ca. ெிண்ைப்ெங்கள் வததி 

ஏப்ரல் 1, 2021 ெணரயிவலா அல்லது ’30 ெிண்ைப்ெங்கள் வெைப்ெடும்’ ெணரயிவலா 

வெற்றுவகாள்ளப்ெடும். 

 

ெிண்ைப்ெதாரர்கள் வநர்காைல் வசய்யப்ெட்டு அெர்களில் ஒருெர் $1,000 மதிப்ெிலான கல்ெி உதெித் 

வதாணக வெை வதர்ந்வதடுக்கப்ெட்டு ொடத்திட்ட ஆட்வசர்ப்ெின்வொவத வநரடியாக 

கல்ெிக்கட்டைங்களுக்காக ெைம் வசலுத்தப்ெட்டுெிடும். 

  

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ஜார்ஜ் ஹிட்ச்காக் கல்ெி உதெித்வதாணக வெை ெிண்ைப்ெிப்ெதற்கு,  தீயணைப்பு வசணெகளில் ஈடுெட 

ஆர்ெமுள்ள தகுதிொய்ந்த ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகணள நான் ஊக்குெிக்கிவைன். ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, 

ஒரு ஆவராக்கியமான மற்றும் ொதுகாப்ொன நகரமாகும், மற்றும் நமது சமூகம் ொதுகாக்கப்ெடுெணத 

உறுதி வசய்ெதில் நமது தீயணைப்பு மற்றும் அெசர வசணெகள் குழு முக்கிய ெங்கு ெகிக்கிைது. ஒரு 

ெித்தியாசத்ணத ஏற்ெடுத்த தன்ணன அர்ப்ெைிக்க ெிரும்பும் ஒரு நெருக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த 

ஆதரணெ ெழங்குெதில் நகரம் வெருமிதம் வகாள்கிைது. ” 

- வெட்ாிக் ப்ரவுன், வமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

  

“தீயணைப்பு மற்றும் அெசர வசணெ ஊழியர்கள் நமது சமூகத்ணதப் ொதுகாக்கவும் மக்கள் மற்றும் 

வசாத்துக்கணளயும் ொதுகாப்ொக ணெத்திருக்கவும் அயராது உணழக்கிைார்கள். தீயணைப்பு வசணெகளில் 

ஒரு வதாழில்ொணதணய வநாக்கி உணழப்ெெர்கள் அணனெணரயும் நாங்கள் ொராட்டுகிவைாம்; வமலும் 

தகுதியுள்ள ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்புொசிகள் ஜார்ஜ் ஹிட்ச்காக் நிணனவு நன்வகாணட நிதிக்கு 

ெிண்ைப்ெிக்க வெண்டும் என ஊக்குெிக்கிவைாம் ” 

- வராவீனா சான்ட்வடாஸ், ெிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தணலணம, சமுதாய வசணெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“தீயணைப்பு மண்டலத் தணலெர் ஜார்ஜ் ஹிட்ச்காக்  அெர்கள்,  தீயணைப்பு வசணெகள் மற்றும்  உயிர் 

ொதுகாப்பு ெற்ைிய கல்ெிபுகட்டல் ஆகியெற்ைில் ஆர்ெமாக இருந்தார். ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்புத் 

துணைக்கு அெர் வசய்த மதிப்புமிக்க ெங்களிப்புகளுக்கு இந்த உதெித்வதாணக ெழங்கப்ெடுகிைது. 

முற்ைிலும் மாறுெட்ட இந்த  வசணெயின் ொரம்ொியத்ணத முன்வனடுத்துச் வசல்ல, ஆர்ெமுள்ள அடுத்த 



 

 

தணலமுணை தீயணைப்பு வீரர்கணள ஆதாிப்ெதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியணடகிவைாம். " 

- ெில் வொவயஸ், தணலெர், ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு மற்றும் அெசர வசணெகள் துணை 

 

“ கவுன்சிலின் நடப்புக் கால முன்னுாிணம வகாண்ட ெிஷயங்கணள முன்வனடுத்துச் வசல்ெதில் ஒன்ைாக, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகணர ஒரு ஆவராக்கியமான மற்றும் ொதுகாப்ொன நகரமாக ஆக்க நமது ப்ராம்ப்ட்டன் 

தீயணைப்பு மற்றும் அெசர வசணெகள் குழு முக்கிய ெங்கு ெகிக்கிைது. தங்கள் சமூகத்ணதப் ொதுகாக்க 

ெிரும்ெி, தீயணைப்பு வசணெகளில் ஈடுெட ஆர்ெமுள்ள குடியிருப்புெசிகள் ஜார்ஜ் ஹிட்ச்காக் 

கல்ெிஉதெித்வதாணகக்கு ெிண்ைப்ெிக்க அணழக்கப்ெடுகிைார்கள். ” 

- வடெிட் ொாிக், தணலணம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிணரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கணளயும் 70,000 

ெைிக அணமப்புக்கணளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வொதுமக்கணள மனத்தில் ணெத்வத 

வசய்கின்வைாம். ெலதரப்ெட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு வசர்க்கின்ைனர், முதலீட்ணட நாங்கள் ஈர்க்கிவைாம், 

வதாழில்நுட்ொீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுணமப் ெணடத்தலில் முன்னைி ெகிப்ெதற்கான ெயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிவைாம். ொதுகாப்ொன, நிணலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்ைிகரமான  ஆவராக்கியமிக்க ஒரு நகணரக் 

கட்டணமப்ெதற்கான ெளர்ச்சிப்ொணதயில் நாங்கள் ெங்கு ெகிக்கிவைாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் 

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

ஊடக வதாடர்பு 

குர்வீந்தர் சிங் 

ஒருங்கிணைப்ொளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுொடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

  

 

 


