
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

சமுதாய பாதுகாப்பினன அதிகாிப்பதற்காக ப்ராம்ட்டன் நகர தீத்தடுப்பு மற்றும் 

அெசரகால சசனெகள் அனமப்பானது ொட்த்ாீவொர்ட்ஸ்  (what3words) எனும் 

வசயலியுடன் னக சகார்க்கிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (சம5, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் தீத்தடுப்பு மற்றும் அெசரகால சசனெகள் 

அனமப்பானது  ொட்த்ாீசொர்ட்ஸ்  (what3words) உடன் னக சகார்க்கிறது; இது ஐ ஓ எஸ் (iOS) 

மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு ஆகியெற்றுக்கான இலெச வமானபல் வசயலியாகும்; இது உலகினன 3 மீ  

வகாண்ட சதுரங்களாகவும், அனெ ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்துெமான  3 வசால் முகொி 

வகாண்டதாகவும் ஆனது.  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது,  ஒரு ஆசராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான நகரமாகும், மற்றும் 

தனது சமூகத்தின் நல்ொழ்வுக்காக தன்னனஅர்ப்பணித்துக் வகாண்டுள்ளது. ொட்த்ாீசொர்ட்ஸ் 

(what3words) வசயலியானது, ப்ராம்ப்ட்டன் தீத்தடுப்பு மற்றும் அெசரகால சசனெகள் குழுவுக்கு 

ெருகின்ற அெசர அனைப்புகளுக்கு மிகவும் துல்லியமான இருப்பிட அனடயாளத்துடன் 

பதிலளிக்க உதவும்;  இது அெசரகாலங்களில் சிக்கலானதாக கருதப்படும் சம்பெ இடத்திற்கு 

ெினரொக உதெினய அனுப்ப உதவுகிறது. காணாமல் சபானெர்கள் அல்லது ஆதரவு 

சதனெப்படுபெர்கனளத் சதடிக் கண்டுபிடிக்க உதவுெதன் மூலமும், அெசரகாலத்தில், உதெி 

எங்கு சதனெப்படுகிறது என்பனத ெிொிப்பதன் மூலமும், இது உயிர்காக்கும் சசனெகனள 

ஆதாிக்கிறது. 

 

ொட்த்ாீசொர்ட்ஸ்  (what3words) என்பது என்ன?  

 

வாடத்்ரீவவாரட்ஸ்்  (what3words) என்பது இருப்பிடத்னதப் பற்றி வதாிந்துவகாள்ள மிகவும் 

எளினமயான ெைியாகும். இது உலனக 3 மீ வகாண்ட சதுரங்களாக பிாித்துள்ளது, 

ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்துெமான 3 வசால் முகொி வகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எல்சலாரும், 

எல்லா இடங்களிலும் எந்த துல்லியமான இருப்பிடத்னதயும் குறிப்பிடலாம் - ஒரு குறிப்பிட்ட 

கட்டிட நுனைொயிலிலிருந்து ஒரு ெினரொன நனடபயணம் அல்லது ஒரு களத்தில் எட்ட 

இருக்கும் ஒரு வதானலதூர இடம் எதுொனாலும் - வெறும் 3 வசாற்கனளப் பயன்படுத்தி 

குறிப்பிடலாம். 

 



 

 

யாராெது அெசர உதெி வபறுெதற்கான  சூழ்நினலயில் இருந்து, தங்களின் இருப்பிடத்னத 

ெிொிக்க சிரமப்பட்டால், தங்கள் இருப்பிட ெிெரங்கனள எளிதாகவும் துல்லியமாகவும் ெைங்க 

ொட்த்ாீசொர்ட்ஸ்  (what3words) ஐப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு நபர் ொட்த்ாீசொர்ட்ஸ் 

(what3words) வசயலினயத் திறப்பதன் மூலம் தனது  தற்சபானதய இருப்பிடத்திற்கான 

ொட்த்ாீசொர்ட்ஸ் (what3words) முகொினயக் காணலாம். அந்த 3 மீ பரப்பு வகாண்ட 

இருப்பிடத்திற்கான 3 வசாற்கனள ொட்த்ாீசொர்ட்ஸ்  (what3words) காண்பிக்கும், சமலும் 

அனைப்பாளர் அெற்னற தீயனணப்பு துனறயினருக்கு அனுப்ப முடியும், இதனால் தீயனணப்பு 

துனறயினருக்கு  தங்கள் குழுனெ அனுப்புெதற்கான துல்லியமான இருப்பிடத்னத அனடயாளம் 

காண, கட்டுப்பாட்டு அனறயில் உள்ள what3words ெனரபடத்தில் அெற்னற உள்ளிடலாம். 

 

யாராெது தங்கள் வதானலசபசியில் ொட்த்ாீசொர்ட்ஸ்   (what3words) வசயலினய 

நிறுெியிருந்தால் - அது ஆஃப்னலனிலும் இயங்குகிறது - அெர்கள் Wi-Fi அல்லது வமானபல் 

தரவு இனணப்பு  இல்லாமசலசய தங்களின் 3 வசால் முகொினயக் கண்டறியலாம். ெனரபடம் 

பதிெிறக்கம் ஆகாமல் சபாகலாம், இருப்பினும் 3 வசால் முகொி காண்பிக்கப்படும். 

 

ொட்த்ாீசொர்ட்ஸ்   (what3words) ஆனது தனது பயனர்களின் இருப்பிடத்னதக் தடம் சதடாது, 

ஆனால் பயனர்கள் தங்கள் இருப்பிடத்னதப் பகிர்ந்து வகாள்ள சதர்வு வசய்ெதற்கான ஒரு 

முனறனய இது ெைங்குகிறது. ொட்த்ாீசொர்ட்ஸ்   (what3words) தனது வமானபல் வசயலி 

மற்றும் ெனரபடத் தளத்திற்குள் வசய்யப்பட்ட சதடல்களின் பதினெ எப்சபாதும் 

னெத்திருக்கிறது, சமலும் அந்தத் சதடல்கள் எந்த நகரத்திலிருந்து அல்லது மாநகரத்திலிருந்து 

என்பதும் அறியப்படும், ஆனால் அது இருப்பிடத் தரனெ ஒரு தனி நபர் மட்டத்தில் 

னெத்திருக்காது. 

 

ொட்த்ாீசொர்ட்ஸ்   (what3words) பற்றிய சமலும் தகெல்களுக்கு, ெருனக புாியவும் 

www.brampton.ca   

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

 "ஆசராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான நகரமாக இருக்கின்ற ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில் சமூக 

பாதுகாப்பு எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. ொட்த்ாீசொர்ட்ஸ்    (What3words) வமானபல் 

வசயலியானது, எங்கள் தீயனணப்பு மற்றும் அெசர சசனெகள் குழுவுக்கு மிகவும் துல்லியமான 

இருப்பிட அனடயாளத்னத ெைங்கும், சதனெப்படும் சநரத்தில் அெசர அனைப்புகளுக்கு 

ெினரொகவும் துல்லியமாகவும் வசெிசாய்க்க உதவும். உயிர் காக்கும் இந்த வசயலினயப் 

https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/what-3-words.aspx


 

 

பதிெிறக்குமாறு ப்ராம்ப்ட்டன்  நகர குடியிருப்பாளர்கள் அனனெனரயும் நான் ஊக்குெிக்கிசறன். 

” 

- சபட்ாிக் ப்ரவுன், சமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

 

"ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு புதுனமயான நகரம், நாங்கள் எங்கள் குடியிருப்பாளர்களுக்கு ெைங்கும் 

சசனெகனள சமம்படுத்துெதற்கான புதிய ெைிகனளத் வதாடர்ந்து கண்டுபிடிப்பதில் எங்கனள 

நாங்கள் அர்ப்பணித்துக் வகாண்டுள்சளாம். ொட்த்ாீசொர்ட்ஸ்   (what3words) என்பது 

எந்தவொரு துல்லியமான இருப்பிடத்னதயும் குறிக்க ஒரு எளிய ெைியாகும், இது அெசரகால 

சூழ்நினலகளில் நமது சமூகத்னதப் பாதுகாக்க நமது அர்ப்பணிப்புள்ள தீயனணப்பு மற்றும் 

அெசர சசனெ ஊைியர்களுக்கு ஆகும் சநரத்னத நன்றாக குனறக்கும் மற்றும் பணினய 

ெினரவுபடுத்தும். ” 

- வராவீனா சாண்சடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர் ொர்டுகள் 1 & 5; தனலனமப் வபாறுப்பு, சமுதாய 

சசனெகள் துனற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“நன்றாக நிர்ெகிக்கப்பட்டுெரும் ஒரு  நகரமாக இருக்கும் நாங்கள், எப்சபாதும் எங்கள் 

குடியிருப்பாளர்களுக்கு பயனளிக்கும் ெனகயில் மதிப்புமிக்க கூட்டாண்னமகனள 

சமம்படுத்துெதற்கான ெைிகனளத் சதடியபடிசய இருக்கிசறாம். ொட்த்ாீசொர்ட்ஸ்   

(what3words)  உடன் இனணெதன் மூலம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில்  உள்ள எெர் ஒருெரும் 

அெசரகால சூழ்நினலனய எதிர்வகாள்ளும் எெரும், தங்களுக்கான  தீயனணப்பு உதெி 

ெந்தனடெதற்காக தங்கள் இருப்பிடத்னத எளிதாகவும் துல்லியமாகவும் வதாிெித்துெிட முடியும். 

இது வபான்சபான்ற சநரத்னத மிச்சப்படுத்தும், சமலும் உதெி சதனெப்படுபெர்கனள 

எளிதாகவும் ெினரொகவும் கண்டுபிடிக்க ப்ராம்ப்ட்டன் தீயனணப்பு மற்றும் அெசர காலசசனெ 

ஊைியர்களுக்கு உதவும். ” 

- சார்சமய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 & 8; துனணத் தனலனமப் வபாறுப்பு, 

சமுதாய சசனெகள் துனற,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ொட்த்ாீசொர்ட்ஸ்   (what3words) என்பது  இருப்பிடத்னதப் பற்றி சபசி சநரம் 

வீணடிக்கப்படாமல் ெிஷயத்னத எளிதாக்குகிறது, இது உலனக 3 மீட்டர் சதுரங்கள் 

வகாண்டதாகப் பிாிக்கிறது; ஒவ்வொன்றும் 3 ொர்த்னத முகொி வகாண்டிருக்கிறது. மன 

அழுத்தம் அல்லது ஆபத்தான சூழ்நினலகளில், இருப்பிடம் சபான்ற ெிெரங்களில் கெனம் 

வசலுத்துெது சற்று கடினம், ஆனால் அெசரகாலத்தில் ஒவ்வொரு வநாடியும் வீணாகவும் 

கூடாது. ொட்த்ாீசொர்ட்ஸ்   (what3words)  எங்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் தீயனணப்பு மற்றும் 

அெசரகால சசனெகள் அெசர காலங்களில் துல்லியமான இருப்பிடத்னதக் குறிக்க உதவும், 



 

 

சமலும் நமது சமூகத்திற்கு சசனெ வசய்ெதற்காக ப்ராம்ப்ட்டனில் எங்கு செண்டுமானாலும் 

துல்லியமாகவும் ெினரொகவும் வசன்றனடயலாம். ” 

- பில்ல் சபாவயஸ், தனலெர், ப்ராம்ப்ட்டன் தீயனணப்பு மற்றும் அெசரகால சசனெகள் 

துனற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகமாக இருக்கும் நாங்கள், கவுன்சில் கால முன்னுாினம வகாண்ட 

ெிஷயமாகிய  ஆசராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான நகரம் என்பனத  முன்வனடுப்பதில் 

அர்ப்பணிப்பு வகாண்டுள்சளாம்; அவ்ொறு வசய்ெதில் எங்கள் தீயனணப்பு மற்றும் அெசர 

சசனெகள் குழு முக்கிய பங்கு ெகிக்கிறது. ொட்த்ாீசொர்ட்ஸ்   (what3words)  உடனான எங்கள் 

இனணப்பானது, இருப்பிடம் எதுொக இருப்பினும், ப்ராம்ப்ட்டன் தீயனணப்பு மற்றும் 

அெசரகால சசனெகள் அனமப்பானது அங்கு வசன்றனடெதில் ெினரவு மற்றும் துல்லியம் 

இருப்பதன் காரணமாக எங்கள் நகரத்தில் சமூக பாதுகாப்னப சமம்படுத்தும். ” 

- சடெிட் சபர்ாிக், தனலனம நிர்ொக அதிகாாி,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெினரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கனளயும் 75,000 

ெணிக அனமப்புக்கனளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கனள மனத்தில் னெத்சத 

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

வதாைில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூைல்ாீதியிலான புதுனமப் பனடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிசறாம். பாதுகாப்பான, நினலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆசராக்கியமிக்க ஒரு நகனரக் 

கட்டனமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பானதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிசறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 
  
ஊடக வதாடர்பு 

சமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கினணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் பாிமாற்றம்  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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