
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

மின்சக்தி ஆற்றல் வகாண்ட தீயணைப்பு ட்ரக்ணக உபயயாகிக்கின்ற முதலாெது 

நகராட்சியாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் இருக்கப்யபாகிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 16, 2021) – இன்ணறய தினம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சணபயானது, 

ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு மற்றும் அெசரகால யசணெ அணமப்பின்  திட்டப்படி, முன் ொிணச தீயணைப்பு 

ெண்டியாக  முழுக்க முழுக்க மின்சாரத்தில் இயங்குகின்ற யராஸன்பாெர் ஆர் ட்டி (Rosenbauer RT) 

எனும் ெண்டிணய முன் நிறுத்த ஒப்புதல் ெழங்கியது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பசுணம நகரமாகும், இது நிணலத்து நிற்கும் தன்ணமணய யமம்படுத்திக் வகாள்ெதற்கும் 

சுற்றுச்சூழலுக்கான புதுணம பணடப்புக்களில் முன்னைியாளராக இருப்பதற்கும் கடணம வகாண்டுள்ளது. 

யராஸன்பாெர் ஆர் ட்டி (Rosenbauer RT) என்பது சந்ணதயில் கிணடக்கின்ற, முதல் முதலான, முழுக்கவும் 

மின்சக்தி ஆற்றலால் இயங்குகின்ற தீயணைப்பு ெண்டி ஆகும்; இது தற்யபாணதய தீயணைப்பு தரங்கணள 

நிணறயெற்றக்கூடியது. ஒன்ட்யடாியயாெில் மின்சாரத்தால் இயங்குகின்ற முன் ொிணச அெசரகால வசெி 

சாய்ப்பு ொகனத்ணதப் பயன்படுத்தும் முதல் நகராட்சியாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் திகழெிருக்கிறது, யமலும் 

வபர்லின், ஆம்ஸ்டர்டாம், துபாய், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மற்றும் ொன்கூெர் யபான்ற உலகத் தரம் ொய்ந்த 

நகரங்களுடன் இணைகிறது. 

இந்த டிரக்கின் வதாழில்நுட்பமானது, ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு வீரர்கள் பயைிக்கும்யபாது 

மட்டுமல்லாமல், களத்திலிருந்தபடியும் அெசரநிணலகளுக்கு வசெிசாய்க்கும் யபாது பூஜ்ஜியம் அளெிலான 

உமிழ்ணெ உருொக்க உதவும். களத்தில் இருக்கும்யபாது உமிழ்தணல அகற்றுெது என்பது, சுற்றுச்சூழல் 

மற்றும் கார்சியனாவஜன்கணள சுொசிப்பணதத் தடுத்து தீயணைப்பு வீரர்களின் ஆயராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்ணபயும் காக்கிறது. 

முழுக்கவும் மின்மயமாக்கப்பட்ட  இந்த ொகனத்தின் கூடுதல் சிறப்புக்களாென: பயைிகள் 

யபருந்திணனப் யபாலயெ, சொாி வசய்ெதற்கான உயரங்கணள உயர்த்தி, குணறக்கும் ெசதி வகாண்டது; 

இதனால் ொகனத்திற்குள் எளிதில் நுணழந்து வெளியயற முடிகிறது. இந்த ெசதி இருப்பதால், களத்தில் 

இருக்கும்யபாது தீயணைப்பு வீரர்கள் சாதனங்கணள எளிதில் அணுகி எடுப்பதற்கான உயரத்ணதயும் 

குணறக்கிறது. சொாிக்கான உயரத்ணத 6.8 அங்குலம் இறக்கலாம் மற்றும் 18.5 அங்குலத்திற்கு 

உயர்த்தலாம், இதனால் வெள்ளம் பாயும் இடங்களில் நீர் புகாதபடி யெணல வசய்ய அனுமதிக்கிறது. 

புதிய தீயணைப்பு ெண்டிணயக் வகாண்டு  நகாின் புதிய துணைப்பிாிவு இடங்களில் வநருக்கலான 

இடங்களிலும், குறுகிய சாணலகளிலும் மிகவும் திறணமயாகக் ணகயாள குழுெினருக்கு உதெியாக 

இருக்கிறது;  யமலும் பைிச்சூழலியல் வதாழில்நுட்பங்களில் மிக சமீபத்திய வதாழில்நுட்பத்ணத 



 

 

பிரயயாகித்து, அதன் மூலம் தீயணைப்பு வீரர்களின் ஆயராக்கியத்ணதயும் பாதுகாப்ணபயும் 

யமம்படுத்துகிறது. 

புதிய மின்சார தீயணைப்பு ெண்டி தற்யபாது கட்டுமானத்தில் உள்ள புதிய, அதிநவீன ப்ராம்ப்ட்டன் 

தீயணைப்பு ெளாகத்தில் நிறுத்திணெக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. நகர நிர்ொகத்திடம்  2022 இன் 

பிற்பகுதியில் இந்த டிரக் ெந்து யசரும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு மற்றும் அெசரகால யசணெ பற்றி யமலும் அறிய ெருணக 

தரவும்: www.bramptonfire.com. நகாின் ஆயுட்கால முன்னுாிணம வகாண்ட ெிஷயமாகிய ”ப்ராம்ப்ட்டன் 

ஒரு பசுணம நகரம்” என்பது பற்றி அறிய ெருணக தரவும்: www.brampton.ca. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 "ப்ராம்ப்ட்டன் நகணர ஒரு பசுணம நகரமாக ஆக்க நாங்கள் வசய்யும் எல்லாெற்றிலும்  நிணலத்து 

நிற்கெல்ல ஒரு சமுதாயத்ணத உருொக்கயெ நாங்கள் பைியாற்றி ெருகியறாம். ஒன்ட்யடாியயாெின் 

முதன் முதலான, முழுக்கவும் மின்சாரமயமான, தீயணைப்பு ெண்டிணயப் வபறுெதற்கு ப்ராம்ப்ட்டன் 

தீயணைப்பு மற்றும் அெசர யசணெகள் அணமப்பு யமற்வகாண்ட முயற்சிக்ணள நான் பாராட்டுகியறன். 

ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு உலகத் தரம் ொய்ந்த நகரமாகும்; எங்கள் சமூகங்கணள பாதுகாப்பாக 

ணெத்திருக்கும்யபாயத, காலநிணல மாற்றமாெதில் பின்னணடணெ அதிகாிக்கச் வசய்ெதிலும், 

உமிழ்வுகணள குணறப்பதிலும், அதற்காக உணழக்கும் மற்றெர்களுடன் யசருெதில் நாங்கள் வபருமிதம் 

வகாள்கியறாம். ” 

- யபட்ாிக் ப்ரவுன், யமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு புதுணம பணடக்கும் நகரம்; எங்கள் நிணலத்து நிற்கும் தன்ணமணய யமம்படுத்துெதற்கும் 

எங்கள் குடியிருப்பாளர்கணளயும் ஊழியர்கணளயும் பாதுகாப்பதற்கும் நாங்கள் எப்யபாதும் புதிய 

ெழிகணளயய யதடுகியறாம். இந்தப் புதிய முழுக்கவும் மின்சாரமயமான தீயணைப்பு ெண்டி, ஆபத்ணத 

குணறக்கும் மற்றும் எங்கள் அர்ப்பைிப்பு நிணறந்த தீயணைப்பு மற்றும் அெசர யசணெகள் குழு வீரர்களின் 

ஆயராக்கியத்ணதயும் பாதுகாப்ணபயும் யமம்படுத்தி,  எங்கள் சமூகத்தில் உமிழ்ணெயும் குணறக்கும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு யசணெகள் அணமப்பு  பசுணம வதாழில்நுட்பத்திற்கு ெழிகாட்டும் ஒரு 

ஒளிச்சுடராக இருப்பதில் நாங்கள் வபருமிதம் வகாள்கியறாம். ” 

- வராவீனா சான்ட்யடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தணலெர், சமூக யசணெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு மற்றும் அெசர கால யசணெ  வீரர்கள் சார்பாக, யராஸன்பாெர் ஆர் ட்டி 

(Rosenbauer RT) எனும்  முழுக்க முழுக்க மின்சாரமயமான தீயணைப்பு ெண்டி ெருெது குறித்து எங்கள் 

பரெசத்ணத வெளிப்படுத்த ெிரும்புகியறன். இந்த டிரக் பல சிறப்பம்சங்கணளக் வகாண்டிருக்கிறது; 

களத்தில் கார்சியனாவஜன்கணளக் குணறப்பதில் இருந்து, பைிச்சூழலியல் வதாழில்நுட்பங்களில் 

சமீபத்திய நுட்பம் புகுத்தியது ெணர, பல அற்புதமான அம்சங்கணளக் வகாண்டுள்ளது; யமலும் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptonfire.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cabba70bf1bf74104f61308d93104a755%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594718323256413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=g8DL32O6r8M3SXEbeUwXH04bKS5KbFIcCOhJdA954cs%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Green.aspx


 

 

சுற்றுச்சூழலின் நிணலத்திருக்கும் தன்ணமயில் ஒரு முன்னைியாளர் ஆெதற்கு இது உதவும். எங்கள் 

சமூகத்ணதப் பாதுகாப்பதற்காக,  இணதப் புகுத்துெணத நாங்கள் எதிர்யநாக்கி காத்திருக்கியறாம். ” 

- பில் யபாவயஸ், தணலெர், ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு மற்றும் அெசர காலயசணெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரம் 

"ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தின் பைியாளர்கள், எங்கள் வசயல்பாடுகளில் நிணலத்திருக்கும் தன்ணமணய 

யமம்படுத்துெதற்கும் கவுன்சிலின் ஆயுட் காலத்ணத முன்னுாிணம வகாண்ட ெிஷய மாகிய ‘ப்ராம்ப்ட்டன் 

ஒரு பசுணம நகரம்’ எனும் பைிணய முன்வனடுப்பதற்கும் தங்கணள அர்ப்பைித்துள்ளனர். ஒரு புதிய 

முழுக்க முழுக்க  மின்சாரமயமான தீயணைப்பு ெண்டிணய புகுத்துெதன் மூலம், ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு 

மற்றும் அெசரகால  யசணெகள்  அணமப்பனது, உமிழ்ணெக் குணறக்கும் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கான 

புதுணம பணடப்புகளில் ஒரு முன்னைியாளராகத்  திகழ்ந்து உலகத் தரம் ொய்ந்த பிற நகரங்களுடன் 

யசரும். ” 

- யடெிட் யபர்ாிக், தணலணம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிணரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கணளயும் 75,000 

ெைிக அணமப்புக்கணளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும்  ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கணள மனத்தில் ணெத்யத 

வசய்கின்யறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு யசர்க்கின்றனர், முதலீட்ணட நாங்கள் ஈர்க்கியறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுணமப் பணடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கியறாம். பாதுகாப்பான, நிணலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆயராக்கியமிக்க ஒரு நகணரக் 

கட்டணமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாணதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கியறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

யமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிணைப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுதிாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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