
 

 

 

 

 

 

 

புதியததொரு தீயணைப்பு நிணைவக வளொகம் அணைப்பதற்கொக  

ப்ரொம்ப்ட்டன் ததொழில்முணை தீயணைப்பு வீரர்கள் $150,000 நிதி 

வழங்குகிைொர்கள் 

 

ைணைந்த தீயணைப்பு  வீரர்கணள கவுரவிக்கும் விதைொக கணைஞர்கள் தங்கள் ணகவண்ைம் கொட்டுவதற்கொக   

விண்ைப்பிக்க அணழக்கப்படுகிைொர்கள் 

 

ப்ரொம்ப்ட்டன், ON (தெப்டம்பர் 2, 2021) – இன்று, ப்ரொம்ப்ட்டன் ததொழில்முணை தீயணைப்பு 

வீரர்களொகிய, ஐஏஎஃப்எஃப் லைொக்கல் 1068 (IAFF Local 1068) அணைப்பொைது, ப்ரொம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்வொகத்திடம் 150,000 டொைர் கொலெொணைணய வழங்கிைொர்கள்;  இது ப்ரொம்ப்ட்டன் நகொில் 

பைியின்லபொது, தங்கள் இன்னுயிணரத் தியொகம் தெய்து  ைணைந்துலபொை தீயணைப்பு வீரர்கணளக் 

கவுரவிக்கும் விதைொக புதிய ஒரு நிணைவுச்ெின்ைம் அணைப்பதற்கு பங்களிக்கிைது. இந்த நிதிணய 

பங்களிப்பதற்தகை நகரெணப உறுப்பிைர்கள் ஆதரவொக வொக்களித்தைர், இது ஏற்கைலவ நகரத்தொல் 

வழங்கப்பட்ட $ 150,000 உடன் லெர்த்து, ஆகதைொத்தைொக  இந்தக் கணைச்ெின்ைத்திற்கொக $ 300,000 

நிதி லெர்ந்துள்ளது. 

 

இந்த நிணைவுச்ெின்ைைொைது வில்லியம்ஸ் பொர்க்லவயில் உள்ள புதிய தீயணைப்பு அலுவைக 

தணைணையகம் ைற்றும் பயிற்ெி ணையத்தில் 2023 ஆம் ஆண்டின் வெந்த கொைத்தில் முடிக்க 

திட்டைிடப்பட்டுள்ளது. அதிநவீைைொை, ணையப்படுத்தப்பட்ட இந்தக் கட்டிடத்தில், ப்ரொம்ப்ட்டைின் 

தீயணைப்பு ைற்றும் அவெர லெணவகளுக்கொை தணைணையகம், முன்கூட்டிதடுக்கும் பிொிவு , புதிய 

தீயணைப்பு நிணையம் 203, அவெர தெயல்பொட்டுக்கொை ஒரு ணையம், அவெர நடவடிக்ணககளுக்கொை 

அலுவைகம் ைற்றும் உட்புை ைற்றும் தவளிப்புை தீயணைப்பு பயிற்ெி வெதிகள் ஆகிய அணைத்தும் 

இருக்கும். 

 

கணைஞர்களுக்கொை அணழப்பு 

 

புதிய ப்ரொம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு ைற்றும் அவெரகொை லெணவக்கொை ஒரு நிணைவகத்ணத உருவொக்க 

ஆர்வமுள்ள கணைஞர்கணள ைற்றும் கணைஞர் தணைணையிைொை குழுக்கணள, விண்ைப்பங்கள் ெைர்ப்பிக்க 

ப்ரொம்ப்ட்டன் நகர நிர்வொகம்  அணழக்கிைது. கணைஞர்கள் கைடொ நொட்டில் குடியிருப்பவரொகவும் ைற்றும் 

கைடொவில் லவணை தெய்ய ெட்டப்பூர்வைொக அனுைதிக்கப்பட்டவரொகவும் இருக்க லவண்டும். 

 

 

ஆர்வம் தகொண்டிருப்பதொக தங்கள் எண்ைத்ணத தவளிப்படுத்தும் கணைஞர்களுக்கொை இந்த 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக 



 

அணழப்பொைது, இரண்டு-நிணை லபொட்டி தெயல்முணையின் முதல் கட்டைொகும். 

 

• முதல் கட்டம்: திட்டத்தில்  தெயைொற்றும் பங்கு தகொண்டவர்கள் தகொண்ட லதர்வு குழுவிைொல், 

ஆர்வம் தகொண்டிருப்பதொக தங்கள் எண்ைத்ணத தவளிப்படுத்தும் கணைஞர்கள் பற்ைிய 

ைதிப்பொய்வு தெய்தல். 

• கட்டம் இரண்டு: ஒரு வடிவணைப்பு முன்தைொழிணவ ெைர்ப்பிக்க தகுதியொை கணைஞர்கள் ைட்டுலை 

அடங்கிய ஒரு ெிறு பட்டியலுக்கொை அணழப்புகள். இந்த கட்டத்தில் தவற்ைிகரைொை கணைஞர் 

லதர்ந்ததடுக்கப்படுவொர். 

 

முதல் கட்டத்திற்கொை ெைர்ப்பிப்புக்கள் தெப்டம்பர் 2 முதல் அக்லடொபர் 14, 2021, ைதியம் 2 ைைி வணர 

ஏற்கப்படும். லைலும் தகவலுக்கு ைற்றும் கணைஞர்களுக்கொை அணழப்பு ஆவைத்ணதப் பதிவிைக்க, 

brampton.ca/publicart ஐப் பொர்ணவயிடவும். 

 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

”IAFF லைொக்கல் 1068 இல் இருக்கும் எங்கள் பங்கொளிகளிடைிருந்து இந்த நம்பமுடியொத தொரொளைொை 

பங்களிப்புக்கு நொங்கள் ைிகவும் நன்ைியுள்ளவர்களொக இருக்கிலைொம். இந்த நிணைவுச்ெின்ைைொைது, 

இன்னுயிர்த் தியொகம் தெய்த அணைவணரயும் கவுரவிக்கும் விதைொக இருக்கும்; லைலும் பொதுகொப்பு 

ைற்றும் நல்வொழ்விணை ெொத்தியைொக்குகின்ை நைது தீயணைப்பு குழுவின் அணெக்க முடியொத 

அர்ப்பைிப்ணப திைமும் நிணைவூட்டும். நைது ப்ரொம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு ைற்றும் அவெரகொை 

லெணவக்கொக இந்த முக்கியைொை நிணைவகத்ணத உருவொக்குவதில் பங்லகற்க கணைஞர்கணள 

அணழப்பதில் நொன் ைிகவும் ைகிழ்ச்ெியணடகிலைன் - எங்கள் நகரத்தில் ஒரு விணைைதிப்பற்ை பங்கிணை 

வகிக்கும் ஒரு குழுணவ அங்கீகொிப்பதொைது, வொழ்நொளில் ஒரு முணை ைட்டுலை வொய்க்கக் கூடிய 

ெந்தர்ப்பைொகும். 

 

− லபட்ொிக் ப்ரவுன், லையர், ப்ரொம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

”ப்ரொம்ப்ட்டன் நகணர  ஆலரொக்கியைொை ைற்றும் பொதுகொப்பொை ெமூகைொக ைொற்றுவதில் ப்ரொம்ப்ட்டன் 
தீயணைப்பு ைற்றும் அவெரகொை லெணவகள் அணைப்பு முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது. இந்த கணைநயைிக்க  

நிணைவகத்திற்கொை ஒருங்கிணைப்பு, இந்த புதிய வளொகத்ணத அர்த்தமுள்ளதொக லைம்படுத்தும் ைற்றும், 

ஒவ்தவொரு நொளும் எங்கள் ெமூகத்திற்கொக இதுலபொன்ை முக்கியைொை ைற்றும் தன்ைைைற்ை பைிகணளச் 

தெய்யும் எங்கள் குழு உறுப்பிைர்களின் ஒட்டுதைொத்த நல்வொழ்வுக்கு பங்களிப்பு தெய்யும். 

− தரொவீைொ ெொன்ட்லடொஸ், பிரொந்திய கவுன்ெிைர், வொர்டுகள் 1 & 5; தணைணைப் தபொறுப்பு, 

ெமுதொய லெணவகள், ப்ரொம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

"இந்த நிணைவிடத்ணத உருவொக்கம் தெய்வதற்கு கூட்டொண்ணை ைற்றும் ஒத்துணழப்பு நணடதபறுவணதக் 

கொண்பது தநகிழணவக்கிைது, இது எங்கள் குழு ைற்றும் எங்கள் ெமூகத்திற்கு ைிகவும் அர்த்தம் வொய்ந்தது. 

ப்ரொம்ப்டன் நகரத்தின் ெொர்பொக, IAFF லைொக்கல் 1068 அணைப்பில் உள்ள எங்கள் பங்கொளிகளுக்கு இந்த 

நிணைவகம் அணைப்பதற்கொை அர்ப்பைிப்புக்கொக எைது ைைைொர்ந்த நன்ைிணயத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கிலைன். இந்த நிணைவிடத்ணத உருவொக்குவதில் பங்லகற்க, உள்ளூர் கணைஞர்கள் 

விண்ைப்பிக்க வருவணத நொன் ஊக்குவிக்கிலைன், இது எங்கள் ஊழியர்கள் ைற்றும் குடியிருப்பொளர்கள் 

ைற்றும் தீயணைப்பு ெமூகத்திற்கு உண்ணையிலைலய அர்த்தம் தரும் விஷயைொகும்.” 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Public-Art.aspx


 

 

− லடவிட் லபர்ொிக், தணைணை நிர்வொக அதிகொொி, ப்ரொம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

”எங்கள் குழு உறுப்பிைர்கள் பைி நிைித்தைொை ெகொக்கள் ைட்டுைல்ை, குடும்பத்திைரும் ஆவர். இந்த 

நிணைவுச்ெின்ைைொைது, ப்ரொம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு ைற்றும் அவெரகொை லெணவக் குழுவிைருக்கு நிணைய 

அர்த்தம் தரும் விஷயைொகும், இது, பைியின்லபொது வீழ்ந்த நைது உறுப்பிைர்களின் வொழ்க்ணகணயயும் 

பங்களிப்ணபயும் தகொண்டொடும் வொய்ப்ணப அளிக்கிைது. இந்த நிணைவுச்ெின்ைம் எங்கள் புதிய 

வில்லியம்ஸ் பொர்க்லவ தீயணைப்பு வளொகத்ணத உண்ணையிலைலய ஒரு ெிைப்பு வொய்ந்த இடைொக 

ைொற்றும். 

− பில் லபொதயஸ்,  தணைவர், ப்ரொம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு ைற்றும் அவெரகொை லெணவகள் 

 

"இந்த ைிக முக்கியைொை முயற்ெிக்கு ஆதரவொக வொக்களித்த எங்கள் உறுப்பிைர்கணள எண்ைி நொன் 

தபருணைப்படுகிலைன். இந்த நிணைவுச்ெின்ைம், அணைவருக்கும் நிணைய விஷயங்கணளக் கூறும், 

ைற்றும் எங்கள் ெமூகத்தின் பொதுகொப்பிற்கொக தியொகம் தெய்தவர்கணள அங்கீகொிப்பது எவ்வளவு 

முக்கியலைொ, அலத லபொை  எங்களின்  ைற்றும் அவர்களின் குடும்பமும் அவர்கணள நிணைவில் 

ணவப்பதும் முக்கியைொகும். 

− பொல் தைலகொம்ப்ட்தட, தணைவர், ப்ரொம்ப்ட்டன் ததொழில்முணை தீயணைப்பு வீரர்கள் அணைப்பு, IAFF 

Local 1068 
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கைடொ நொட்டில் ைிக விணரவொக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்ைொை ப்ரொம்ப்ட்டன் தன் வெத்தில் 700,000 ைக்கணளயும் 75000 வைிக 

அணைப்புக்கணளயும் தகொண்டிருக்கிைது. நொங்கள் தெய்யும் ஒவ்தவொரு கொொியத்திலும் தபொதுைக்கணள ைைத்தில் ணவத்லத 

தெய்கின்லைொம். பைதரப்பட்ட ெமுதொயத்திைர் எங்களுக்கு வலு லெர்க்கின்ைைர், முதலீட்ணட நொங்கள் ஈர்க்கிலைொம், 

ததொழில்நுட்பொீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ொீதியிைொை புதுணைப் பணடத்தலில் முன்ைைி வகிப்பதற்கொை பயைத்தில் நொங்கள் 

தென்றுதகொண்டிருக்கிலைொம். பொதுகொப்பொை, நிணைத்து நிற்கவல்ை ைற்றும் தவற்ைிகரைொை  ஆலரொக்கியைிக்க ஒரு நகணரக் 

கட்டணைப்பதற்கொை வளர்ச்ெிப்பொணதயில் நொங்கள் பங்கு வகிக்கிலைொம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியவற்ைில் 

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

 

 

 

ஊடக ததொடர்பு 

ப்ரப்ல ொத் ணகந்த் 

ஒருங்கிணைப்பொளர், ஊடகம் & ெமுதொய ஈடுபொடு 

யுக்திொீதியொை தகவல்ததொடர்பு  

ப்ரொம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@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
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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
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