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உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ப்ராம்ப்ட்டனின் தீயணைப்புத் துணைத் தணைெர் பில் பபாவயஸ் அெர்களுக்கு 

இந்த ஆண்டிற்கான கனடாெின் தீயணைப்புத் துணைத்தணைெர் எனும் ெிருது 

ெழங்கப்பட்டுள்ளது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வெப்டம்பர் 13, 2021) – இன்ணைய தினம், ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு மற்றும் 

அெெரகாை பெணெகளின் (BFES) தணைெர் பில் பபாவயஸ் அெர்களுக்கு கனடிய தீயணைப்புத் துணைத் 

தணைெர்கள் தணைெர்கள் ெங்கம் (CAFC) மற்றும் தீயணைப்பு சம்பந்தமான அனனத்து கண்காணிப்பு 

மற்றும் கருத்தாய்வு சசய்யும் அனமப்பு (Fire Underwriters Survey of Canada) ஆகியெற்ைினால் இந்த 

ஆண்டிற்கான தீயணைப்புத் துணைத்தணைெர் ெிருது ெழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ெருடாந்திர 

நிகழ்ச்ெியானது,கனடா நாடு முழுக்கவுமான தீயணைப்பு பெணெகளில் மகத்தான தன்ணமணய 

அங்கீகாிக்கிைது. 

 

துனைத்தனைவர் பபாசெஸ் அெர்களின் தீயணைப்பு பெணெ ொழ்க்ணக, ப்ராம்ப்டனில் வதாடங்கியது, 

இங்குதான் அெர் முதலில் தீயணைப்பு வீரராகவும் பின்னர் பகப்டனாகவும் உெர்ந்தார். 2017 ஆம் 

ஆண்டு முதல் ப்ராம்ப்டனின் தீயணைப்பு தணைெராக பைியாற்ைி ெரும் அெர், தீெிருந்து பாதுகாப்பு 

மற்றும் பெணெக்கான மிக உயர்ந்த தரம் சகாடுப்பதில் உறுதியாக இருந்தபடி, துணையின் வதாடர்ச்ெியான 

பாிைாம ெளர்ச்ெி மற்றும் கற்றுக்சகாடுத்தலில் உந்தல் தருபவராக இருந்து ெருகிைார். வதாடர்ச்ெியான 

ெளர்ச்ெிக்கு ெலுொன ஆதரெளிப்பவரான தனைவர் பபாசெஸ் அவர்கள், பன்முகத்தன்ணம, ெமத்துெம் 

மற்றும் தீயணைப்பு பெணெகளில் பை வனககனளச் பெர்ப்பதன் முக்கியத்துெம் பற்ைி பபரார்வம் 

சகாண்டவராக உள்ளார் மற்றும் வபாதுமக்களுக்கான தற்பபாணதய பயிற்ெி ொய்ப்புகள் மற்றும் 

வமய்நிகர் வதாழில் தகெல் அமர்வுகள் மூைம் இணத ஊக்குெிக்கிைார். 

 

பகாெிட் -19 வதாற்று பரவல் வதாடங்கியதில் இருந்து, தணைவர் பபாசெஸ் அதன்பபாிைான ெொனை 

எதிர்சகாள்வதன் மூைம் ெமூகத்ணத முன்வனடுத்துச் வெல்ெதில் முக்கிய பங்கு ெகித்தார்; நகரத்தின் அெெர 

காை பமைாண்ணமக்கு சசவிசாய்க்கும் குழுெில் தணைணமப் பங்கு ெகித்து, தீயணைப்புத் தணைெராக 

தனது வபாறுப்பில் கடனமயுணர்வுடன் இருந்தார். 

 

தனைவர் பபாயஸ் புதுணம பனடத்தல் வனகெில் ஒரு உண்ணமயான ொம்பியன் ஆவார் மற்றும் 

துனைெின் தீெனணப்பு மாஸ்டர் பிளான் மூைம் BFES மற்றும் நகரத்ணத வெற்ைிகரமான 

இடத்தில் நிணைநாட்ட வதாடர்ந்து பைியாற்றுகிைார். இந்த ஆண்டு BFES இன் ”முன்-ொிணெ 



 

 

தண்ணீர் பீய்ச்சும் வண்டினெ”  முழுக்கவுபம மின்ொரத்தால் இயங்கும் தீயணைப்பு ெண்டிொக 

மாற்ை பிராம்ப்டன் நகரசனப ஒப்புதல் அளித்தது.  

 

கவுன்ெிைர் சராவீனா ொன்ட்படாஸ் பாிந்துணரத்ததன் பபாில் தனைவர் பபாசெஸ் அவர்கள் 

அர்ப்பைிப்பு சகாண்ட மற்றும் மாியாணதக்குாிய மாநகராட்ெியின் உறுப்பினர் ஆனார்; இதற்கு 

நகரத்தின் முழு தணைணம குழுவும், எண்ைற்ை ெக ஊழியர்களும் ஆதரவளித்தனர் – இதில் பீல் 

பிராந்திய பபாலீஸ் தணைெர், நிஷான் துணரயப்பா உட்பட உள்நாடு மற்றும் சமூகம் ஆகிெ 

இருதரப்பிலும் இருப்பவர்கள் ஆதரவளித்தனர். 

 

 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“பவண்டப்படும் இந்த தகுதியான ெிருது சபற்ைனமக்காக தணைவர் பபாசெஸ்-க்கு ொழ்த்துக்கள். எங்கள் 

தணைணமக்குழுெில் அெர் ஒரு மதிப்புமிக்க உறுப்பினர் ஆொர், இது தணைணமப் பண்பில் உள்ளடக்கிய 

எல்ைாெற்ைிற்கும் அர்ப்பைிக்கப்பட்டுள்ளது; அெர் ஒரு ெமூகத்ணத உருொக்குபெர், பாதுகாப்பிற்கான 

சவற்ைிவீரர், புதுணம பனடக்கவல்ை ஒரு ெிந்தணனயாளர் மற்றும் இரக்க குணமுள்ள தணைெர். 2017 

முதல், தணைவர் பபாசெஸ் அவர்கள்  ப்ராம்ப்ட்டன் தீெனணப்பு மற்றும் அவசரகாை பசனவ துனைனெ 

முன்பனாக்கு ெிந்தணனயுடன் இன்ணைய நவீன அணிொக இருக்கும் வனகெில்  உருமாற்ைியுள்ளார்; 

அெரது தற்பபாணதய அர்ப்பைிப்பினன நாங்கள் பாராட்டுவதுடன் அதற்காக நன்ைியும் கூறுகிபைாம். 

- பபட்ாிக் ப்ரவுன், பமெர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

தனைவர் பபாசெஸ் அவர்கள்,  சமூகத்தினருக்கு மிகவும் அவசிெம் எனும்பபாது அனத 

ெழிநடத்துெதற்கும்  அதற்கு பெணெ வெய்ெதற்கும் கடணம என்பனதயும் தாண்டி வதாடர்ந்து வெய்து 

வருகிைார். அெர் தீயணைப்பு பெணெகளில் புதுணம பனடப்பதில் தடம் பதிப்பவர் மற்றும் அனனத்னதயும் 

உள்ளடக்கிய, இணைக்கப்பட்ட மற்றும் முன்பனாக்கு ெிந்தணன வகாண்ட ஒரு அணினெ உருொக்க 

அர்ப்பைிப்பு சகாண்டுள்ளார். ப்ராம்ப்ட்டன் அணியுடன், அெரது ெக கமிஷனர்களுடன் மற்றும் 

ெமூகத்துடன் ஒத்துணழப்பு நல்கும் அணுகுமுணைணய சகாண்டிருப்பதில் அெர் சகாண்டிருக்கும் நம்பிக்ணக 

அெணர ஒரு உண்ணமயான தணைெராக பெறுபடுத்துகிைது. 

- சராவீனா சான்ட்படாஸ், பிராந்திெ கவுன்சிைர், வார்டுகள் 1 & 5 தனைனமப் சபாறுப்பு, சமுதாெ 

பசனவகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ 



 

 

தனைவர் பபாசெஸ் ஒரு முன்மாதிாியான தணைெர் ஆவார்; ணதாியம், நம்பிக்ணக, இரக்கம் மற்றும் 

பநர்னம பபான்ை நமது சபருநிறுென மதிப்புகணள உள்ளடக்கியெர். அெர் முன்பனாக்கு 

ெிந்தணனயுள்ளெர் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் தீெனணப்பு மற்றும் அவசரகாை பசனவகள் அணினெ,  அதன் 

வனகெில் வதாழில்துணையில் முன்னணி வாய்ந்தாகவும்  தணைெர்கள் மற்றும் நம்பகமான ெமூக 

உறுப்பினர்களாக நிணைநிறுத்தியுள்ளார். ொழ்த்துக்கள் தணைெபர! ” 

- படவிட் பபர்ாிக், தனைனம நிர்வாக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

”தீயணைப்புத் துனைத்தணைெராக தனது கடணமகணள நிணைபெற்றுெதில் தணைவர் பபாசெஸ் 

எப்பபாதுபம ஒரு படி பமைாகச் சசல்ைக்கூடிெவர். பகாெிட் -19 சதாற்ைின் தாக்கம் வந்தபபாது அெர் 

தனது பாத்திரத்ணத முழு மனதுடன் தழுவிக்வகாண்டார் மற்றும் ெமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் நல்ொழ்வுக்கு 

ஆதரவு தருவதில் கெனம் வெலுத்தி மபனாதிடம் மற்றும் இரக்க குணம் சகாண்ட தணைெராக ெிைந்து 

ெிளங்கினார். பீல் பிராந்திய காெல்துணை உட்பட அெெர பெணெ கூட்டாளர்களுடனான அெரது 

ஒத்துணழப்ணப நான் சபாிதும் மதிக்கிபைன். இந்த மாியாணதக்கு தகுதியானெர் பெறு யாரும் இல்ணை. " 

- நிஷான் துனரெப்பா, தனைவர், பீல் பிராந்திெ பபாலீஸ் 

 

“தணைவர் பில் பபாசெஸ் அவர்கனள 2021 ஆம் ஆண்டின் தீயணைப்புத் துனைத்தணைெராக வதாழில் 

சார்ந்து மற்றும் கூட்டுத் துணைகள் சார்ந்து அங்கீகாிப்பதில் நாங்கள் மிகவும் வபருணமப்படுகிபைாம். 

தீயணைப்புத் துனைத்தணைொின் பங்காற்ைலுக்கு ஏற்கனபெ மிக உயர் தரமான தனிப்பட்ட மற்றும் 

வதாழில்முணை திைணம பதணெப்படுகிைது. இந்த ஆண்டிற்கான தீெனணப்பு பசனவகள் ெிருதுக்காக, 

இந்த உயர் நினைனமக்கும் பமபையும் மற்றும் அதற்கு அப்பாலும் வெல்லும் பண்புகணள நாங்கள் 

பதடுகிபைாம். இத்தணகய ெிைந்து விளங்கும் தன்னமனெ அங்கீகாித்து, வாய்ப்புக்கள் நிணைந்த ெிைந்த 

எதிர்காைத்ணத பநாக்கி சசல்ை நம் அணனெணரயும் ஊக்குெிப்பது அவசிெம் – அதனனபெ  தணைவர் 

பபாயஸ் வெய்கிைார். ப்ராம்ப்ட்டன் தீெனணப்பு மற்றும் அெெர பெணெகள் துனைத்தணைவர் பபாசெஸ் 

மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகத்தினருக்கு, ொழ்த்துக்கள். உங்கள் அணனெணரயும் நாங்கள் 

பாராட்டுகிபைாம். " 

- தனைவர் ஜான் சமக்கீெர்னி, கனடா நாட்டு தீெனணப்புத் துனை தனைவர்களுக்கான சங்கத்தின் 

தனைவர், விஸ்ைர் தீெனணப்புத் துனைத்தனைவர் 

 

“கனடாெின் தீயணைப்புத் துனைதணைெர்கள் ெங்கம் (CAFC) மற்றும் கனடாெின் தீயணைப்பு 

சம்பந்தமான அனனத்து கண்காணிப்பு மற்றும் கருத்தாய்வு சசய்யும் அனமப்பு (Fire Underwriters Survey 

of Canada ) ஆகியெற்ைினால் இந்த ஆண்டின் தீெனணப்புத் துனைத்தணைெராக அங்கீகாிக்கப்படுெது 

ஒரு மிகப்சபரும் மாியாணத ஆகும். இந்த பாத்திரத்தில் எனது வெற்ைிக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் தீெனணப்பு 

மற்றும் அவசரகாை பசனவகளுக்கான குழுெின் வதாடர்ச்ெியான ஆதரவும் மற்றும் வெற்ைியுபம 



 

 

காரைமாகும். கூட்டாகச் பசர்ந்து  ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்காக, எங்கள் தீயணைப்பு பெணெ துனைக்காக, 

மற்றும் அற்புதமான ெமூகத்திற்காக நாங்கள் எனதச் ொதிக்கிபைாபமா அதுபற்ைி நான் 

வபருணமப்படுகிபைன்; ஒரு பாக்கியமாகவும் கருதுகிபைன். ” 

- பில் பபாசெஸ், தனைவர், ப்ராம்ப்ட்டன் தீெனணப்பு மற்றும் அவசரகாை பசனவகள் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிணரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 700,000 மக்கணளயும் 75000 

ெைிக அணமப்புக்கணளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வெய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கணள மனத்தில் ணெத்பத 

வெய்கின்பைாம். பைதரப்பட்ட ெமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பெர்க்கின்ைனர், முதலீட்ணட நாங்கள் ஈர்க்கிபைாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுணமப் பணடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வென்றுவகாண்டிருக்கிபைாம். பாதுகாப்பான, நிணைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்ைிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகணரக் 

கட்டணமப்பதற்கான ெளர்ச்ெிப்பாணதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிபைாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் 

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