
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

           

பரந்துபட்ட தன்மை, சைத்துெம் ைற்றும் அமனெமரயும் உள்சசர்த்தல் 

ஆகியெற்றில்  தனது பணிக்காக ப்ராம்ப்ட்டன் தீயமணப்பு ைற்றும் அெசரகால 

சசமெகள் அமைப்பு சதசிய ெிருது வென்றது 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வசப்டம்பர் 15, 2021) – இந்த ொரத்தில், பரந்துபட்ட தன்மை, சைத்துெம் ைற்றும் 

அமனெமரயும் உள்சசர்த்தலுக்கான 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான  ெிருது கனடாநாட்டு தீயமணப்புத் 

துமறத்தமலெர்கள் சங்கத்தினால்(CAFC)  ப்ராம்ப்ட்டன் தீயமணப்பு ைற்றும் அெசரகால சசமெகள் 

[Brampton Fire and Emergency Services (BFES)] அமைப்புக்கு ெழங்கப்பட்டது. இந்தப் புதிய 

ெிருதானது, வதாழிலில் முன்னணி ெகிப்பெர்கமள அங்கீகாரம் வசய்து வகாண்டாடுகிறது; தீயமணப்பு 

சசமெத்துமறயினாில் கனடா நாட்டின் பரந்துபட்ட தன்மை வகாண்ட ைக்களுக்கு சசமெ வசய்ெமத 

எடுத்துக் காட்டுெமத உறுதி வசய்யும்ெிதைாக வகாண்டாடப்படுகிறது.  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் தீயமணப்பு ைற்றும் அெசரகால சசமெகள் அமைப்பானது, தான் பணியாற்றும் சமூகத்தின் 

கலாச்சாரத்மத ஏற்றுக்வகாண்டு ைற்றும் புாிந்துவகாள்ளும் பணியாளர்கள் வகாண்ட ஒரு பணிப்பமடமய  

உருொக்க உதவுகிறது. BFES க்குள் இருக்கும் பன்முகத்தன்மை, சைத்துெம் ைற்றும் அமனெமரயும் 

உள்சசர்த்தல் ஆகியெற்மற சைம்படுத்துெசத முக்கிய முன்னுாிமை வகாண்ட ைற்றும் கெனம் 

வசலுத்தப்பட செண்டிய ெிஷயைாகும்; கவுன்சிலினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட தீயமணப்பு ைற்றும் 

அெசரகால சசமெகள்  அமைப்பிற்கான 2021-2025 காலத்திற்கான தீயமணப்பு ைாஸ்டர் பிளானில் இது 

ஆசைாதிப்பு வசய்யப்பட்டுள்ளது. கெனம் வசலுத்த செண்டிய இரண்டு முக்கிய பகுதிகமள இந்த திட்டம் 

அமடயாளம் காட்டுகிறது - தற்சபாதுள்ள பணியாளர்களுக்குள் இது பற்றிய சபாதித்தல் ைற்றும் 

ெிழிப்புணர்மெ ஏற்படுத்துதல் ைற்றும் புதுமை பமடக்கும் ாீதியில் ஆட்சசர்ப்பு தந்திரங்கமள 

வசயல்படுத்துதல் ைற்றும் பலதரப்பட்ட, அமனெமரயும் உள்ளடக்கிய ைற்றும் சைத்துெைான தீயமணப்பு 

சசமெமய உருொக்குெதற்கான சமுதாய ஈடுபாட்மட உண்டாக்குதல் ஆகியெற்றின் அெசியத்மதயும் 

எடுத்துக் காட்டுகிறது. 

 

தீயமணப்புத் துறைத்தமலவர் பில் ப ோயெஸ் எடுத்துக்ய ோண்ட சவோலில், ைற்றும் மண்டலத் தமலெர் 

ரவ்ச ாத் சட்ொல் தமலமையில், BFES துமறக்குள் பன்முகத்தன்மை, சைத்துவம் ைற்றும் அறைவறையும் 

உள்சசர்த்தல் ஆகியெற்மற சைம்படுத்துெதற்கு ஒரு மூசலாபாய வசயல் திட்டத்மத  ீழ் ண்ட வழி ளில் 

யசய்ெ உருொக்கியது: 

• சமூக பங்குதாரர்கள், சமூக அமைப்புகள், இலாப சநாக்கைற்ற அறமப்புக் ள், கலாச்சார ைற்றும் 

நம்பிக்மக சார்ந்த பல அமைப்புகளுடன் ஆசலாசமன யசய்தல், 



 

 

• வதாடர் பயிற்சி ொய்ப்புகள் மூலம் BFES குழுெிற்குள் கலாச்சார ெிழிப்புணர்வு ைற்றும் புாிதமல 

அதிகாித்தல், ைற்றும் 

• பாரம்பாிய தமடகமள உமடத்து, செமலொய்ப்மப அதி ோித்தல் மற்றும், ப்ராம்ப்ட்டன் ந றை 

பிரதிபலிக்கும் வற ெில்  முக்கிய சமூகங்கள் அறைத்றதயும் இமணப்பதன் மூலம் 

பன்முகத்தன்மை, சைத்துெம் ைற்றும் அறைவறையும் உள்சசர்த்தமல ஆதாிக்கும் ஒரு ஆட்சசர்ப்பு 

மூசலாபாயத்மத உருொக்குதல் 

ப்ராம்ப்ட்டன்  ல லறவ ய ோண்ட ஒரு ந ைம், மற்றும் பலதரப்பட்ட சமூகம் ய ோண்டது மற்றும் 

ப ோற்ைப் டு ிைது மற்றும் வகாண்டாடப்படுகிறது. நீண்ட கால இலக்குகளும் ைற்றும் BFES இப்சபாது 

வசய்து வகாண்டு இருக்கும் செமலெில் முன்சனறுெதும், சமூகப் பாதுகாப்பு ைற்றும் நல்ொழ்மெ 

வதாடர்ந்து ஆதாிக்கும் அபத சமெத்தில் தோன்  ணிெோற்றும் சமூகத்மத பிரதிபலிக்கும் வற ெில் 

எதிர்கால பணியாளர்களுக்கு அடித்தளத்மத அமைக்கவும் உதவும். 

 

அைிஞர் கூற்றுக் ள் 

 

“பன்முகத்தன்மை, சைத்துெம் ைற்றும் அமனெமரயும் உள்சசர்த்தல் ஆகியெற்றில் வதாடர்ந்து 

முன்சனற்றம் காணும் முழு அர்ப்பணிப்புக்காக ப்ராம்ப்ட்டன் தீயமணப்பு ைற்றும் அெசரகால சசமெகள் 

அமைப்பு குழுவுக்கு ொழ்த்துக்கள். ப்ராம்ப்ட்டன் பல கலமெ வகாண்ட ஒரு நகரம், சைலும் அமனத்து 

குழுக்களுடனும் ைிகவும் திறம்பட ஈடுபடுெதன் மூலமும் வதாடர்புவகாள்ெதன் மூலமும் நாம் அதன் 

பன்முகத்தன்மைமயக் வகாண்டாடுெது ைற்றும் அமனெமரயும் உள்சசர்த்து சபாற்றி ெளர்ப்பது 

முக்கியைாகும். ப்ராம்ப்ட்டன் நகர  சமூகத்துடன் இமணெதற்கும் நீண்ட கால ெளர்ச்சி ைற்றும் 

ெளர்ச்சிக்கான திட்டங்கமள நிமல நாட்டுதற்கும் BFES ஆல் சைற்வகாள்ளப்பட்ட பணிகளால் நான் 

வபருமைப்படுகிசறன். 

 

- சபட்ாிக்  ப்ரவுன், சையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் தீயமணப்பு ைற்றும் அெசரகால சசமெகள் அமைப்பு, ெளர்ச்சிக்காகவும் ைற்றும் 

கற்றுக்வகாடுப்பதற்காகவும் அெர்கள் வதாடர்ந்து வசய்யும் அர்ப்பணிப்பு குறித்து நான் ைிகவும் 

வபருமைப்படுகிசறன். இந்த ெிருதுடன் அமடயாளம் காணப்பட்டதன் மூலம், BFES அணியானது 

பன்முகத்தன்மை, சைத்துெம் ைற்றும் அமனெமரயும் உள்சசர்த்தலுக்கு குரல் வகாடுப்பது என்பது, தடம் 

பதிப்பதாக அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ளது. சசமெயில் அர்த்தமுள்ள ைாற்றத்மத ஏற்படுத்துெதற்கான இந்த 

அர்ப்பணிப்பு ைற்றும் ெிழிப்புணர்வு, உறமெ ெளர்ப்பது ைற்றும் கல்ெியில் வதாடர்ந்து கெனம் 

வசலுத்துெது என்பது, எதிர்காலத்தில் இந்த அணிமயயும், அது ஆற்றும் வதாழில் ைற்றும் நைது 

சமூகத்மதயும் வெற்றி வபறச் வசய்யும் 



 

 

- வராவீனா சாண்ட்சடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தமலமைப் வபாறுப்பு சமுதாய 

சசமெகள் துமற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“நைது ப்ராம்ப்ட்டன் தீயமணப்பு ைற்றும் அெசரகால சசமெகள் அணியில் காணப்படும் 

பன்முகத்தன்மை, சைத்துெம் ைற்றும் அமனெமரயும் உள்சசர்த்தலுக்கான அர்ப்பணிப்பு ஆகியமெ, 

அெர்கமள வதாழில்துமறயிலும் நைது சமூகத்திலும் முன்னணியாளராக தனித்து எடுத்துக் காட்டுகிறது. 

நைது வதாழிலில் பன்முகத்தன்மை, சைத்துெம் ைற்றும் அமனெமரயும் உள்சசர்ப்பது ஆகியெற்மற 

ெளர்ப்பதற்கான அர்த்தமுள்ள நடெடிக்மகமய எடுப்பதன் மூலம் - நாம் புதுமை பமடக்கெல்ல, 

மூசலாபாயம் வகாண்ட, ைற்றும் தான் சசமெ வசய்யும் சமூகத்மத பிரதிபலிக்கின்ற, ஒரு நிறுெனத்மத 

இயக்குகிசறாம் என்பது நாங்கள் அறிந்சத. நடெடிக்மககமளத் வதாடர்ந்து எடுத்து நைது நகரத்மதயும் 

தீயமணப்பு சசமெகமளயும் முன்சனாக்கி நகர்த்தியதற்காக நைது ப்ராம்ப்ட்டன் தீயமணப்பு ைற்றும் 

அெசரகால சசமெகள் தமலமை குழுெினருக்கு எங்கள் நன்றி உாித்தாகட்டும். 

- சடெிட் சபர்ாிக், தலமை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

”சைத்துெம், பன்முகத்தன்மை ைற்றும் அமனெமரயும் உள்சசர்த்தலுக்கான CAFC இன் முதல் ெருடாந்திர 

ெிருது வபற்ற ப்ராம்ப்ட்டன் தீயமணப்பு ைற்றும் அெசரகால சசமெகள் அமைப்புக்கு ொழ்த்துக்கள். 

இந்த ெிருதானது சிறந்து ெிளங்கும் தன்மைமயக் வகாண்டாடுெது ைட்டுைல்ல, அமத நாடு முழுெதும் 

பகிர்ந்து வகாள்ெதும் ஆகும். ொசகர்கள் இது பற்றிய ஆய்மெயும் ைற்றெற்மறயும் www.cafc.ca இல் 

படிக்கலாம். இந்த சிறந்த செமலமயப் பகிர்ந்தமைக்கு நன்றி. ” 

- கனடா நாட்டின் தீயமணப்புத் துமறத்தமலெர்கள் சங்கம் 
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிமரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 ைக்கமளயும் 75000 

ெணிக அமைப்புக்கமளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுைக்கமள ைனத்தில் மெத்சத 

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

வதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுமைப் பமடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிசறாம். பாதுகாப்பான, நிமலத்து நிற்கெல்ல ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆசராக்கியைிக்க ஒரு நகமரக் 

கட்டமைப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாமதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிசறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.cafc.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


 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ரப்ச ாத் மகந்த் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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