
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

தீ மற்றும் கார்பன் மமானாக்ஸைட் ஆகியெற்றால் ஏற்படும் 

இறப்புக்கஸள, பாதுகாப்பான சமூகத் திட்டப்பணியாகிய ப்ராஜக்ட் 

ஜீமரா மூலமாகக் குஸறக்க, ப்ராம்ப்ட்டன் தீயஸணப்பு துஸறயினருக்கு 

என்ப்ாிட்ஜ் மகஸ் நிறுெனம் உதவுகிறது  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இடமிருந்து வலமாக: ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு மற்றும் அவசரகால சசணவகள் அணமப்பிலிருந்து, துணை 

தீயணைப்புத் தணலவர் ராப் மார்ட்டின், துணை தீயணைப்புத் தணலவர்  ஆண்ட்ரூ ஃபான் ச ால்ட், 

தீயணைப்பு நாய் ஸ்பார்க்கி, மற்றும் தீயணைப்புத் தணலவர் பில் சபாயயஸ்ஆகிசயார் 



 

 

 

 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்மடாபர் 25, 2021) – இன்ஸறய தினம், ப்ராம்ப்ட்டன் தீயஸணப்பு மற்றும் 

அெசரகால மசஸெ அஸமப்பு, என்ப்ாிட்ஜ் மகஸ் (Enbridge Gas) நிறுெனம், மற்றும் தீயஸணப்பு 

துஸறத்தஸலொின் வபாதுமக்கள் தீப்பாதுகாப்புக் குழு (Fire Marshal’s Public Fire Safety Council) 

ஆகியஸெ இஸணந்து  தாங்கள்  அஸனெரும் மசர்ந்து வீடுகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதுடன், தீ மற்றும் 

கார்பன் மமானாக்ஸைட் வதாடர்பான இறப்புக்கஸள அறமெ இல்லாமல் வசய்ய பணியாற்றெிருப்பதாக 

அறிெிப்பு வசய்தனர்.  

 

திட்டத்திற்கு நிதியாதாரம் வசய்பெர்களாகிய என்பிாிட்ஜ் மகஸ் நிறுெனம் மூலமாக, ப்ராம்ப்ட்டன் 

தீயஸணப்பு மற்றும் அெசர கால மசஸெகள் அஸமப்புக்கு  606 எண்ணிக்ககயிலான ஒருங்கிஸணந்த 

புஸக மற்றும் கார்பன் மமானாக்ஸசடு எச்சாிக்கக மணிகள், பாதுகாப்பான சமூக ஜீமரா திட்டப்பணி 

(Safe Community Project Zero ) ொயிலாக மூலம் வபறப்பட்டன; இந்த திட்டப்பணியானது 

ஒன்ட்மடாிமயா முழுெதும் உள்ள 70 நகராட்சிகளில் ெசிப்பெர்களுக்கு 16,600 க்கும் மமற்பட்ட 

எச்சாிக்ஸக மணிகஸள ெழங்கும். இந்த எச்சாிக்ஸக மணிகள் ெரும் மாதங்களில் ப்ராம்ப்ட்டனில் 

ெசிப்பெர்களுக்கும் ெிநிமயாகிக்கப்படும். 

 

இந்த ஆண்டு, என்பிாிட்ஜ் மகஸ்  நிறுெனம், பாதுகாப்பான சமூக ஜீமரா திட்டப்பணிக்கு (Safe 

Community Project Zero ) $500,000 வதாஸகஸய முதலீடு வசய்தது, மற்றும் கடந்த 13 ஆண்டுகளில், 

ஒன்ட்மடாிமயா தீயஸணப்புத் துஸறயினருக்கு இந்தத் திட்டம் 68,000 எச்சாிக்ஸக மணிகஸள 

ெழங்கியுள்ளது. ப்ராம்ப்ட்டன் தீயஸணப்பு மற்றும் அெசர கால மசஸெகள் அகமப்பு, ப்ராவஜக்ட் ஜீமரா 

(Project Zero ) மூலம், ப்ராம்ப்ட்டன் சமூகத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு 3,000 எச்சாிக்கக மணிகஸள 

ெழங்கியுள்ளது. 

 

முகறயாக நிறுெப்பட்டு சாிவர பராமாிக்கப்படும் மபாது, வீட்டில் தீ அல்லது கார்பன் மமானாக்ஸசடு 

வெளிப்பாட்டிலிருந்து பாதுகாப்பாக தப்பிக்க, புஸக மற்றும் கார்பன் மமானாக்ஸசடு எச்சாிக்கக மணிகள் 

முன்கூட்டியய எச்சாிக்ஸக ஒலிகஸள எழுப்ப உதவுகின்றன. கார்பன் மமானாக்ஸசடு என்பது ஒரு 

விஷத்தன்கமயான, வாசகன இல்லாத ஒரு ொயு ஆகும், இது பல ெஸகயான வபாதுொன 

எாிவபாருட்கள் முழுஸமயாக எாிந்துயபாகாத நிகலயில் உற்பத்தியாகின்ற துஸண தயாாிப்பு ஆகும். 

 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 



 

 

 

"இதுமபான்ற கூட்டுப்பணியானது, எங்கள் சமூகத்தின் நல்ொழ்ஸெ மமம்படுத்த உதவுெமதாடு, 

ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ஆமராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான நகரமாக இருப்பதற்கு பங்களிக்கின்றன. 

வதாடர்ந்து ஆதரவு மற்றும் நன்வகாஸட அளித்தஸமக்கு, என்பிாிட்ஜ் மகஸ் நிறுவனத்திற்கு எங்கள் 

நன்றி, தாங்கயள வபாதுப் பாதுகாப்பின் உண்ஸமயான பங்குதாரராக விளங்குகிறீர்கள். புராவஜக்ட் 

ஜீமராெில் பங்மகற்பதன் மூலம், எங்கள் குடியிருப்பாளர்கள் புஸக மற்றும் கார்பன் மமானாக்ஸசடு 

எச்சாிக்கக மணிகஸளப் வபற உதவும், மற்றும் அெர்களும் அெர்களது அன்புக்குாியெர்களும் 

பாதுகாப்பாக ஸெக்கப்படுெஸதயும் உறுதிவசய்யும். 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்” 

 

"எங்கள் சமூகத்ஸத ஆமராக்கியமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் ஸெத்திருப்பதில் நாம் அஸனெரும் பங்கு 

ெகிக்கிமறாம், மமலும் ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு ஆதரவு தருவதில் தங்கள் பங்களிப்பிற்காக என்பிாிட்ஜ் மகஸ் 

நிறுவனத்தில் உள்ள எங்கள் உள்ளூர் கூட்டாளர்களுக்கு நான் நன்றி கூறிக்ககாள்கிமறன். இந்த 

கூட்டுப்பணி கசய்வதானது, நமது சமூகம் எவ்ொறு தங்கஸளயும் தாங்கள் உடன் ொழ்பெர்கஸளயும் 

சிறப்பாகப் பாதுகாத்துக் வகாள்ெது என்பது குறித்து, வதாடர்ந்து கற்பிக்கப்படுெஸத உறுதிவசய்ெதில் 

முக்கியமானது. எங்களின் 100% முயற்சிகள் ஒன்றிகணந்து, பூஜ்ஜியம் என்னும்  இலக்ஸக அஸடமொம் 

என்று எனக்குத் வதாியும். 

- கராவீனா சான்ட்யடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தஸலெர், சமூக மசஸெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்.”  

 

“புஸக மற்றும் கார்பன் மமானாக்ஸசடு எச்சாிக்கக மணிகள் உயிர்கஸளக் காப்பாற்றுகின்றன. 

துரதிர்ஷ்டெசமாக, எச்சாிக்கக மணிகள் பராமாிக்கப்படாத, அல்லது மெண்டுவமன்மற துண்டிக்கப்பட்ட 

சூழ்நிஸலகஸள நாங்கள் இன்னும் எதிர்ககாள்கிமறாம். ஒழுங்காக நிறுெப்பட்ட புஸக மற்றும் கார்பன் 

மமானாக்ஸசடு எச்சாிக்கக மணிகள், ஒரு வீட்டில் வசிப்யபாாின் அஸனத்து தூங்கும் பகுதிகளுக்கு 

வெளிமயயும் அஸமக்கப்பட்டிருக்க மெண்டும். உங்கள் வீட்டில் திறன் வககயில் அகனத்து 

வககயானவர்களுக்குமான சாியான எச்சாிக்கக மணிகள் இருப்பஸத உறுதி வசய்து வகாள்ளுங்கள் - 

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு படுக்ஸககயக் குலுக்கிவிடுகின்ற மற்றும் ஸ்ட்மராப் (ஒலி-ஒளியுடன் கூடிய) 

எச்சாிக்கக மணிகள் உள்ளன. பாதுகாப்பு என்பது உங்கள் ககயில்தான். பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி 

என்பது பற்றிய ெிெரங்களுக்கு, கார்பன் மமானாக்ஸசடு ெிழிப்புணர்வு ொரமாகிய நெம்பர் 1 முதல் 7 

ெஸர எங்களுடன் இஸணயுங்கள். 

- பில் யபாகயஸ், தீயஸணப்புத் தஸலெர், ப்ராம்ப்ட்டன் தீயஸணப்பு மற்றும் அெசர மசஸெகள் 

அகமப்பு” 

 



 

 

கார்பன் மமானாக்ஸசடு ஏயதா ஒரு காரணத்திற்காக 'அஸமதியான வகாஸலகாரன்' என்று 

அஸழக்கப்படுகிறது, மற்றும் முன்கூட்டியய தடுத்தல் என்பது, உயிர்கஸளக் காப்பாற்றுகிறது 

என்பதற்கான ஆதாரம் எங்களிடம் உள்ளது. கார்பன் மமானாக்ஸசடு வெளிப்படுெஸதத் தெிர்ப்பதற்கான 

சிறந்த ெழி, எாிவபாருஸள எாிக்கும் உபகரணங்கஸள முஸறயாகப் பராமாிப்பதன் மூலம் ஆரம்ப 

கட்டத்தியலயய அஸத அகற்றுெமத என்பஸதயும், கார்பன் மமானாக்ஸசடு உண்டாக்கும் 

நச்சுத்தன்ஸமயிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான முக்கியமான இரண்டாெது பாதுகாப்பு என்பது, எச்சாிக்கக 

மணிகள் என்பஸதயும் நாங்கள் அறிமொம். 

- கபக்யக பால்கன்சி, இயக்குனர், ஜிடிஏ வெஸ்ட்/நயாகரா ஆபமரஷன்ஸ், என்பிாிட்ஜ் மகஸ்”  

 

 

பாதுகாப்பான சமூகத்திற்கான பூஜ்ஜிய நிகல ஆபத்து எனும் திட்டப்பணியின் மநாக்கமானது, 

ஒன்ட்யடாிமயா சமூகத்தினருக்கு மிகவும் மதஸெப்படுகின்ற, புஸக மற்றும் கார்பன் மமானாக்ஸசடு ஆகிய 

இரண்டுக்குயமயான கூட்டு எச்சாிக்கக மணிகஸள ெழங்குெதாகும். இந்த திட்டமானது, எாிவபாருஸள 

எாிக்கும் சாதனம் அல்லது வீட்யடாடு இஸணக்கப்பட்ட மகமரஜ் (வாகனம் நிறுத்தும் இடம்)  

இருக்குயமயானால், அஸனத்து ஒன்ட்யடாிமயா வீடுகளிலும் CO (கார்பன் யமானாக்கைட்) க்கான 

எச்சாிக்கக மணிகய ஸெத்திருக்க மெண்டியதன் அெசியத்ஸதப் பற்றி, தீயஸணப்புத் துஸறயினர் தங்கள் 

சமூகத்தினருக்குக் கற்பிக்க உதவும் ஒரு திட்டமாகும். 

- ஜான் வபக், ஒன்ட்யடாிமயா ஃபயர் மார்ஷல் மற்றும் ஃபயர் மார்ஷலின் வபாதுமக்களுக்கான தீ 

பாதுகாப்பு குழுவின் தஸலெர்” 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிஸரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 

700,000 மக்கஸளயும் 75,000 ெணிக அஸமப்புக்கஸளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் 

ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கஸள மனத்தில் ஸெத்மத வசய்கின்மறாம். பலதரப்பட்ட 

சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்ஸட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், வதாழில்நுட்பாீதியில் 

மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுஸமப் பஸடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நிஸலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  

ஆமராக்கியமிக்க ஒரு நகஸரக் கட்டஸமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாஸதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  

Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் எங்களுடன் இஸணயுங்கள்.   www.brampton.ca 

இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

. 

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 வதாடர்புகள் 

ப்ரப்மஜாத் ஸகந்த் 

ஒருங்கிஸணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

 

மகத்தி ஆஷ், தீயஸணப்புத் தஸலொின் வபாது தீ 

பாதுகாப்புக் குழு 

1-866-379-6668 ext. 105 | 

kathy.ash@firesafetycouncil.com 

 

என்ப்ாிட்ஜ் மகஸ் மீடியா  

1-855-884-5112 | enbridgegasmedia@enbridge.com 
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