
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

            

 

நெம்பர் 1 முதல் 7 ஆம் தததி ெரை கார்பன் த ானாக்ரைட் ெிழிப்புணர்வு 

ொை ாக ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் அனுசாிக்கிறது  

 

ப்ைாம்ப்ட்டன், ON (அக்தடாபர் 29, 2021) – நெம்பர் 1 முதல் 7 ஆம் தததி ெரை ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைமும் 

ப்ைாம்ப்ட்டன் தீயரணப்பு  ற்றும் அெசைகால தசரெகள் அர ப்பும் இரணந்து வபரும்தீங்கு 

ெிரளெிக்கின்ற, ொசரனயில்லா ல், ருசியில்லா ல், நிற ில்லா ல் கண்ணுக்குத் வதாியா ல் இருக்கும் 

கார்பன் த ானாக்ரைட் பற்றி சமூகத்தினருக்கு கற்றுக்வகாடுப்பதில் உதவுெதற்காக, கார்பன் 

த ானாக்ரைட் ெிழிப்புணர்வு ொைத்ரத அனுசாிக்கின்றனர். இந்த ஆண்டிற்கான கருப்வபாருளானது,  

”நீங்கள் பார்க்க, நுகை அல்லது ருசிக்க முடியாத ஒரு ெிஷயம் உங்கரளக் வகால்லக்கூடும்!” 

என்பததயாகும்;  ற்றும் சமூகத்தினர் தயாைாக இருப்பதற்கும் பாதுகாப்புடன் இருப்பதற்கும் தங்களால் 

என்ன வசய்துவகாள்ள முடியும் என கற்றுக்வகாடுப்பதற்வகன்தற இந்த ொைம் அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது 

 

கார்பன் த ானாக்ரைட் என்றால் என்ன,  அது எப்படி உண்டாகிறது  ற்றும் உாிய முரறயில் அதரனக் 

கண்டுபிடிப்பது ஒரு உயிரைக் காப்பாற்றக்கூடும் என்பது பற்றிவயல்லாம் வதாிந்து வகாள்ளுதல்.  

• முரறயாக நிறுெப்பட்ட கார்பன் த ானாக்ரைட் எச்சாிக்ரக  ணிகள் வபாருத்தி ரெப்பது 

உயிர்கரளக் காக்கும்.  

• அரனத்து தூங்கும் பகுதிகளுக்கு அருகார யில் தெரல வசய்துவகாண்டிருக்கின்ற நிரலயிலான 

கார்பன் த ானாக்ரைட் எச்சாிக்ரக  ணிகரளப் வபாருத்தவும்.  

• கார்பன் த ானாக்ரைட் எச்சாிக்ரக  ணிகரள  ாதம் ஒரு முரற தசாதிக்கவும் 

• தபட்டாிகரள ஆண்டுததாரும்  ாற்றிெிடவும் 

 

தீ பாதுகாப்பு பற்றி எடுத்துரைக்கவும் கார்பன் த ானாக்ரைட் ெிழிப்புணர்ெின் முக்கியத்துெத்ரத 

சமூகத்தினருக்கு கற்றுக்வகாடுக்கவும்,   ற்றும் தகள்ெிகளுக்கு பதிலளிக்கவும்,  ப்ைாம்ப்ட்டன் தீயரணப்பு 

 ற்றும் அெசைகால தசரெகள் அர ப்பின் அணியினர் பின் ெரும் இடங்களில்/தததிகளில் இருப்பார்கள்:  

• நெம்பர் 1 – வ க்வடானால்ட்ஸ் 7690 வ யின் வீதி, காரல 11  ணி –  தியம் 1  ணி 

• நெம்பர் 2 – கனடியன் ரடய்ர், 2850, க்வீன் வீதி கிழக்கு, பிற்பகல் 2  ணி–  ாரல 4  ணி 

• நெம்பர் 3 – வ க்வடானால்ட்ஸ் 9485  ிஸ்ஸிஸ்ைாகா சாரல, காரல 11  ணி –  தியம் 1  ணி 

• நெம்பர் 5 – வ க்வடானால்ட்ஸ், 10565 ப்ை ீலியா சாரல, காரல 11  ணி –  தியம் 1  ணி 

• நெம்பர் 5 – பாப் கால்லஹன் ஃப்ளெர் சிட்டி சீன்யர்ஸ் வசன்டர், 8870 வ க்லாலின் சாரல, 

பிற்பகல் 1  ணி–  ாரல 4  ணி 

 



 

 

கார்பன் த ானாக்ரைட் ெிழிப்புணர்வு ொைத்தின்தபாது, ப்ைாம்ப்ட்டன் தீயரணப்பு  ற்றும் அெசைகால 

தசரெகள் அர ப்பினரை Twitter, Facebook,  ற்றும் YouTube யில் பின்பற்றி பாதுகாப்பு குறிப்புகள் 

 ற்றும் உங்கரள நீங்கதள காத்துக்வகாள்ெது எப்படி என்பது பற்றிய தகெல்கரளப் வபறவும்.  

 

ப்ைாம்ப்ட்டன் தீயரணப்பு  ற்றும் அெசைகால தசரெகள் அர ப்பினர் சமுதாயத்தில் பாதுகாப்பிரன 

எடுத்துரைப்பதற்கு அர்ப்பணிப்பு வகாண்டுள்ளனர். இப்தபாது நடந்துவகாண்டிருக்கும் கூட்டுப்பணியில் 

ப்ைாம்ப்ட்டன் தீயரணப்பு அர ப்பும்  வஷாிடான் கல்லூாியும்  இரணந்து வசயல்பட்டு ெருகின்றனர்; 

இெர்கள் தடெிஸ் தகம்ப்பஸ் பகுதிரயச் சுற்றிலு ாக இருக்கும்  ாணெர்கள் பாதுகாப்புடன் 

இருப்பதற்காக, தீயிலிருந்து பாதுகாப்பு  ற்றும், புரக  ற்றும் கார்பன் த ானாக்ரைட் எச்சாிக்ரக 

 ணிகரள முரறயாக உபதயாகித்தல் ஆகியெற்றின் முக்கியத்துெத்ரத அெர்களுக்குப் தபாதிப்பதற்காக 

பணியாற்றுகின்றனர். அத்துடன், ஏறத்தாழ 2,000 வீடுகளுக்கு தகெல் தரும் ரகதயடுகரள 

தசர்ப்பிக்கெிருக்கின்றனர்.   

 

அக்தடாபர் 25 தததிப்படி, என்ப்ாிட்ஜ் தகஸ் நிறுெனத்திலிருந்து, பாதுகாப்பான சமுதாயத்திற்கான 

பூஜ்ஜியம் திட்டப்பணி (Safe Community Project Zero) மூல ாக  606 எண்ணிக்ரகயிலான புரக  ற்றும் 

கார்பன் த ானாக்ரைட் எச்சாிக்ரக  ணிகரள ப்ைாம்ப்ட்டன் தீயரணப்பு  ற்றும் அெசைகால தசரெ 

அர ப்பு வபற்றுள்ளது. இெற்றில் இருநூறு எண்ணிக்ரக வஷாிடான் கல்லூாிக்கு அளிக்கப்படும்; 

கல்லூாி ெளாகத்ரத ெிட்டு வெளியில் தங்கும்  ாணெர்களுக்கு தீயிலிருந்து பாதுகாப்பு என்பது பற்றி 

எடுத்துரைக்கின்ற தற்தபாரதய திட்ட நிகழ்ச்சிக்கு ஆதைெளிக்கும்  

 

கார்பன் த ானாக்ரைட் ெிழிப்புணர்வு ொைத்திற்கு நிதியாதாைம் அளிக்கின்ற என்ப்ாிட்ஜ் தகஸ் 

நிறுெனத்திற்கு, அெர்களின் வபருந்தன்ர யான ஆதைவு  ற்றும் சமூகத்தின்  ீதான அெர்களின் 

வதாடர்ந்த கடர யுணர்வுக்காக நன்றி வதாிெித்துக் வகாள்கிதறாம்.  

 

கார்பன் த ானாக்ரைட்- லிருந்து பாதுகாப்பு பற்றிய த லும் தகெல்களுக்கு ெருரக தைவும்: 

bramptonfire.com  

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

"கார்பன் த ானாக்ரைட் ஒரு அர தியான வகாரலயாளி;  ற்றும் பாதுகாப்பு  ற்றும் முன்கூட்டிதய 

தடுத்தல் பற்றி இப்தபாது கற்றுக்வகாடுப்பது  ற்றும் ெிழிப்புணர்வு ஆகியரெ ப்ைாம்ப்ட்டன் ஒரு 

ஆதைாக்கிய ான  ற்றும் பாதுகாப்பான நகை ாக இருப்பதற்கு பங்களிக்கிறது. கார்பன் த ானாக்ரைட் 

ெிழிப்புணர்வுக்கான இந்த ொைத்தில், தீங்கு ெிரளெிக்கின்ற இந்த ொயு என்ன என்பரத அரனெரும் 

நன்கு வதாிந்துவகாள்ெதற்கும், உங்கள் வீடுகளில் முரறயாக  கார்பன் த ானாக்ரசடு எச்சாிக்ரக 

 ணிகள் நிறுெப்பட்டுள்ளரத உறுதிவசய்ெதற்கும் ஊக்குெிக்கிதறன். 

 

- தபட்ாிக் ப்ைவுன், த யர், ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

https://twitter.com/BramptonFireES
http://www.facebook.com/BramptonFire
https://www.youtube.com/user/BramptonFD
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/982
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/982
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/982
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/982
https://www.brampton.ca/en/residents/fire-emergency-services/Pages/Welcome.aspx


 

 

 

"பாதுகாப்பு என்பது உங்களிட ிருந்துதான் வதாடங்குகிறது. கார்பன் த ானாக்ரைட் என்றால் 

என்ன என்பரதப் பற்றி அறிந்து வகாண்டு, எச்சாிக்ரக  ணிகள் முரறயாக நிறுெப்பட்டு 

பைா ாிக்கப்படுெரத உறுதி வசய்து, தங்கள் பாதுகாப்பு  ற்றும் பாதுகாப்பில் வசயல்பாடு 

வகாண்ட பங்கு ெகிக்கு ாறு குடியிருப்பாளர்கரள நான் ஊக்குெிக்கிதறன். 

- வைாவீனா சான்ட்தடாஸ், பிைாந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தரலெர், சமூக 

தசரெகள், பிைாம்ப்டன் நகைம் 

 

"இந்த கார்பன் த ானாக்ரைட் ெிழிப்புணர்வு ொைத்தில், இந்த ொயுெின் ஆபத்துகள் குறித்து 

சமூகத்திற்குக் கற்பிப்பதற்கான தகெல்கரள நாங்கள் ெழங்கெிருக்கிதறாம்; இதனால் குடியிருப்பாளர்கள் 

தற்காப்பு வசயலில் ஈடுபட்டு, கார்பன் த ானாக்ரசடு ெிஷம் ஏறுதல் வதாடர்பான சம்பெங்களுக்கு 

எதிைாக தங்கரளப் பாதுகாத்துக் வகாள்ளலாம். எாிவபாருரள எாிக்கும் சாதனங்கள்  ற்றும்/அல்லது 

வீட்டுடன் இரணக்கப்பட்ட தகதைஜ் (ொகனம் நிறுத்தும் இடம்) உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் அரனத்து 

உறங்கும் பகுதிகளுக்கு அருகில் தெரல வசய்யக்கூடிய கார்பன் த ானாக்ரசடு எச்சாிக்ரக  ணி 

அெசிய ாகும். கார்பன் த ானாக்ரைட் எச்சாிக்ரக  ணிகரள  ாதந்ததாறும் தசாதித்துப் பார்க்கவும், 

குரறந்தபட்சம் ெருடத்திற்கு ஒரு முரற தபட்டாிகரள  ாற்றவும்,  ற்றும்  ாற்றுெதற்கான 

உற்பத்தியாளாின் ெழிமுரறகரளப் பின்பற்றவும்." 

 

-        பில் தபாவயஸ், தீயரணப்பு துரறத் தரலெர், ப்ைாம்ப்ட்டன் தீயரணப்பு  ற்றும் அெசை 

தசரெகள் அர ப்பு 

-30- 

 

கனடா நாட்டில்  ிக ெிரைொக ெளர்ந்து ெரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000  க்கரளயும் 75,000 

ெணிக அர ப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாது க்கரள  னத்தில் ரெத்தத 

வசய்கின்தறாம். பலதைப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில்  ற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுர ப் பரடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிரலத்து நிற்கெல்ல  ற்றும் வெற்றிகை ான  ஆதைாக்கிய ிக்க ஒரு நகரைக் 

கட்டர ப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாரதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook,  ற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இரணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள் 

 
 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ைப்தஜாத் ரகந்த் 

ஒருங்கிரணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ைாம்ப்ட்டன் நகைம் 

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