
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ரயில்பாதைதயக் கடப்பைில் பாதுகாப்பிதனக் கதடப்பிடிப்பது பற்றிய 

ெிழிப்புணர்தெ ஏற்படுத்ை ஆப்பரரஷன் தைஃப்ரேெர் (Operation Lifesaver) 

அதைப்புடன் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தக ரகார்க்கிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (வேப்டம்பர் 24, 2021) – இன்தறய ைினம், பார்க்கவும், கெனிக்கவும், ொழவும் 

முதனப்பின் ஒரு அங்கைாக ப்ராம்ப்ட்டன் GO ரயில் நிதையத்ைில் ரயில் பாதை பாதுகாப்பு பற்றி 

வைாிெிக்கின்ற,   புைிய, ைதரயில் பாவும் பைாதககதள ஆப்பரரஷன் தைஃப்ரேெர் கனடா (Operation 

Lifesaver Canada) HUB Surface Systems ைற்றும் ஹப் ேர்ஃரபஸ் ேிஸ்டம்ஸ் (HUB Surface Systems)  

ஆகிய அதைப்புக்களுடன் ரேர்ந்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ைிறந்து தெத்ைது. 

 

ஒவ்வொரு ெருடமும், ரயில்பாதை கடக்கும் இடங்களில் ஏற்படும் ரைாைல்களினால் டஜன்  

கணக்காரனார் வகால்ைப்படுகிறார்கள் அல்ைது காயைதடகிறார்கள். 

ஆப்பரரஷன் தைஃப்ரேெர் (Operation Lifesaver) அதைப்பானது, ரயில்பாதை கடக்கும்ரபாைான 

பாதுகாப்பு பற்றிக் கூறுகின்ற, ைதரயில் பாவும் பைாதககதள எங்வகல்ைாம் நிறுெைாம் என்பைற்காக 

நகராட்ேிகளுடன் இதணந்து ரெதை வேய்கிறது; இது ரயில்பாதைதயக் கடக்கெிருக்கும் ைக்கள் 

எச்ோிக்தகயாகவும் ெிழிப்புணர்வுடனும் இருக்க நிதனவு படுத்துெைற்ரகயாகும். 

 

பாைோாிகள், தேக்கிளில் வேல்ரொர், ைற்றும் ொகன ஓட்டுனர்கள்  ரயில் பாதைகதளக் கடக்கும்ரபாது 

ெிழிப்புடன் இருந்து, துயரைான ேம்பெங்கள் நடப்பதை முன்கூட்டி ைடுப்பதுரெ இந்ைப் பைாதககதள 

அதைப்பைன் குறிக்ரகாளாகும். இந்ை ைதரயில் பாவும் பைாதககள் வைர்ரைாபிளாஸ்டிக் மூைப்வபாருளால்  

வேய்யப்படுெைால், அது அைிக நாட்கள் அழிெைில்தை. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் ோதை இயக்கப்பணிகளுக்கான குழுொனது, இது ரபாை ரயில்பாதைதயக் கடக்க 

ரைதெப்படுகின்ற, நகாின் எட்டு இடங்களில் இந்ைப் பைாதககதள பைிப்பார்கள், அெற்றில் 

அடங்குபதெ:  

• ைில் ஸ்ட்ாீட் ைற்றும் வரயில்ரராட்  ஸ்ட்ாீட் ஆகிய இடங்களில் நான்கு ைதரப் பைாதககள்; ைற்றும் 

• ரஜம்ஸ் ஸ்ட்ாீட் ைற்றும் ஜான்ஸ்  ஸ்ட்ாீட் ஆகிய இடங்களில் நான்கு ைதரப் பைாதககள். 

 

ஆப்பரரஷன் தைரேெர் (Operation Lifesaver) பற்றிய ரைலும் ைகெல்களுக்கு ெருதக ைரவும்: 

operationlifesaver.ca  

 

https://www.operationlifesaver.ca/
https://www.operationlifesaver.ca/
https://www.operationlifesaver.ca/


 

 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ஆரராக்கியைான ைற்றும் பாதுகாப்பான நகரம். ரயில்பாதைதயக் கடக்கும்ரபாது 

ெிழிப்புடன் இருப்பைன் முக்கியத்துெத்தைப் பற்றிய ெிழிப்புணர்தெ ஏற்படுத்ை  உைவுகின்ற 

ஆப்பரரஷன் தைஃப் ரேெர் உடன் நான் கூட்டாளியாக இருப்பைில் வபருதைப்படுகிரறன். ஒரர ஒரு 

துயர ேம்பெம் கூட நடக்கைாகாது; இந்ை முன்முயற்ேியும் இந்ை ைதரப் பைாதககளும் ேமூகத்ைினர் 

முழுக்கவுைாக ெிழிப்புணர்தெ ஏற்படுத்தும் என்று நம்புகிரறன்” 

- ரபட்ாிக் ப்ரவுன், ரையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

 

“ஆபரரஷன் தைஃப் ரேெர் உடனான இந்ை கூட்டணியானது ரயில் பதைதயக் கடக்கும்ரபாைான 

ஆபத்துகதளப் பற்றி வபாதுைக்களுக்கு அைிக ெிழிப்புணர்தெ ஏற்படுத்துெரைாடு உயிர்கதளக் 

காப்பாற்ற உைவுெதையும் ரநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. அதனத்து ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்களின் 

பாதுகாப்பும் ைிகவும் முக்கியைானது ைற்றும் ஒவ்வொருெரும் ைங்கள் வோந்ை நைனுக்காக ைங்கள் 

சுற்றுப்புறங்கதளப் பற்றி எச்ோிக்தகயாக இருப்பது ைிகவும் முக்கியம். 

- பால் ெிவேண்ட், பிராந்ைிய கவுன்ேிைர், ொர்டுகள் 1 & 5, ைதைதைப் வபாறுப்பு, வபாதுப்பணி 

ைற்றும் வபாறியியல் துதற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

"ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகைானது நைது குடியிருப்புொேிகள் ைற்றும் ஒட்டுவைாத்ை ேமூகத்ைின் 

நல்ொழ்வுக்கு அர்ப்பணிப்பு வகாண்டுள்ளது. ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள ரயில் பாதைதயக் கடக்க ரெண்டிய 

இடங்களிலும் பாைோாிகள், தேக்கிள் ஓட்டுபெர்கள் ைற்றும் ொகன ஓட்டிகளின் பாதுகாப்தபப் ரபாற்றிக் 

காப்பைில் ஆபரரஷன் தைஃப் ரேெர் உடனான இந்ை கூட்டு முக்கியத்துெம் வபறுகிறது. 

- ரடெிட் ரபர்ாிக், ைதைதை நிர்ொக அைிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“இந்ை நாவடங்கிலுைாக ரயில் பாதை கடக்கும் இடங்களில் நிகழும் ேம்பெங்கள் வபாதுொகரெ 

ரோகைானதெ; ரைலும் ஒவ்வொன்றும் பாைிக்கப்பட்டொின் குடும்பத்ைினதரயும் 

நண்பர்கதளயும், ரயில்ரெ ஊழியர்கள், இைற்கு பைிைளிப்பெர்கதளயும், ைற்றும்  பரெைாக இந்ை 

ேமூகத்தையும் பாைிக்கிறது. இந்ை ைிட்டைானது, ரயில் பாதைதயக் கடக்கும்ரபாைான  

ஆபத்துகதளப் பற்றி வபாதுைக்களுக்கு அைிக ெிழிப்புணர்தெ ஏற்படுத்துெதை ரநாக்கைாகக் 

வகாண்டுள்ளது; இது உயிர்கதளக் காப்பாற்றும் என நம்பப்படுகிறது. ைக்கள் ைங்கள் 

ரெகத்தைக் குதறத்து, இரு ைிதேகளிலும் பார்த்து, ரயில்கள் வநருங்குகின்றனொ என 



 

 

உற்றுக்ரகட்டு, அதனத்து ரயில்ரெ எச்ோிக்தக அறிகுறிகள் ைற்றும் ேைிக்தஞகளுக்குக் 

உடன்படுெதை நாங்கள் வபாிதும் ெிரும்புகிரறாம். 

- ோரா ரைவயஸ், ரைேிய இயக்குனர், ஆப்பரரஷன் தைஃப்ரேெர் கனடா 
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் ைன் ெேத்ைில் 700,000 ைக்கதளயும் 75,000 

ெணிக அதைப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வேய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்ைிலும் வபாதுைக்கதள ைனத்ைில் தெத்ரை 

வேய்கின்ரறாம். பைைரப்பட்ட ேமுைாயத்ைினர் எங்களுக்கு ெலு ரேர்க்கின்றனர், முைலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிரறாம், 

வைாழில்நுட்பாீைியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீைியிைான புதுதைப் பதடத்ைலில் முன்னணி ெகிப்பைற்கான பயணத்ைில் நாங்கள் 

வேன்றுவகாண்டிருக்கிரறாம். பாதுகாப்பான, நிதைத்து நிற்கெல்ை ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆரராக்கியைிக்க ஒரு நகதரக் 

கட்டதைப்பைற்கான ெளர்ச்ேிப்பாதையில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிரறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இதணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வைாிந்துவகாள்ளுங்கள் 

  

 

ஊடக வைாடர்பு 

ப்ரப்ரஜாத் தகந்த் 

ஒருங்கிதணப்பாளர், ஊடகம் & ேமுைாய ஈடுபாடு 

யுக்ைிாீைியான ைகெல்வைாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் 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
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
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