
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                

 

 

அக்டடாபர் 3 – 9  நாட்களில் ப்ராம்ப்ட்டன் தீத்தடுப்பு ொரம் அனுசாிப்பு 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் , ON (அக்டடாபர் 1, 2021) –  அக்டடாபர் 3 முதல் 9 ெரர, ப்ராம்ப்ட்டன் தீயரைப்பு  

மற்றும் அெசர டசரெகள் அரமப்பு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் மற்றும் நிகழ்ச்சிக்கு நிதியாதாரம் 

அளிப்பெர்கள், என்பிாிட்ஜ் டகஸ் (Enbridge Gas), ஆகிடயார் இரைந்து தீ பாதுகாப்பு மற்றும் 

தயார்நிரை குறித்து சமூகத்திற்கு அறிவுறுத்துெதற்காக தீ தடுப்பு ொரத்ரத அங்கீகாித்து ெருகின்றனர். 

டதசிய தீ பாதுகாப்பு சங்கம் (NFPA) அறிெித்த இந்த ஆண்டின் ரமயக்கருத்தானது, "தீ பாதுகாப்பின் 

ஒலிகரளக் கற்றுக்வகாள்ளுங்கள்!" என்பதாகும்; இது, புரக மற்றும் கார்பன் டமானாக்ரசடு (CO) 

அைாரங்கள் உருொக்கும் பல்டெறு ஒலிகள் பற்றிய ெிழிப்புைர்ரெ ஏற்படுத்துெரத டநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது 

 

தீயிலிருந்து  பாதுகாத்துக்வகாள்ெதற்கான  முக்கிய ஒலிகரள அறிந்து ரெத்திருப்பது எந்த ஒரு  

உயிரரயும் காப்பாற்ற உதவும். ஒற்ரற ாீங்கார ஒலி, இரட்ரட ாீங்கார ஒலி  மற்றும் பீப் ஒலிகள் 

ஆகியெற்றுக்கு இரடடயயான ெித்தியாசத்ரதப் புாிந்துவகாள்ெது எல்ைா சூழ்நிரைகளுக்கும் 

உங்கரளத் தயார்படுத்தும். 

• வதாடர்ச்சியான மூன்று உரத்த பீப் ஒலிகளின் வதாகுப்பு என்றால் புரக அல்ைது வநருப்பு 

பரவுகிறது, வெளிடய வசல்லுங்கள், வெளியிடைடய இருங்கள் என்றும், மற்றும் 9-1-1 ஐ 

அரழக்கவும் என்று அர்த்தம் 

• ஒவ்வொரு 30 அல்ைது 60 ெினாடிகளுக்கும் ஒரு ஒற்ரற ாீங்கார ஒலி என்றால் டபட்டாி 

குரறொக உள்ளது மற்றும் அரத மாற்ற டெண்டும் என அர்த்தம்  

• டபட்டாி மாற்றப்பட்ட பிறகு வதாடர்ந்து ாீங்காரம் ஒலிப்பது அைாரத்தின் ஆயுட்காைம் 

முடியெிருக்கிறது மற்றும் அந்த அைார சாதனம் மாற்றப்பட டெண்டும் என அர்த்தமாகும். 

ஒவ்வொரு 10 ெருடங்களுக்கு ஒரு முரற அரனத்து புரக அைாரங்கரளயும் மாற்றி ெிடவும் 

உைர்தல்  அல்ைது உடல் குரறபாடுகள் உள்ளெர்கள் உள்பட, அரனத்து குடும்ப உறுப்பினர்களின் 

டதரெகரளயும் புரக மற்றும் கார்பன் டமானாக்ரசடு (CO) அைாரங்கள் பூர்த்தி வசய்கிறதா என்பரத 

உறுதிப்படுத்தவும். ஒரு அெசரநிரை இருக்கும்டபாது, காதால் டகட்கக்கூடிய அைார ஒலிகரளக் டகட்க 

இயைாத நபர்களுக்கு, பார்ரெ ாீதியான  அைாரங்கள் அல்ைது பார்ரெயில் படுகின்ற ஒரு அெசர 

எச்சாிக்ரக அரமப்பு ரெத்திருக்க டெண்டும். 

 



 

 

 

 

தீ தடுப்பு ொரத்தின் டபாது, பாதுகாப்புக்கான குறிப்புகளுக்கு, Twitter, Facebook, மற்றும் 

YouTube ட்ெிட்டர், டபஸ்புக் யூ-டியூப் ஆகியெற்றில் ப்ராம்ப்ட்டன் தீயரைப்பு மற்றும் அெசர 

டசரெகள் அரமப்பிரனப் பின்பற்றவும் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான ஒலிகரள எவ்ொறு அரடயாளம் 

காண்பது என்பது பற்றியும் அறியவும். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் சமூகத்திற்குள் தீ பாதுகாப்புக்கு தாராளமாகவும் மற்றும் வதாடர்ந்து ஆதரெளித்தரமக்காக, 

ப்ராம்ப்ட்டன் தீ தடுப்பு ொரத்திரன அனுசாிப்பதற்கான நிதியாதாரம் அளிக்கின்ற என்பிாிட்ஜ் டகஸ் 

(Enbridge Gas) நிறுெனத்திற்கு நன்றி. தங்கரளயும் தங்கரளச் சுற்றியுள்ளெர்கரளயும் பாதுகாப்பாக 

ரெத்திருக்க, எளிய ஆனால் முக்கியமான தீ பாதுகாப்பு நடெடிக்ரககரள ஒவ்வொருெரும் எடுக்க 

அதிகாரம் உள்ளது. 

 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

" ப்ராம்ப்ட்டன்  நகரமானது, ஆடராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பானதாக இருப்பதற்கு, நடப்பிலிருக்கும் தீ 

பாதுகாப்பு மற்றும் அதுபற்றிய கல்ெி டபாதிப்பு ஆகியரெ பங்களிக்கின்றன. இந்த தீ தடுப்பு ொரம், 

தங்கரளயும் தங்கள் குடும்பத்தினரரயும் பாதுகாப்பாக ரெத்துக்வகாள்ெதற்காக, பாதுகாப்பு பற்றிய 

எச்சாிக்ரக  ஒலிகரள நன்கு அறிந்திருக்கும்படி அரனெரரயும் ஊக்குெிக்கிடறன். 

- டபட்ாிக் ப்ரவுன், டமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

"பாதுகாப்பு என்பது உங்களிடமிருந்துதான் வதாடங்குகிறது. குடியிருப்பாளர்கரள தங்களுக்கான  

பாதுகாப்பிற்கு முன்வனச்சாிக்ரகயாக இருக்கவும், பாதுகாப்பிற்கான எச்சாிக்ரக ஒலிகரளக் 

கற்றுக்வகாள்ளவும் மற்றும் அெரொின் புரக மற்றும் கார்பன் டமானாக்ரசடு அைார கருெிகரள 

பராமாித்து ெரவும் நான் ஊக்குெிக்கிடறன்;  ஏவனன்றால் தங்கள் உயிர்கரளக் காப்பாற்றுெது 

இரெதான்.” 

- வராவீனா சான்ட்டடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; தரைெர், சமூக டசரெகள்  

துரற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

"புரக எச்சாிப்பு வசய்யும் அைாரங்கள் உயிர்கரளக் காப்பாற்றுகின்றன, மற்றும் ஒழுங்காக நிறுெப்பட்டு 

பராமாிக்கப்படும்டபாது அரெ தீ காரைமான இறப்புகள் மற்றும் காயங்கரளக் குரறப்பதில் முக்கிய 

பங்கு ெகிக்கின்றன. புரக மற்றும் கார்பன் டமானாக்ரசடு அைாரங்களின் வெவ்டெறு ஒலிகரளக் 

கற்றுக்வகாள்ெது முக்கியம்; அதனால் நீங்கள் தக்க  நடெடிக்ரக எடுக்க முடியும். வீட்டில் உள்ள 

அரனெரும் அைாரங்களின் ஒலிரயப் புாிந்துவகாண்டு தாங்கள் எப்படி எதிர்ெிரனயாற்ற டெண்டும் 

என்பரத அறிந்து வகாள்ள டெண்டும். 

https://twitter.com/BramptonFireES
http://www.facebook.com/BramptonFire
https://www.youtube.com/user/BramptonFD


 

 

- பில் டபாயஸ், தீயரைப்புத்துரறத் தரைெர், ப்ராம்ப்ட்டன் தீயரைப்பு மற்றும் அெசர டசரெகள் 

துரற 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிரரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000 

ெைிக அரமப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கரள மனத்தில் ரெத்டத 

வசய்கின்டறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு டசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிடறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுரமப் பரடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நிரைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆடராக்கியமிக்க ஒரு நகரரக் 

கட்டரமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாரதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

. 

 

 
 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ரப்ட ாத் ரகந்த் 

ஒருங்கிரைப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு  

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
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca

