
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

உங்கள் ெிடுமுறை நாட்கறள வ ாலிக்கச் வெய்யுங்கள் பிரகாெிக்கச் வெய்யுங்கள் – 

 தீ மற்றும் மின்ொரத்திலிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பறதயும் உங்கள் மனதில் 

நிறனெில் றெயுங்கள் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர தீ மற்றும் அெெர செறெகள் துறையானது 2020 ஆண்டின் ெிடுமுறைக்கால 

பாதுகாப்பு பிரச்ொரத்றத சமற்வகாள்கிைது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிெம்பர் 1, 2020) – ெிடுமுறை நாட்கள் ெரெிருப்பதால், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர தீ மற்றும் 

அெெர செறெகள் துறையானது தீ மற்றும் மின்ொரத்திலிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பறத மனத்தில் 

இருத்துமாறு குடியிருப்புொெிகறள உற்ொகப்படுத்துகிைது. 

 

ஒன்ட்சடாிசயாெில்,  குடியிருப்பு பகுதிகளில் ஏற்படும்  தீ ெிபத்துக்கு, மின்ொர ொதனங்கள் ஒரு முக்கிய 

காரணம் ஆகும். இந்த ெிடுமுறை காலத்தில் உங்கறளயும் உங்கள் அன்புக்குாியெர்கறளயும் 

பாதுகாப்பாக றெத்திருக்க, பின் ெரும் தீ மற்றும் மின் பாதுகாப்புக்கான உதெிக்குைிப்புகறளப் 

பின்பற்ைவும்: 

• மின் கம்பி ஒயர்களில் உதிாியாக சதய்மானம் சபான்ை செதங்கள் உள்ளனொ என்று 

ொிபார்க்கவும்.  கம்பி ஒயர்கள் வெளியில் வதாியும் அளவுக்கு செதமறடந்திருந்தால் அறெ 

மின்ொர அதிர்ச்ெி அல்லது தீப்பிடிப்பதற்கான ஆபத்றத ெிறளெிக்கும். 

• தறரெிாிப்புகளுக்கு அடியில் மின்ொர கம்பிகறளக் வகாண்டு வெல்ல செண்டாம், இது 

செதமறடந்து மின்ொர அதிர்ச்ெி அல்லது தீப்பிடித்தலுக்கு வகாண்டு வெல்லும். 

• தற்காலிக இறணப்புகளுக்கு மட்டுசம நீட்டிப்பு கம்பி ஒயர்கறளப் பயன்படுத்தவும். நிரந்தர 

ஒயாிங் சதறெப்பட்டால், உாிமம் வபற்ை எலக்ட்ாீஷியனால் மட்டுசம கூடுதல் மின் 

இறணப்புகறள ஏற்படுத்த  செண்டும். 

• நீட்டிப்பு கம்பி ஒயர்கறள ஒன்றுடன் ஒன்ைாக இறணக்காதீர்கள் – குைிப்பிட்ட செறலறயச் 

வெய்ய ெற்று அதிக நீளம் வகாண்ட நீட்டிப்பு ஒயர்கறளப் பயன்படுத்தவும். 

 

ெிடுமுறை நாட்களில் எவ்ொறு பாதுகாப்பாக இருக்க செண்டும் என்பது பற்ைிய கூடுதல் தகெலுக்கு, 

ெருறகதரவும்:www.bramptonfire.com. 

 

அைிஞர் கூற்றுக்கள்  

 

“ெிடுமுறை நாட்களின் மகிழ்ச்ெிறய நாங்கள் வகாண்டாடும்சபாது, நாம் அறத  பாதுகாப்பாக 

வெய்கிசைாம் என்பறதயும் உறுதிப்படுத்திக் வகாள்சொமாக. ப்ராம்ப்ட்டன் நகர தீ மற்றும் அெெர 

செறெகள் துறையில் உள்ள எங்கள் குழுெில், இந்த ெிடுமுறைப் பருெத்தில் உங்கறளயும் உங்கள் 

அன்புக்குாியெர்கறளயும் பாதுகாப்பாக றெத்திருக்க உதவுெதற்கான குைிப்புகள் ஏராளமாக உள்ளன. 

http://www.bramptonfire.com/


 

 

இந்த ஆண்டில் நீங்கள் எவ்ொறு பாதுகாப்பான மற்றும் மகிழ்ச்ெியான ெிடுமுறைறயக் வகாண்டாடலாம் 

என்பது பற்ைிய கூடுதல் தகெலுக்கு எங்கள் ெறலத்தளத்றதப் பார்றெயிடவும்! ” 

− சபட்ாிக் ப்ரவுன், சமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ஆசராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான ெமூகத்றத உறுதிப்படுத்துெது என்பது ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகத்திற்கு முக்கிய முன்னுாிறம வகாண்ட ெிஷயமாகும். இந்த பருெத்தில் ெருகின்ை ெிடுமுறை 

நாட்களில்,  தீ மற்றும் மின்ொர பாதுகாப்பு குைித்து உங்களுக்குத் சதறெயான தகெல்கள் உங்களிடம் 

இருப்பறத உறுதிப்படுத்திக் வகாள்ளுங்கள், இதனால் நீங்கள் வீட்டில் ஓய்ொக இருக்கலாம் மற்றும் 

உங்கள் சநரத்றத அன்புக்குாியெர்களுடன்  மகிழ்ச்ெியாக அனுபெிக்க முடியும். ” 

− வராவீனா ொன் ட்சடாஸ், பிராந்திய கவுன்ெிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தறலறமப் வபாறுப்பு, ெமுதாய 

செறெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“இந்த ஆண்டில், நாம் அறனெரும் ெிடுமுறை நாட்களில் வீட்டில் அதிக சநரம் வெலெிட இருப்பதால், 

குடியிருப்புொெிகள் தீ மற்றும் மின்ொர பாதுகாப்பு குைித்து கெனமாக இருக்க ஊக்குெிக்கிசைாம். 

பாதுகாப்பு உதெிக்குைிப்புகளுக்காக எங்கள் ெறலத்தளத்றதப் பார்றெயிடவும், மற்றும் இந்த ஆண்டின் 

இந்தச் ெிைப்பான ெமயத்தில் உங்கள் குடும்பம் பாதுகாப்பாகவும், வெதுவெதுப்புடனும் இருப்பறத 

உறுதிவெய்க. ” 

− பில் சபாசயஸ், தீத்தடுப்பு தறலெர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர தீ மற்றும் அெெர செறெகள் துறை 

 

“எங்களால் முடிந்த அறனத்றதயும் வெய்ய நமது குழு ஒவ்வொரு நாளும் நமது நகரத்றதயும் நமது 

குடியிருப்பாளர்கறளயும் ஆசராக்கியமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் றெத்திருக்க வெயல்படுகிைது. ெிடுமுறை 

நாட்களில் தீ மற்றும் மின்ொர பாதுகாப்பு குைித்து தங்களுக்கு செண்டிய கல்ெிறயப் வபற்றுக் 

வகாள்ளுமாறு அறனத்து குடியிருப்புொெிகறளயும் ஊக்குெிக்கிசைன். ஒன்ைாக இறணந்து செறல 

வெய்ெதால், தீத்தடுப்பில் ஒரு மாற்ைத்றத நாம் ஏற்படுத்த முடியும். ” 

− சடெிட் சபர்ாிக், தறலறம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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ஊடக வதாடர்பு 

சமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிறணப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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