
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

   

பட்டாசுகள் மீதான  உபசட்டத்ததத் திருத்துெதற்கான தீர்மானத்தத ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர சதபக் குழு நிதைவெற்ைியது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நெம்பர் 24, 2022) – வநற்தைய நகர சதபக் கூட்டத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரசதபக் குழு 

ஒரு தீர்மானத்தத நிதைவெற்ைியது. இதன்படி ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் பட்டாசுகதள உபவயாகிக்க, ொங்க, 

பற்ைதெத்து உபவயாகிக்க, தங்கள் ெசம் தெத்திருக்க ெிற்பதன வசய்தல் மற்றும் ெிற்பதனக்காக 

ெழங்குெதத உடனடியாக ததட வசய்யும் ெதகயில் சட்டத்திருத்தத்திற்கு பாிந்துதர வசய்திருக்கிைது. 

இந்தத் தீர்மானத்திற்கு நெம்பர் 28 ஆம் நாள் நதடவபைெிருக்கும் சிைப்புக் கூட்டத்தில்  அங்கீகாரம் 

ெழங்கப்படும். 

குடியிருப்பாளர்களின் பாதுகாப்புதான் நகர நிர்ொகத்தின் முதன்தமயான முன்னுாிதம வகாண்ட 

ெிஷயமாகும்; வமலும் காயம் மற்றும் வசாத்து வசதத்தின் அபாயத்தத மட்டுப்படுத்துெததவய பட்டாசுகள் 

மீதான உபசட்டமானது, வநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. திருத்தப்பட்ட உப சட்டத்தின் கீழ், 

பட்டாசுகதளப் பற்ைதெத்து வெடிப்பதற்கான அபராதம் குதைந்தபட்சம் $500 ஆகவும், பட்டாசுகதள 

ெிற்ைால் அல்லது ெிற்பதனக்காக ெழங்கினால் குதைந்தபட்சம் $1000 ஆகவும் அதிகாிக்கப்படும். 

பட்டாசுகள் உபவயாகிப்பதற்கான தற்வபாததய அனுமதி வசயல்முதையானது, திதரப்படத் துதை 

மற்றும் நகர நிர்ொகத்தினால் நடத்தப்படும் நிகழ்வுகளுக்கு மட்டுவம வபாருந்தும் ெதகயில் 

திருத்தப்படும். 

பட்டாசுகள் உபவயாகிப்பதற்கான தற்வபாதுள்ள உப சட்டத்தின் கீழாக, ெிக்வடாாியா தினம், கனடா 

தினம், தீபாெளி மற்றும் புத்தாண்டு வகாண்டாட்டம் ஆகிய நாட்களில் அனுமதியின்ைி ப்ராம்ப்ட்டனில் 

உள்ள தனியார் கட்டிடங்களில் குறுகிய தூரம் வசன்று பற்ைிக்வகாள்ளும் பட்டாசுகவள அனுமதிக்கப்பட்டு 

ெருகின்ைன. 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் பட்டாசு வதாடர்பான புகார்களின் எண்ணிக்தக குைிப்பிடத்தக்க 

ெதகயில் அதிகாித்துெிட்டது; இதில் குடிமக்கள் பாதுகாப்பு, இதரச்சல் ஒலி மற்றும் குப்தபகள் 

ஆகியதெ சமூகத்தின் வபாதுொன கெதலகளாக உள்ளன. 

பட்டாசுகள் மீது முன்வமாழியப்பட்ட இந்த உப சட்டத்தின் கீழாக, நகருக்குள் பட்டாசுகள் வெடிப்பது 

அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் தீபாெளி வகாண்டாட்டம்  

நகாின் குடியிருப்பாளர்கள் ெிடுமுதை நாட்கதள பாதுகாப்பாக வகாண்டாட வெண்டும் என்று 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ெிரும்புகிைது. இந்தப் பாிந்துதர அங்கீகாிக்கப்பட்டால், 2023 ஆம் 

ஆண்டில் கனடா தினம் மற்றும் புத்தாண்டு வகாண்டாட்டம் ஆகியெற்ைில் வசய்யப்படுெது வபாலவெ, 

தீபாெளி வகாண்டாட்ட நிகழ்தெ தபவராவடக்னிக்குகளுடன் நகரம் நடத்தும். ப்ராம்ப்ட்டனுக்கான 

துடிப்பான மற்றும் வெடிக்தககள் நிதைந்த வகாண்டாட்டத்திதன குடியிருப்பாளர்கள் அனுபெிக்கும் 

ெதகயில் ஆதரெளிக்க உள்ளூர் கூட்டாளர்களுடன் நகர நிர்ொகம் வசயல்படும்.. 



 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிகழ்வுகள் பற்ைி வமலும் அைிய ெருதக தரவும்: www.brampton.ca/events. 

 அைிஞர் கூற்றுகள் 

“எங்கள் குடியிருப்பாளர்களின் பாதுகாப்புதான் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத்திற்கு மிகவும் முக்கியமான 

ெிஷயமாகும். பட்டாசுகள் மீதான உப சட்டம் வதாடர்பாக, எங்கள் சமூகத்தினர் வகாண்டுள்ள 

கெதலகதள நாங்கள் வகள்ெிப்பட்டுள்வளாம்; அததத் திருத்துெதன் மூலம், நாம் அதனெரும் நமது 

ெிடுமுதைதய பாதுகாப்பாகவும் இதடயூறு ஏதுமில்லாமல், அதிக இதரச்சல் அல்லது குப்தபகள் 

இல்லாமலும் அனுபெிப்வபாம் என்பவத நமது குைிக்வகாளாகும். இந்த ததலப்பில் தங்கள் குரதல 

ஒலிக்கச் வசய்ததமக்காக அதனெருக்கும் நான் நன்ைி கூறுகிவைன்; அடுத்த ஆண்டு நமது முதலாம் 

ஆண்டு தீபாெளி வகாண்டாட்ட நிகழ்வுக்கு குடியிருப்பாளர்கதள ெரவெற்க காத்திருக்கிவைன்.!” 

- வபட்ாிக் ப்ரவுன், ம்யர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ஆவராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான நகரமாகும்; வமலும் எங்கள் சமூகத்தில் காயம் 

ஏற்படும் அபாயத்தத மட்டுப்படுத்தி, நகதர சுத்தமாகவும் பசுதமயாகவும் தெத்திருக்கும் அவத 

வெதளயில் அதனெதரயும் உள்ளடக்கி, ெரவெற்கத்தக்க சூழதல உருொக்குெதற்கு நாங்கள் 

அர்ப்பணிப்பு வகாண்டுள்வளாம். பட்டாசுகள் மீதான திருத்தப்பட்ட உப சட்டமானது, நமது 

குடியிருப்பாளர்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதத உறுதிவசய்ய உதவும், மற்றும் நாம் அதனெரும் நமது 

ெிடுமுதை வகாண்டாட்டங்கதள மகிழ்ச்சியாக அனுபெிக்க முடியும். இந்த முக்கியமான ெிஷயம் பற்ைி 

தங்கள் எண்ணங்கதள எங்களுடன் பகிர்ந்து வகாண்ட குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களுக்கு 

நாங்கள் நன்ைி கூைிக் வகாள்கிவைாம்.” 

- வராவீனா சான்ட்வடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; ததலெர், சட்டெடிொக்க வசதெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“எங்கள் குடியிருப்பாளர்கள் ஆண்டு முழுெதும் தங்கள் ெிடுமுதை நாட்கதள நண்பர்கள் மற்றும் 

அன்புக்குாியெர்களுடன் வகாண்டாடுெது முக்கியம் என்ைாலும், நாம் அதற்கு மதிப்பளிப்பதுடன், 

பாதுகாப்புடனும் வசய்ெததயும் மனதில் வகாள்ள வெண்டும். பட்டாசுகள் மீதான நமது  உப சட்டமானது 

நமது சமூகத்தின் எண்ணங்கதளயும் அக்கதைகதளயும் பிரதிபலிக்கும் ெதகயில் திருத்தம் வசய்யப்பட 

வெண்டும் என்ை பிவரரதணதய முன்தெப்பதில் நான் வபருதமயதடகிவைன், மற்றும் அெர்களின் 

குரதலக் வகட்க அெர்கதள நாடியெர்களுக்கும் நன்ைி கூை கடதமப்பட்டிருக்கிவைாம். ஒரு சமூகமாக 

ஒன்றுகூடி நமது நகரத்தின் ததலதமயில் ஆண்டு முழுெதும் நதடவபறும் நிகழ்வுகளில் பட்டாசு 

வெடிக்தககதளக் கண்டு மகிழ நாங்கள் எதிர்வநாக்குகிவைாம்.” 

- வடன்னிஸ் கீன், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

http://www.brampton.ca/events


 

 

“வெவ்வெறுெிதமான பலதரப்பினதரயும் உள்ளடக்கிய நகரமாக இருந்தபடி, நமது குடியிருப்பாளர்கள் 

தங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான ெிடுமுதை நாட்கதள பாதுகாப்பான மற்றும் வகாண்டாட்டமான 

முதையில் அனுபெிப்பது முக்கியமாகும். பட்டாசு சட்டத்தத திருத்துெதற்கான பிவரரதணக்கு நான் 

ஆதரெளித்வதன், மற்றும் அடுத்த ஆண்டு நகர நிர்ொகம் நடத்தும் தீபாெளி வகாண்டாட்டத்திற்கு 

குடியிருப்பாளர்கதள ெரவெற்பதற்கும், கனடா தினம் மற்றும் புத்தாண்டு திங்களில் நமது நகரத்தில் 

நடத்தப்படும் நிகழ்வுகளில் பங்வகற்று மகிழ்ெததயும் எதிர்வநாக்குகிவைன்." 

- குர்ப்ரதாப் சிங் தூர், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 9 & 10, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நகரத்தின் முதன்தமயான முன்னுாிதம வகாண்ட ெிஷயமானது, தனது குடியிருப்பாளர்களின் 

பாதுகாப்பு மற்றும் நல்ொழ்தெ உறுதி வசய்ெவதயாகும், மற்றும் அதன் வசதெகள், திட்டங்கள் மற்றும் 

நிகழ்வுகவள  அது வசதெ வசய்யும் சமூகத்தின் வததெகதள பிரதிபலிக்கிைது. நகரசதபக் குழுெின் 

இன்தைய பாிந்துதரதயத் வதாடர்ந்து, நெம்பர் 28 திங்கட்கிழதமயன்று நதடவபைெிருக்கின்ை சிைப்பு 

நகரசதபக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் வபறுெதற்காக பட்டாசுகள் மீதான உப சட்டத்தத திருத்துெதற்கு 

அலுெலர்கள் பணியாற்றுொர்கள். தங்கள் கருத்துக்கதளப் பகிர்ந்து வகாண்டதமக்காக சமூகத்தினருக்கு 

நன்ைி, மற்றும் 2023 இல் நகர நிர்ொகத்தின் ததலதமயிலான தீபாெளி வகாண்டாட்டத்தத உபசாித்து 

நடத்த ஆெலுடன் காத்திருக்கிவைாம்..” 

- மார்வலான் கால்லிடீன், ததலதம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

-30- 

கனடா நாட்டில் மிக ெிதரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 

700,000 மக்கதளயும் 75,000 ெணிக அதமப்புக்கதளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வசய்யும் 

ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கதள மனத்தில் தெத்வத வசய்கின்வைாம். பலதரப்பட்ட 

சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு வசர்க்கின்ைனர், முதலீட்தட நாங்கள் ஈர்க்கிவைாம், வதாழில்நுட்பாீதியில் 

மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுதமப் பதடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிவைாம். பாதுகாப்பான, நிதலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்ைிகரமான  

ஆவராக்கியமிக்க ஒரு நகதரக் கட்டதமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாததயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிவைாம்.  

Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் எங்களுடன் இதணயுங்கள்.   www.brampton.ca 

இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள் 

 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பமுக கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca                                                                     
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