
 

 
 

 

தீபாவளி மற்றும் பண்டிச்ச ார் திவஸ் தினம் ஆகியவற்றை நவம்பர் 14 ஆம் சததி 

பாதுகாப்புடன் ககாண்டாடுங்கள் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நவம்பர் 5, 2020) – சகாவிட்-19 கதாற்று பரவறைத் தடுக்க  மூகம் ஒன்ைிறைந்து 

க யல்படுவதால், இந்த ஆண்டு, தீபாவளி மற்றும் பண்டிச்ச ார் திவஸ் ககாண்டாட்டங்கள்   ற்று 

வித்தியா மாக இருக்கும். பீல் பப்ளிக் அறமப்பின் கபாது சுகாதார பாிந்துறரகளுக்கு இைங்க, 

குடியிருப்புவா ிகள் தங்கள் அருகாறமயில் உள்ள வீட்டிலுள்ளவர்களுடன் மட்டுசம இவற்றைக் 

ககாண்டாட சவண்டும் என்று நகர நிர்வாகம் சகட்டுக் ககாள்கிைது. 

 

நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் மற்றும் அண்றட அயலில் வ ிப்பவர்களுடன் கதாறைசப ி அறைப்பு அல்ைது 

வீடிசயா அரட்றட க ய்வது உள்ளிட்ட  புதிய, ஆக்கபூர்வமான வைிகளில் ககாண்டாடுவறத 

குடியிருப்பாளர்கள்  கருத சவண்டும் என்றும், கமய்நிகர் பட்டாசு ககாளுத்தும் காட் ிகறளப் 

பார்க்குமாறும்  சகட்டுக்ககாள்ளப்படுகிைார்கள். 

 

குடியிருப்புவா ிகள் தங்கள் வீட்டுக்கு கவளிசய தனிநபர்களுடன் ககாண்டாடுவது  

பாிந்துறரக்கப்படவில்றை என்ைாலும், அறனத்து கபாது இடங்களிலும் முகக்கவ ம்  அைிவது உட்பட 

அறனத்து சகாவிட்-19 பாதுகாப்பு முன்கனச் ாிக்றக நடவடிக்றககறளயும் ச ர்த்து கறடப்பிடிப்பது 

நகரவா ிகளுக்கு நிறனவூட்டப்படுகிைது.  மூகக் கூட்டங்களில் கூடுபவர்களின் எண்ைிக்றக 

வீட்டுக்குள்ளாக அதிகபட் மாக 10 சபருக்குள்ளும், கவளியிைாக 25 சபருக்குக்குள்ளும் இருக்க 

சவண்டும். 

 

தங்கள் குருத்வாரா அல்ைது சகாவிலில் சநாில் ககாண்டாட்டங்களில் கைந்து ககாள்ள முடிவு க ய்யும் 

குடியிருப்புவா ிகள் உடல் ாீதியாக  மூக விைகறைக் கறடப்பிடிப்பதுடன், அறனத்து உட்புை கபாது 

இடங்களிலும் முகக் கவ ம் அைிவது உட்பட அறனத்து சகாவிட்-19 பாதுகாப்பு முன்கனச் ாிக்றக 

நடவடிக்றககறளயும் பின்பற்ை சவண்டும். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் சகாவிட்-19 க்கான அவ ர நடவடிக்றககள் உப  ட்டத்தின் கீழ், உடல் ாீதியான 

 மூக விைகறைக் கறடப்பிடிக்காத நபர்களுக்கு குறைந்தபட் ம் $ 500 அபராதமும் மற்றும் ஒவ்கவாரு 

கூடுதல் குற்ைத்திற்கும் அதிகபட் மாக, $ 100,000 வறரயிலும் அபராதம் விதிக்கப்படைாம். 

 

உப  ட்டத்தின் கீழ் வரும் நகராட் ி விதிமுறைகள்: 

• கபாது க ாத்துக்களில் இருக்கும்சபாது ஒவ்கவாரு நபரும், ஒசர வளாகத்தில் ஒன்ைாக வ ிக்கும் 

நபர்கள் தவிர்த்த மற்ை எந்த ஒரு தனி நபாிடமிருந்தும் குறைந்தபட் ம் 2.0 மீட்டர் தூரத்றத 

பராமாிக்க சவண்டும்,  



 

 

• எந்தகவாரு வைிக வளாகத்திலும், உள்சளசயா அல்ைது கவளிசயசயா, எந்த ஒரு நபரும், ஒசர 

வீட்டில் ஒன்ைாக வ ிக்கும் நபர்கள் அல்ைது ஒசர வளாகத்தில் பைியாற்றும் வைிக ஊைியர்கள் 

தவிர்த்து, மற்ை எந்த ஒரு தனிநபாிடமிருந்தும் 2.0 மீட்டருக்கும் குறைவான தூரத்தில் நிற்கசவா 

அல்ைது உட்கார்ந்திருக்கசவா அனுமதிக்கக் கூடாது. 

 

இைக்கமின்றம பற்ைி குடியிருப்புவா ிகள் மற்றும் வைிகர்கள் 311 என்ை எண்றை அறைக்கைாம். 

 

உள்ளூறர ஆதாிக்கவும் 

இந்த ககாண்டாட்டங்களின் சபாது உள்ளூர் உைவு வங்கிகள் அல்ைது  மூக குழுக்களுக்கு நன்ககாறட 

வைங்குவது குைித்து பாி ீலிக்குமாறு நகர நிர்வாகம் குடியிருப்புவா ிகறளக் சகட்டுக்ககாள்கிைது, மற்றும் 

இந்த சநரத்தில் உள்ளூர்  ிறு வைிகங்கள் மற்றும் உைவகங்களுக்கு ஆதரவளிக்குமாறும் 

சகட்டுக்ககாள்கிைது. 

 

பட்டாசு ககாளுத்துவதில் பாதுகாப்பு 

ஒரு ஆண்டில் வருகின்ை நான்கு விடுமுறை நாட்களில் தீபாவளி பண்டிறகயும் ஒன்ைாகும்; இந்தப் 

பண்டிறகயின்சபாது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில், தனியார் க ாத்தில் குறுகிய தூரசம க ன்று கவடிக்கின்ை 

பட்டாசுகள் மட்டுசம அனுமதிக்கப்படும். துறை  ட்டத்தின் கீைாக, விக்சடாாியா தினம், கனடா தினம், 

மற்றும் புத்தாண்டு ககாண்டாட்டங்களிலும் கூட பட்டாசுகள் கவடிக்க அனுமதிக்கப்படுகின்ைது. இந்த 

ஆண்டு, நவம்பர் 14  னிக்கிைறமயன்று மட்டுசம ப்ராம்ப்டனில் உள்ள தனியார் க ாத்துக்களில் குறுகிய 

தூரம் க ன்று கவடிக்கின்ை பட்டாசுகள் அனுமதிக்கப்படுகின்ைன. 

  

குறுகிய தூரம் க ன்று கவடிக்கின்ை பட்டாசுகள் என்பறவ மூன்று மீட்டர் (10 அடி) க்கும் குறைவான 

தூரம் மட்டுசம நகர்ந்து க ல்லுகின்ை பட்டாசுகள் ஆகும் (எ.கா. புஸ்வானம், தறரச் க்கரங்கள், 

றகச் க்கரங்கள், கம்பி மத்தாப்புக்கள்). மற்ை அறனத்து ராக்ககட் வறக பட்டாசுகளும் ப்ராம்ப்ட்டனில் 

தறட க ய்யப்பட்டுள்ளன. கதருக்கள், நறடபாறதகள், நகாின் பூங்காக்களுக்குள் அல்ைது நகராட் ி 

அல்ைது பள்ளி க ாத்துக்களில் பட்டாசுகள் ககாளுத்துவது அனுமதிக்கப்படாது என்பறத நகர நிர்வாகம் 

குடியிருப்புவா ிகளுக்கு நிறனவூட்டுகிைது. 

 

தனியார் க ாத்தில் குறுகிய தூரம் க ன்று கவடிக்கும் பட்டாசுகறளப் பயன்படுத்தும்சபாது, 

குடியிருப்புவா ிகள் கீழ்க்காணும் பாதுகாப்பு முன்கனச் ாிக்றக நடவடிக்றககறளப் பின்பற்ை சவண்டும்: 

• தீ பரவுவறத தடுக்கும் வறகயில் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ைீர் அல்ைது தண்ைீர் வரும் குைாயில் 

இறைக்கப்பட்ட ஒரு குைாய் அருகில் இருக்க கவண்டும். 

• கம்பி மத்தாப்பு தவிர்த்து எந்த ஒரு பட்டாற யும் றகயில் பிடித்தபடி ஒருசபாதும் ககாளுத்த 

சவண்டாம். 

• மற்ைவர்கறள சநாக்கியவாறு எந்த ஒரு  பட்டாற யும் நீட்டசவா வீ சவா சவண்டாம். 



 

 
 

 

• கம்பி மத்தாப்புக்கள்  எாிந்து முடிந்த பின்னர் அவற்றை அறைக்க தண்ைீர் நிரம்பிய பாத்திரத்தில் 

குளுறமப்படுத்தி அதன் பின்னர் அப்புைப்படுத்தவும். 

• அறனத்து பட்டாசுகறளயும் அப்புைப்படுத்துவதற்கு முன் முழுறமயாக குளிர்விக்க 

அனுமதிக்கவும். 

 

பட்டாசுகள் உபசயாகிப்பதில் பாதுகாப்பு மற்றும் அவற்றுக்கான உப ட்டங்கள் பற்ைிய தகவல்களுக்கு 

வருறக தரவும்: www.brampton.ca/fireworks  
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ஊடக கதாடர்பு 

சமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிறைப்பாளர், ஊடகம் &  முதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகவல் கதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

http://www.brampton.ca/fireworks
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

