
 

 
 

 

 

 

கனடா தினம் அன்று பட்டாசுகளை பாதுகாப்புடன் உபய ாகியுங்கள் 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 25, 2021) – கனடா தினம் அன்று பட்டாசுகளை உபய ாகிக்கும்யபாது 

பாதுகாப்பாக இருப்பதின் முக்கி த்துவத்ளத நகரவாசிகளுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் 

நிளனவூட்டுகிறது. 

 

குடி ிருப்புவாசிகள், தங்கள்  நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் வவைி ில் ஒன்றாகக் கூடுவதாக 

முடிவுவசய்தால்,  உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்ளப மனதில் ளவத்திருக்குமாறு த வுகூர்ந்து 

யகட்டுக்வகாள்ைப்படுகிறார்கள். ஜூன் 30 புதன்கிழளம காளல 12:01 மணிக்கு நகளர மீண்டும் திறக்க 

மாகாணத்  திட்டவளரபடத்தின் இரண்டாம் படி ில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் நுளழகிறது. இரண்டாம் படி ின் 

கீழாக, திறந்த வவைி ில் கூடும் சமூகக் கூட்டங்கைில் 25 யபர் மட்டுயம இருக்கலாம். கட்டிடங்களுக்கு 

உள்ைாக கூடும் கூட்டத்தில் வவவ்யவறு வீடுகளைச் யசர்ந்த உறுப்பினர்கள் உட்பட ஐந்து யபருக்கு 

மட்டுயம அனுமதி. உங்கள் அன்புக்குாி வர்களையும் சமூகத்ளதயும் பாதுகாப்பாக ளவத்திருங்கள். நல்ல 

சுகாதாரம், மற்றும் உடல் ாீதி ான சமூகவிலகளலப் யபணவும்; மற்றும் இளதச்வசய்வது கடினமாக 

இருக்கும்யபாது முகக் கவசம் அணி வும். 

 

பட்டாசுகைில் பாதுகாப்பு 

ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ை தனி ார் கட்டிடங்கைில் உாிமம் ஏதும் வபறாமயலய   குறுகி  தூரயம வசல்லும் 

பட்டாசுகள் அனுமதிக்கப்படுகின்ற வருடத்தின் நான்கு முக்கி மான  நாட்கைில் கனடா தினமும் 

ஒன்றாகும். உப சட்டத்தின் கீழாக, விக்யடாாி ா தினம், தீபாவைி மற்றும் புத்தாண்டு 

வகாண்டாட்டங்கைிலும் பட்டாசுகள் வகாளுத்த அனுமதிக்கப்படுகின்றன. 

குறுகி  தூர பட்டாசு என்பது மூன்று மீட்டர் (10 அடி) க்கும் குளறவாக ப ணித்து வவடிக்கின்ற 

பட்டாசுகள் (எ.கா. புஸ்வாணங்கள், சங்கு சக்கரங்கள், தளரச்சக்கரங்கள், மத்தாப்புக்கள் ஆகி ளவ) 

ஆகும். இது ஏறக்குளற  ப்ராம்ப்ட்டன் யபாக்குவரத்து யபருந்தின் உ ரம் அல்லது கூளடப்பந்து 

வளை த்தின் உ ரம் ஆகும். 

மற்ற அளனத்து வளக ராக்வகட் பட்டாசுகளும் ப்ராம்ப்ட்டனில் தளட வசய் ப்பட்டுள்ைன. வதருக்கள், 

நளடபாளதகள், நகாின் பூங்காக்களுக்குள் அல்லது நகராட்சி அல்லது பள்ைி கட்டிடங்கைில்  பட்டாசுகள் 

வவடிக்க அனுமதிக்கப்படாது என்பது நகர குடி ிருப்பாைர்களுக்கு நிளனவூட்டப்படுகிறது. 

 

 

தனி ார் கட்டிடங்கைில் குறுகி  தூரம் வசல்லும் பட்டாசுகளை  உபய ாகிக்கும்யபாது, 

குடி ிருப்புவாசிகள்  பின்வரும் பாதுகாப்பு முன்வனச்சாிக்ளககளை பின்பற்ற யவண்டும்: 

• பட்டாசுகளை அளணப்பதற்காக ஒரு பாத்திரம் நிளற  தண்ணீர் அல்லது தண்ணீர் வரும் குழாள  

அருகில் ளவத்திருக்க யவண்டும். 



 

 

• மத்தாப்பு தவிர, எந்த பட்டாசுகளையும் ஒருயபாதும் ளக ில் பிடித்தபடிய ா பற்ற ளவக்கயவா 

யவண்டாம். 

• பட்டாசுகளை ஒருயபாதும் மற்றவர்களை யநாக்கி காட்டயவா வீசயவா யவண்டாம். 

• மத்தாப்புக்களை உபய ாகித்த பின்னர், அவற்ளற அப்புறப்படுத்துவதற்கு முன்பாக குைிர்ந்த நீர் 

உள்ை பாத்திரத்தில் இடவும். 

• அளனத்து பட்டாசுகளையும் அப்புறப்படுத்தும் முன்னால் முழுக்கவும் குைிர ளவக்கவும். 

தற்யபாது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் பதிவு வசய்துவகாண்ட பட்டாசு சில்லளற விற்பளன ாைர்கள் இல்ளல. 

உாிமம் வபற்ற சில்லளற விற்பளன ாைர்கைிடமிருந்து  மட்டுயம பட்டாசுகளை வாங்க நாங்கள் 

பாிந்துளரக்கியறாம். 

பட்டாசுகைின் பாதுகாப்பு மற்றும் உபசட்டங்கள் பற்றி  யமலும் தகவல்களுக்கு வருளக 

தரவும்: www.brampton.ca/fireworks.   
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ஊடக வதாடர்பு 

யமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்பாைர், ஊடகம்7 சமுதா  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதி ான தகவல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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