
 

 

பட்டாசு சில்லறை விற்பறையாளர் பயிற்சி ஆன்றலைில் துவக்கம் 

ப்ராம்ப்ட்டன் , ON (அக்டடாபர் 7, 2021) – நவம்பர் 4, தீபாவளி மற்றும் டிசம்பர் 31 புத்தாண்டு திைம் 

ஆகிய நாட்களுக்காை பட்டாசு விற்பறை சசய்யத் திட்டமிட்டுள்ள சில்லறை வியாபாாிகளுக்காை 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் அளிக்கின்ற ஆன்றலன் பயிற்சி வகுப்புகள் துவங்கவிருக்கின்ைை. 

இதுமாதிாியாை பயிற்சி வகுப்புகள் இந்த ஆண்டில் முன்ைதாக விக்டடாாியா திைம் மற்றும் கைடா 

திைத்திற்காக நடத்தப்பட்டை. 

இந்தப் பயிற்சியாைது கட்டாயமாகும் மற்றும் வியாபாாிகள் விற்பறை சசய்ய உாிமம் சபறுவதற்கு 

முன்பாக இந்தப் பயிற்சி வகுப்றப பூர்த்தி சசய்வது கட்டாயமாகும். 

 

பயிற்சி வகுப்பிற்கு பதிவு சசய்வதற்காக, விற்பறையாளர்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்புத் துணறணய  

905.874.2740 என்ை எண்ணில் அறைக்கலாம் அல்லது  fire.prevention@brampton.ca க்கு மின்ைஞ்சல் 

சசய்யலாம்; இதன்டபாில் பயிற்சி வகுப்புகள் பற்ைிய விபரங்கள் விண்ணப்பதாரருக்கு மின்ைஞ்சல் 

சசய்யப்படும். 

 

டகாவிட்-19 இன் டபாிலாை சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு தறடகள் காரணமாக, இந்தப் பயிற்சியாைது 

ஆன்றலன் வடிவில் ஐந்து எளிய சசயற்படிகளில் வைங்கப்படும்: 

1. 2021 ஆண்டிற்காை பட்டாசு சில்லறை விற்பறையாளர் பாடவகுப்பிற்காை கட்டணம் சசலுத்தி 

தீயறணப்பு துறை ஆய்வு க்காக விண்ணப்பிக்கவும்   

2. பட்டாசு சில்லறை விற்பறையாளர் பாடவகுப்பிற்காை  வீடிடயாறவக் காணவும் 

3. பட்டாசு சில்லறை விற்பறையாளர் டகள்விச்சரத்திற்கு பதிலளித்து நிரப்பவும் 

4. உாிமத்திற்காை விண்ணப்பம் சமர்ப்பித்து பதிவுக் கட்டணம் சசலுத்தவும். 

விபரங்களுக்கு  licensing@brampton.ca ஐத் சதாடர்பு சகாள்ளவும். 

5. நகர் மன்ைத்திற்கு வந்து 2021 ஆம் ஆண்டிற்காை பட்டாசு சில்லறை விற்பறையாளர் 

உாிமத்றத டநாில் சபற்றுக் சகாள்ளவும். நகர் மன்ைத்திற்கு வருறக தரும் முன்பாக 

முன்பதிவுகள் அவசியம்  மற்றும் இதறை www.brampton.ca/skiptheline இல் 

சசய்துசகாள்ளலாம். 

பட்டாசு சில்லறை விற்பறையாளர் பாடவகுப்பிற்காை பயிற்சியில், விற்பறைக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட 

பட்டாசு வறககள், டசமிப்பு, காட்சிக்கு றவத்தல் மற்றும் விற்பறை சசய்தலுக்காை விதிகள், 

வாடிக்றகயாளர் அறடயாளத் டதறவகள் மற்றும் பட்டாசு வாங்குடவாாிடம் விநிடயாகம் சசய்வதில் 

பாதுகாப்பு வைிகாட்டுதல்கள் ஆகியறவ உள்ளடங்கியுள்ளை. 
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பல இடங்களில் விற்பறையகம் றவத்துள்ள வியாபாாிகள், தங்கள் வியாபார இடங்கள் ஒவ்சவான்ைிலும் 

குறைந்தது ஒருவராவது பயிற்சிறயப் பூர்த்தி சசய்திருக்க டவண்டும்.  தீயறணப்புத்துணற ஆய்வுக்காக 

விண்ணப்பிக்க, பின்வரும் சகடு டததிகறளயும் வியாபாாிகள் குைித்துக்சகாள்ள டவண்டும்; இதறை 

ஆன்றலைில் சசய்துசகாள்ளலாம்: 

• தீபாவளி பட்டாசு விற்பறைக்கு, சவள்ளிக்கிைறம, அக்டடாபர் 15, 2021  

• புத்தாண்டு சகாண்டாட்ட பட்டாசு விற்பறைக்கு, சவள்ளிக்கிைறம, டிசம்பர் 10, 2021 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பட்டாசுகளுக்காை உப சட்டமாைது குறுகிய தூரடம சசல்லக்கூடிய (தீப்பற்ை 

றவத்ததும் 3 லிருந்து 10 அடி தூரமம பைந்து சசல்பறவ) பட்டாசுகறள விற்கவும், தைிநபர்கள் 

உபடயாகிக்கவும் அனுமதிக்கிைது; இது ஆண்டிற்கு நான்குமுறைமய அனுமதிக்கப்படுகிைது- விக்டடாாியா 

திைம், கைடா திைம், தீபாவளி மற்றும் புத்தாண்டு சகாண்டாட்டம். 
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ஊடக சதாடர்பு: 

டமாைிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிறணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியாை தகவல்சதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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