
 

 
 

 

 

இந்த தீபாவளியைச் சிறப்பாகக் ககாண்டாடுங்கள் 

  

ப்ராம்ப்ட்டன் , ON (October 11, 2022) – அக்டடாபர் 24, திங்கட்கிழயைைன்று தீபாவளிப் பட்டாசுகள் 

உபடைாகிக்கும்டபாது பாதுகாப்பாக இருப்பதன் முக்கிைத்துவத்யத ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் தனது 

குடிைிருப்புவாசிகளுக்கு நியனவூட்டுகிறது. இந்தத் டததிைில் சமுதாைத்தில் இருக்கும் பலரும் பண்டிச் 

டசார் திவஸ் பண்டியகயையும் ககாண்டாடுகிறார்கள்.   

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் அனுைதி எதுவும் டதயவைில்லாைல் தனிைார் இடங்களில் குறுகிை தூரம் 

கசல்லக்கூடிை பட்டாசு வயககள் அனுைதிக்கப்பட்ட, ஒரு வருடத்தின் நான்கு நாட்களில் தீபாவளி 

பண்டியகயும் ஒன்றாகும். உப சட்டத்தின்படி, விக்டடாாிைா தினம், கனடா தினம் ைற்றும் புத்தாண்டு 

தினம் ஆகிை நாட்களிலும் கூட பட்டாசுகள் அனுைதிக்கப்படுகின்றன. 

  

குறுகிை தூரம் கசன்று பற்றக்கூடிை பட்டாசுகள் என்பயவ  மூன்று ைீட்டர் (10 அடி) தூரத்திற்கும் 

குயறவாகப் பைணித்து கவடிக்கக் கூடிை பட்டாசுகளாகும் (உதா; புஸ்வாணம், யகச்சக்கரங்கள், 

தயரச்சக்கரங்கள், ைத்தாப்புக்கள்). அதாவது ப்ராம்ப்ட்டன் நகர டபருந்து அல்லது கூயடப்பந்து 

வயளைத்தின் உைரடை இதற்கு உதாரணைாகும். 

 

அயனத்து பிற ராக்ககட் வயக பட்டாசுகளும் ப்ராம்ப்ட்டனில் தயட கசய்ைப்பட்டுள்ளன. கதருக்கள், 

நயடபாயதகள், நகாின் பூங்காக்கள் அல்லது நகராட்சி அல்லது பள்ளி கட்டிடங்களுக்குள் பட்டாசுகள் 

அனுைதிக்கப்படுவதில்யல என குடிைிருப்புவாசிகளுக்கு நகர நிர்வாகம் நியனவூட்டுகிறது. 

 

தனிைார் கட்டிடங்களில் குறுகிை தூரம் கசல்லக்கூடிை பட்டாசுகயள உபடைாகிக்யகைில், 

குடிைிருப்புவாசிகள் இந்த பாதுகாப்பு முன்கனச்சாிக்யககயளப் பின்பற்ற டவண்டும்: 

• தீப்பற்றிை பட்டாசுகயள அயணப்பதற்கும், குளிர்விப்பதற்கும், அருகில் தண்ணீர் நியறந்த 

பாத்திரம் அல்லது தண்ணீர் வரும் குழாயை யவத்திருக்கவும். 

• மத்தாப்புக்களளத் தவிர, வவறு பட்டாசுகயள உங்கள் யககளில் யவத்தபடி பிடிக்கடவா 

பற்றயவக்கடவா டவண்டாம். 

• ஒருவபாதும் பிறளர வ ாக்கி பட்டாசுகளளக் காட்டவவா வீசவவா வவண்டாம். 



 

 

• பற்றயவத்து முடித்த மத்தாப்புக்கயள அப்புறப்படுத்தும்  முன்பாக தண்ணீர் உள்ள பாத்திரத்தில் 

இட்டு  ன்றாக குளிர்விக்கவும். 

• அளைத்து பட்டாசுகளளயும் அப்புறப்படுத்தும்  முன்பாக  ன்றாக குளிர்விக்கவும். 

தீபாவளி மற்றும் புத்தாண்டு திைம் ஆகியவற்றுக்காக பட்டாசுகள் விற்பளை சசய்யத் திட்டமிடும் 

வியாபாாிகள், தங்களுக்கு பயிற்சி கட்டாயம் எை  ிளைவூட்டப்படுகிறார்கள் மற்றும் வியாபாாிகள் 

விற்பளை சசய்யத் துவங்கும் முன்பாகடவ பயிற்சி வகுப்பிளை  ிளறவு சசய்திருக்க வவண்டும் என்பது 

கட்டாயமாகும். ஏற்சகைவவ தீத்தடுப்புக்காை ஆய்வு முடிக்கப்பட்ட மற்றும் பயிற்சி வகுப்பிளை  ிளறவு 

சசய்த வியாபாாிகள் உாிமத்ளத புதுப்பிப்பதற்காக ஆன்ளைைில் விண்ணப்பிக்க வவண்டும். ஒப்புதல் 

கிளடத்தவுடன், உாிமத்திளை அக்வடாபர் 17 ஆம் வததி முதல் 2, சவலிங்டன் வீதி வமற்கில் உள்ள  கர் 

மன்றத்தில் சபற்றுக்சகாள்ளைாம். 

உாிமம் சபற்ற வியாபாாிகளிடம் மட்டுவம குடியிருப்புவாசிகள் பட்டாசுகளள வாங்க வவண்டும் எை  கரம் 

பாிந்துளரக்கிறது. பதிவு சசய்யப்பட்ட பட்டாசு சில்ைளற வியாபாாிகள் பட்டியல்,  காின் வளைத்தளத்தில் 

கிளடக்கிறது. 

பட்டாசு பற்றிய பாதுகாப்பு மற்றும் உப சட்டங்கள் பற்றிய வமலும் தகவல்களுக்கு வருளக 

தரவும்: www.brampton.ca/fireworks. 

முன்கூட்டிவய வாக்கு பதிவு சசய்தல் 

2022 அம் ஆண்டின் ப்ராம்ப்ட்டன்  கராட்சி மற்றும் பள்ளி வாாிய வதர்தல்களுக்காை வாக்குப்பதிவு 

அக்வடாபர் 24 ஆம் வததி  ளடசபறும் எை  ிளைவூட்டுகிவறாம். தீபாவளி மற்றும் பண்டிச் வசார் திவஸ் 

சகாண்டாடும் ப்ராம்ப்ட்டன் வாக்காளார்களாகிய குடியிருப்புவாசிகள், முன்கூட்டிவய அக்வடாபர் 14 

மற்றும் 15 வததிகளில் வாக்களிக்கும் வசதியும் உள்ளது. வமலும் தகவல்கள் இங்வக உள்ளை. 
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ஊடக சதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன்  கர பன்முக கைாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Stationary-Licence-Requirements.aspx
http://www.brampton.ca/fireworks
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/AdvanceVoteInformation.aspx
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