
 
 

 

 

30 ઑક્ટોબર 2018 

સરુક્ષિત રીત ેદિવાળી ઉજવશો: ટ ૂંકી રને્જના ફટાકડાન ેમૂંજ રી 

6 અન ે7 નવમે્બર 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – રિવાળી ચાર મૂંજ ર થયેલ રજાઓ પૈકી એક છે જ્યારે પરમીટની જરૂરરયાત વવના ખાનગી વમલકતોમાૂં ટ ૂંકી રેન્જના 

ફટાકડા ફોડવાની છ ટ છે. આ વર્ષ ેરિવાળી નવમે્બર 6ને મૂંગળવાર અન ેનવમે્બર 7ને બુધવાર ેઉજવાશે*. સીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટનની ઇચ્છા છે કે 

વનવાસીઓ સુરક્ ક્ષિત રીતે ઉજવણી કર.ે 

 

ટ ૂંકી રેન્જના એટલે એવા ફટાકિા જે ચેતાવ્યા બાિ ત્રણ મીટર (10 ફુટ) કરતા ઓછુૂં અૂંતર કાપ ેછે (િા.ત. કોઠી, ચકરીઓ, ભોય ચકરીઓ, 

તારામૂંડળો). અન્ય તમામ રૉકેટ પ્રકારના ફટાકડા ફોડવા પર બ્રૅમ્પટનમાૂં વનર્ષધે છે. સીટી રહેવાસીઓન ેયાિ અપાવ ેછે કે માગો પર, ફુટપાથ પર, 

સીટી પાક્સસની અૂંિર અથવા નગરપાવલકા કે શાળાની વમલકતો પર ફટાકડા ફોડવાની છ ટ નથી. 

 

તમારી ક્ષમલકત પર ટ ૂંકી રને્જના ફટાકડાનો ઉપયોગ કરતી વખત ેતમાર ેનીચ ેઆપલે સરુિાની સાવચતેીઓ અનસુરવાની રહશે:ે 

• તમાર ેપાણીનુૂં પાત્ર અથવા પાણી ભરેલી હોઝ લાઇન હાથવગી ર્ાખવી જે ફટાકડા ઓલવી શક ે

• તમાર ેક્યારેય હાથમાૂં ફટાકડા ચેતવવા નહીં અથવા સળગતા ફટાકડા હાથમાૂં પકડવા નહીં વસવાયક ેતારામૂંડળ 

• તારામડળનો ઉપયોગ કયાસ પછી હૂંમેશા તેન ેપાણીની ડોલમાૂં ડ બાડી િેવા જેથી વનકાલ કરતા પહેલા તે ઠૂંડા પડી જાય 

• વનકાલ કરતા પહેલા બધાૂં ફટાકડા સૂંપ ણણ રીતે ઠૂંડા પાડી િવેા 

 

ફટાકડાના વવક્રેતાઓન ેવેચાણ માટ ેપરવાના આપવામાૂં આવ ેત્યાર પહેલા ગત વર્ષ ેબ્રૅમ્પટન દ્વારા ફરવજયાત વાર્ર્ષસક અભ્યાસક્રમ િાખલ 

કરવામાૂં આવ્યો. રિવાળી પર બ્રૅમ્પટન ખાતે ફટાકડા વેચવા માટ ેલાયસન્સ ધરાવતા વવક્રેતાઓની યાિી રિવાળીની આસપાસના િક્ષ્વસોમાૂં 

સીટીની વબેસાઇટ પર પોસ્ટ કરવામાૂં આવશ.ે 

 

તમ ેકોઇ પણ પ્રવતબૂંવધત ફટાકડાનો ઉપયોગ થતો જોતા તમન ેચચૂંતા થાય તો 311 ન ેકૉલ કરશો. 

 

ફટાકડા અન ેલાયસચન્સૂંગ અૂંગનેા નવા ઉપવનયમોન ેકાઉવન્સલ દ્વારા 2016માૂં મૂંજ રી આપવામાૂં આવી હતી. વવક્ટોરરયા ડે, કૅનેડા ડે, રિવાળી 

અન ેનવા વિણની પ વણ સૂંધ્યા પર પરમીટની જરૂદરયાત ક્ષવના તમામ બ્રમૅ્્ટનની રહેઠાણ ધરાવતી ક્ષમલકતો પર ટ ૂંકી રેન્જના ફટાકડાના ઉપયોગ ને 

ઉપક્ષનયમો મૂંજ ર કરે છે. સુરક્ષા ટોચની અવિમતા ધરાવ ેછે, કારણક ેઉપવનયમ એવા અન્ય પ્રકારના ફટાકડા પર પણ પ્રવતબૂંધ ફરમાવ ેછે જે 

વમલકતન ેનુકસાન અથવા ઇજા પહોંચાડવાનુૂં ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા હોય. 

 

શીઘ્ર લલૂંક્સ 



 

 

• ફટાકડા સુરિા ક્ષવદડયો 

• ફટાકડા ક્ષવિે વારૂંવાર પ છાતા પ્રશ્નો 

*Source: પીલ રડવરિક્ટ રક લ બોડસ રજાઓ અન ેરજાનુૂં કૅલેન્ડર 2018-2019 
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ક્ષમદડયા સૂંપકણ : 

દિક્ષસ્ટન શમાણ (Christine Sharma) 

ક્ષમદડયા દરલેશન્સ  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન 

905.874.2880 | christine.sharma@brampton.ca 

   

https://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4
http://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/FAQs-Fireworks.aspx
http://peelschools.org/calendar/schoolyear/Documents/2018-19%20Holy%20Days.pdf
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=christine.sharma@brampton.ca

