
 
 

 

 

 2018اکتوبر  30

 کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیںدیوالی کو بحفاظت منائیں: کم حد والی آتش بازیوں 
 نومبر 7اور  6

کے ان چار منظور شدہ دنوں میں سے ایک ہے جن کے دوران پرائیویٹ پراپرٹی پر بغیر کسی پرمٹ  چھٹیوںسال کی دیوالی  -برامپٹن، آن 
نومبر کو ہو گی۔ سٹی آف  *7نومبر اور بروز بدھ،  6کے چھوٹی حد والی آتش بازیاں چالئی جا سکتی ہیں۔ اس سال دیوالی بروز منگل، 

  منائیں۔ اںبرامپٹن چاہتا ہے کہ شہری حفاظت سے خوشی
 

ن  فٹ( سے کم دور جاتی ہیں )مثاًل  10جب لگایا جائے، تو وہ تین میٹر ) چھوٹی حد والی آتش بازیاں وہ ہوتی ہیں، جنہیں نٹینز، ویررز، گراون  فاون
، سائی  ہیں۔ سٹی رہائشیوں کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ گریوں ممنوعسپنرز، سپارکررز(۔ دیگر تمام راکٹ کی قسم کی آتش بازیاں برامپٹن میں 

 واکس، سٹی پارکس کے اندر یا میونسپل یا اسکول کی امالک پر آتش بازیاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
 

 حفاظتی تدابیر پر الزمی عمل کرنا چاہیے: درج ذیلاپنی امالک پر چھوٹی حد والی آتش بازیوں کے استعمال میں، آپ کو 
 ھانے کے لیے پانی سے بھری ہو۔موجود ہونی چاہیے جو آتش بازیوں کو بج آپ کے پاس پانی کا ایک برتن یا ہوز الئین •
 ی جالنی یا پکڑنی نہیں چاہیے۔آپ کو کبھی بھی اپنے ہاتھ میں اسپارکرر کے عالوہ کوئی دیگر آتش باز •
 میں  ال دیںپانی کے کسی برتن اسپارکررز کو استعمال کرنے کے بعد پھینکنے سے پہرے پوری طرح ٹھن ے ہونے کے لیے  •
 آتش بازیوں کو پھینکنے سے پہرے انہیں پوری طرح ٹھن ا ہونے دیں •

 
پچھرے سال برامپٹن نے فائر ورک وین رز کو بیچنے کا الئسنس دینے سے پہرے ان کے لیے ایک الزمی ساالنہ کورس متعارف کروایا تھا۔ 

گان کی ایک فہرست، دیوالی کے قریب سٹی کی ویب سائیٹ پر شائع کی دیوالی پر برامپٹن میں ساماِن آتش بازی کے منظور شدہ فروخت کنند
 جائے گی۔

 
 پر فوًرا کال کریں۔ 311اگر آپ کو کوئی ممنوعہ آتش بازیاں چرتی ہوئی نظر آئیں، تو وہ 

 
برامپٹن کی تمام میں آتش بازیوں اور ان کے الئسنس کے نئے قوانین منظور کیے گئے تھے۔ یہ ضمنی قوانین  2016کونسل کی جانب سے 

یتے رہائشی پراپرٹیز پر وکٹوریا  ے، کینی ا  ے، دیوالی اور نیو ایئرز ایوو کے مواقع پر پرمٹ کے بغیر کم حد والی آتش بازیوں کی اجازت د
یہ ضمنی قانون آتش بازیوں کی دیگر ایسی اقسام پر بھی پابندی لگاتا ہے، جو چوٹ یا امالک کو نقصان  ذاہیں۔ حفاظت اہم ترین ترجیح ہے، لہ  

 پہنچانے کا بہت زیادہ خطرہ رکھتی ہوں۔
 

 فوری لنکس
 ازیوں سے حفاظت کی وی یوآتش ب •
 سواالت معروفآتش بازیوں کے متعرق  •
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 میڈیا کنٹیکٹ

 کرسٹین شرما
 می یا ریریشنز

 سٹی آف برامپٹن
christine.sharma@brampton.ca905.874.2880 |  

 

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

