
 
 

 

 

 2017 اکتوبر 03
 

 اکتوبر تک کم حد والی آتش بازیوں کی اجازت ہو گی 19اکتوبر سے  18ی حفاظت سے منائیں: لدیوا

 
چھوٹی حد والی آتش اجازت ذاتی امالک پر بغیر  کے دورانجس  منظور شدہ چھٹیوں میں سے ایک ہے سال کی ان چار یدیوالبرامپٹن، آن: 

اکتوبر، بروز جمعرات کو ہوگی۔ سٹی آف برامپٹن چاہتا کہ رہائشی اس موقع  19اکتوبر، بروز بدھ اور  18بازی کی اجازت ہے۔ اس سال دیوالی 

 کو حفاظت سے منائیں۔
 

ز، جاتی ہیں )مثال فأونٹینز، ویل فاصلے پرفٹ( سے کم  10تین میٹر ) چھوٹی حد والی آتش بازیاں وہ ہوتی ہیں، جنہیں جب لگایا جائے، تو وہ

دہانی کرواتا ہے کہ ہیں۔ سٹی رہائشیوں کو یاد ممنوعآتش بازیاں برامپٹن میں تمام  دوسری راکٹ کی قسم کی سپارکلرز(۔ اسپنرز، اگرأونڈ 

 ک پر آتش بازیاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔گلیوں، سائیڈ واکس، سٹی پارکس کے اندر یا میونسپل یا اسکول کی امال
 

 اپنی امالک پر چھوٹی حد والی آتش بازیاں استعمال کرتے ہوئے، آپ کو ان حفاظتی احتیاطی تدابیر پر الزمی عمل کرنا چاہیے:

 ہو۔ یے بھروں کو بجھانے کے لیے پانی سجو آتش بازی ا ہوز الئین موجود ہونی چاہیےآپ کے پاس پانی کا ایک برتن ی 

  سپارکلر کے عالوہ کوئی دیگر آتش بازی جالنی یا پکڑنی نہیں چاہیے۔اآپ کو کبھی بھی اپنے ہاتھ میں 

 پھینکنے سے پہلے پوری طرح ٹھنڈے ہونے کے لیے پانی کے کسی برتن میں ڈال دیں سپارکلرز کو استعمال کرنے کے بعدا 

 نڈا ہونے دیںآتش بازیوں کو پھینکنے سے پہلے انہیں پوری طرح ٹھ 

 
میں دیوالی پر  رامپٹننہ کورس متعارف کرایا ہے۔ باس سال برامپٹن نے فائر ورک ونڈرز کو بیچنے کا الئسنس دینے سے پہلے ایک الزمی ساال

 شہر کی ویب سائٹ پر پوسٹ کر دی جائے گی۔ ی دنوں میںفائر ورک بیچنے کے لیے الئسنس یافتہ وینڈرز کی فہرست دیوالی کے قریب
 

 پر کال کریں۔ 311آتش بازی کا استعمال ہوتا نظر آنے پر فکر مند ہیں، تو  ہاگر آپ کسی بھی ممنوع

 
میں آتش بازیوں اور الئسنس کے نئے ضمنی قوانین منظور کیے گئے۔ یہ ضمنی قوانین وکٹوریا ڈے، کینیڈا ڈے،  2016کونسل کی جانب سے 

ایک پر کسی پرمٹ کے بغیر رہائشی جگہوں پر کم حد والی آتش بازیاں استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ حفاظت  وودیوالی اور نیو ایئرز ای

ہے، جو چوٹ یا امالک کو نقصان کا  قرار دیتا ممنوعترین ترجیح ہے، جیسا کہ یہ ضمنی قانون دیگر ایسے تمام اقسام کی آتش بازیوں کو  اعلی  

 ہیں۔ ثابت ہو سکتےبڑا خطرہ 
 

 فوری لنکس
 آتش بازیوں کے حوالے سے حفاظتی ویڈیو• 
 والے سواالتآتش بازیوں کے متعلق کثرت سے پوچھے جانے • 
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 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654  |natalie.stogdill@brampton.ca   

https://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4
https://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4
http://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/FAQs-Fireworks.aspx

