
 

 

દિવાળી અન ેન્ય ૂઇયર્સ ઇવ માટ ેફટાકડા વવક્રતેાઓ માટનેી ઓનલાઇન તાલીમ ખલુ્લી છે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેદિયો (ઓક્ટોબિ 6, 2020) – ર્ીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ેદિવાળી અને નૂતનવર્સની પૂવસ ર્ંધ્યા માટ ેઆ વર્ે ફટાકડા વેચવાનું 

આયોજન કિતા વવક્રેતાઓ માટે ઓનલાઇન તાલીમ પ્રદક્રયા ખલુ્લી મૂકી છે. 

આ તાલીમ ફિવજયાત લેવાની િહ ેછે અને વવક્રેતાઓ ફટાકડા વચેવાનું લાઇર્ન્ર્ મેળવી શક ેતે પહેલાં આ અભ્યાર્ક્રમ ફિવજયાત છે. 

અભ્યાર્ક્રમ માટે નોંધણી કિાવવા, વવક્રેતાઓ બ્રેમ્પટન ફાયિ વપ્રવેન્શનન ે905.874.2740 નંબિ પિ કૉલ કિી શક ેછે અથવા 

ઇમેઇલથી fire.prevention@brampton.ca ર્િનામ ેર્પંકસ કિી શક ેછે અન ેઅભ્યાર્ક્રમની વવગતો અિજિાિન ેઇમેઇલથી મોકલવામા ં

આવશ.ે 

COVID-19 માટે આિોગ્ય અન ેર્ુિક્ષા પ્રવતબંધો અમલમા ંહોવાન ેલીધે, ઓનલાઇન તાલીમ પાંચ ર્િળ પગલાઓમા ંઆપવામાં આવશ:ે 

1. 2020 ફાયિવક્ર્સ દિટેઇલિ કોર્સ માટેની ફી ચૂકવો અન ેફાયિ ઇન્્પકે્શન માટ ેઅિજી કિો 

2. ફાયિવક્ર્સ દિટેઇલિ તાલીમ વીદડયો જુઓ 

3. ફાયિવક્ર્સ દિટેઇલિ પ્રશ્નાવલી ભિો 

4. લાઇર્ન્ર્ અિજી અને નોંધણી ફી જમા કિાવો. વવગતો માટ ેઇમઇેલથી licensing@brampton.ca ર્િનામ ેર્ંપકસ કિો. 

5. 2020 ફાયિવક્ર્સ દિટેઇલિ લાઇર્ન્ર્ રૂબરૂમાં ર્ીટી હૉલમાંથી મેળવો. ર્ીટી હૉલની મુલાકાત લેતા પહેલા ંએપોઇન્ટમેન્ટ ફિવજયાત 

લેવાની િહે છે.  

ફટાકડા વવક્રેતા તાલીમમાં વેચવાની છૂટ અપાતા ફટાકડાના પ્રકાિો, ર્ગં્રહ કિવાને લગતા વનયમો, ફટાકડાનું પ્રિશસન અન ેવેચાણ, ગ્રાહક આઇડી 

જરૂદિયાતો અન ેખિીિનાિાઓન ેવવતિણને લગતી ર્ુિક્ષા માગસિખેાઓ જેવા વવર્યો આવિી લેવામાં આવ્યા છે. 

બહુવવધ ્થળોએ વેચાણ કિતા વવક્રેતાઓ માટ,ે અભ્યાર્ક્રમ પૂિો કિવા િિેક ્થળે ઓછામા ંઓછા ંએક ઓપિેટિની જરૂિ પડ ેછે.  વવક્રતાઓએ 

એ પણ નોંધવુ ંિહ્ુ ંકે ફાયિ ઇન્્પકે્શન માટે અિજી કિવાની છેલ્લી તાિીખ શુક્રવાિ, ઓક્ટોબિ 23, 2020 ના ંિોજ બપોિ ર્ુધીની છે.   

ર્ીટી ઓફ બ્રમે્પટનનો બાય-લૉ (પેટા-કાનનૂ) માત્ર ટૂંકા અંતિના ફટાકડાનું વેચાણ અને અંગત વપિાશ (ફટાકડા ર્ળગાવો ત્યાિ ે3 મીટિ કે 10 

ફૂટથી ઓછા ંઅંતિ ર્ધુી ઉડે તેવા ફટાકડા) વર્સમા ંચાિ વખત -  વવક્ટોદિયા ડે, કનેેડા ડે, દિવાળી અને નૂતન વર્સની પવૂસ ર્ંધ્યાએ કિવાની 

પિવાનગી આપે છે. 
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મિડિયા સપંર્ક  

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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