
 

 

ઓનલાઇન ફાયરવર્ક્સ વને્ડર ટ્રઇેનનિંગ (ફટાકડાિં વવક્રતેા તાલીમ) શરૂ થઇ 

  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (એવિલ 15, 2021) – ્ીટી ઓફ બ્રમે્પટને આ વર્ષ ેફટાકડા વેચવાન િં આયોજન કરતા વવક્રેતાઓ માટ ેઓનલાઇન તાલીમ 

િરક્રયા શરૂ કરી છે. 

 

તાલીમ લેવી ફરવજયાત છે અન ેવવક્રેતાઓ વેચાણ કરવાન િં લાઇ્ન્્ મેળવી શક ેતે પહેલાિં આ અભ્યા્ક્રમ ફરવજયાત લેવાનો રહે છે. 

 

અભ્યા્ક્રમ માટે નોંધણી કરાવવા, વવક્રેતાઓ બ્રેમ્પટન ફાયર વિવેન્શનન ે905.874.2740 નિંબર પર કૉલ અથવા 

ઇમેઇલથી fire.prevention@brampton.ca ્િંપકસ કરી શક ેછે અને અભ્યા્ક્રમની વવગતો અરજદારને ઇમેઇલથી મોકલવામાિં આવશ.ે 

 

COVID-19 માટે આરોગ્ય અન ે્ રક્ષા િવતબિંધો અમલમાિં હોવાન ેલીધે, તાલીમ ઓનલાઇન સ્વરૂપ ેપાિંચ ્રળ પગલાઓમાિં આપવામાિં 

આવશ:ે 

1. 2021 ફાયરવર્ક્સ રરટેઇલર કોર્ષસ માટે ચૂકવણી કરો અન ેફાયર ઇન્સ્પરે્કશન માટ ેઅરજી કરો 

2. ફાયરવર્ક્સ રરટેઇલર તાલીમ વીરડયો જ ઓ 

3. ફાયરવર્ક્સ રરટેઇલર િશ્નાવલી ભરો 

4. લાઇ્ન્્ અરજી અને નોંધણી ફી જમા કરાવો. વવગતો માટ ેઇમઇેલથી licensing@brampton.ca ્રનામ ે્િંપકસ કરો. 

5. 2021 ફાયરવર્ક્સ રરટેઇલર લાઇ્ન્્ રૂબરૂમાિં ્ીટી હૉલમાિંથી મેળવો. હૉલની મ લાકાત લેતા પહેલાિં એપોઇન્ટમને્ટ લેવી અવનવાયસ છે 

અન ેતેન િં બ કકિંગ અહીં કરી શકાય છે, www.brampton.ca/skiptheline. 

ફટાકડા વવક્રેતા તાલીમમાિં વેચાણ કરવાની છૂટ અપાતા ફટાકડાના િકારો, ્િંગ્રહ કરવાને લગતા વનયમો, ફટાકડાન િં િદશસન અને વેચાણ, ગ્રાહક 

આઇડી જરૂરરયાતો અને ખરીદનારાઓને વવતરણ માટ ે્ રક્ષા માગસરખેાઓ જેવા વવર્ષયો આવરી લેવામાિં આવ્યા છે. 

 

બહ વવધ સ્થળો ધરાવતા વવક્રેતાઓ માટે, અભ્યા્ક્રમ પૂરો કરવા દરેક સ્થળેથી ઓછામાિં ઓછાિં એક ઓપરેટરની જરૂર પડ ેછે.  વવક્રતાઓએ એ 

પણ નોંધવ િં રહ્ િં કે ફાયર ઇન્સ્પેર્કશન માટ ેઅરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ આ િમાણ ેછેેઃ 

• શ ક્રવાર, એવિલ 30, 2021 - વવર્કટોરરયા ડે ફાયરવર્ક્સ માટ ે

• શ ક્રવાર, જૂન 11, 2021 - કનેેડા ડે ફાયરવર્ક્સ માટ ે

• શ ક્રવાર, ઓર્કટોબર 15, 2021 - રદવાળીમાિં ફટાકડાિં માટ ે

• શ ક્રવાર, રડ્ેમ્બર 10, 2021 - ન્યૂ ઇય્સ ઇવ પર ફટાકડાિં માટ ે

  

્ીટી ઓફ બ્રમે્પટનનો બાય-લૉ (પેટા-કાનનૂ) માત્ર ટૂિંકા અિંતરના ફટાકડાન િં વેચાણ અને અિંગત વપરાશ (્ળગાવવામાિં આવ ેત્યાર ે3 મીટર કે 10 

ફૂટથી ઓછાિં અિંતર ્ ધી ઉડે તેવા ફટાકડા) વર્ષસમાિં ચાર વખત -  વવર્કટોરરયા ડે, કનેેડા ડે, રદવાળી અને નૂતન વર્ષસની પવૂસ ્િંધ્યાએ કરવાની 

પરવાનગી આપે છે. 

 

-30- 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=fire.prevention@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/fire-prevention/Pages/Fire-Prevention-Service-Request.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=licensing@brampton.ca
http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મિડિયા સપંર્ક : 

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

