
 

 
 

 

 

 

કનેડેા ડ ેપર ફટાકડાાંનો ઉપયોગ સરુક્ષિત રીત ેકરો: 

  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જૂન 25, 2021) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન રહવેાસીઓને કનેેડા ડે પર ફટાકડાાંનો ઉપયોગ કરતી વખત ેસુરક્ષિત રહેવાના 

મહત્વની યાદ અપાવે છે. 

 

જો રહવેાસીઓ પોતે ક્ષમત્રો અને કટુુાંબીજનો સાથ ેઆઉટડોરમાાં ભેગા થવાનુાં પસાંદ કર ેતો, તેઓન ેકૃપા કરી આરોગ્ય અને સુરિાન ેઉચ્ચતમ 

ધ્યાનમાાં રાખવાનુાં કહવેામાાં આવે છે. બ્રેમ્પટન બુધવાર, જૂન 30 નાાં રોજ મળસ્ક ે12:01 વાગ્યે પ્રોક્ષવન્સના રરઓપન કરવાના રોડમેપનુાં પગલુાં 

બેમાાં પ્રવેશશે. પગલુાં બ ેહેઠળ, આઉટડોરમાાં સામાક્ષજક હળવુાં-મળવુાં 25 લોકો સધુી સીક્ષમત રહેશે. ઇનડોરમાાં હળવુાં-મળવુાં જુદા જુદા ઘરોના 

સભ્યો સક્ષહત, પાાંચ લોકો સધુી સીક્ષમત છે. ક્ષપ્રયજનો અન ેસમદુાયન ેસુરક્ષિત રાખો. સારી સ્વચ્છતા, વ્યક્ષતતઓ વચ્ચે શારીરરક રીતે અાંતરનો 

મહાવરો કરો અને આ મુશ્કેલભયુું હોય ત્યારે માસ્ક પહેરો. 

 

આતશબાજી સરુિા 

કેનેડા ડ ેવર્ષમાાં ચાર માંજૂર કરેલા રદવસોમાાંનો એક છે જ્યારે બ્રેમ્પટનમાાં પરમીટ લેવાની જરૂરરયાત ઊભી થયા વગર ખાનગી ક્ષમલકત પર ટૂાંકા-

અાંતરના ફટાકડાાં ફોડવાની છૂટ આપવામાાં આવ ેછે. બાય-લૉ (પટેા-કાનૂન) હેઠળ, આતશબાજીની પરવાનગી ક્ષવતટોરરયા ડે, રદવાળી અને નૂતન 

વર્ષની પવૂષ સાંધ્યાએ પણ આપવામાાં આવ ેછે. 

 

ટૂાંકા-અાંતરના ફટાકડાઓ એ છે જે ત્રણ મીટર (10 ફૂટ) કરતા ઓછુાં અાંતર કાપતા હોય જ્યારે તે છોડવામાાં આવ ે(દા.ત. ફાઉન્ટેઇન્સ, વ્હીલ્સ, 

ગ્રાઉન્ડ ક્ષસ્પનસષ, સ્પાકષલસષ). જેની ઊંચાઇ અાંદાજે બ્રેમ્પટન ટ્રાક્ષન્િટ બસ કે બાસ્કટે બૉલના હૂપ જેટલી હોય. 

 

બ્રેમ્પટનમાાં રોકેટ જેવા અન્ય તમામ ફટાકડાાં ફોડવાની મનાઇ છે. આ શહેર રહેવાસીઓન ેયાદ અપાવ ેછે ક ેફટાકડાઓ સ્ટ્રીટ, સાઇડવૉતસ પર, 

શહેરના પાતસષ ક ેમ્યુક્ષનક્ષસપલ અથવા સ્કૂલ ક્ષમલકતોમાાં ફોડવાની પરવાનગી નથી. 

 

ખાનગી ક્ષમલકતમાાં ટૂાંકા-અાંતરના ફટાકડાઓ ઉપયોગમાાં લેતી વખત,ે રહેવાસીઓએ આ સુરિા સાવચેતીઓ અચૂક અનુસરવી રહી: 

• પોતાની પાસે ફટાકડાાં હોલવવા પાણી ભરેલુાં પાત્ર અથવા પાણી ભરલેી હોિ લાઇન ઉપલબ્ધ રાખો. 

• તમારા હાથમાાં સ્પાકષલર ક્ષસવાયના ફટાકડાાં તયારેય ફોડશો નક્ષહ ક ેપકડી રાખશો નહીં. 

• અન્ય લોકો પર ફટાકડાાં તયારેય ફેંકશો નક્ષહ ક ેતેઓ તરફ ચચાંધશો નહીં. 

• સ્પાકષલસષનો ઉપયોગ કયાષ પછી, તનેો ક્ષનકાલ કરતા પહેલાાં તનેે પૂરપેૂરા ઠાંડા પાડવા પાણીના પાત્રમાાં રાખો. 

• બધાાં ફટાકડાાંનો ક્ષનકાલ કરતા પહલેાાં તેન ેપૂરપેૂરા ઠાંડા થવા દો. 

હાલમાાં બ્રમે્પટનમાાં ફાયરવતસષના કોઇ રરટેઇલસષ નોંધાયેલા નથી. અમારી ભલામણ છે કે તમ ેલાઇસન્સ્ડ રરટેઇલસષ પાસથેી ફટાકડાાં ખરીદો. 

 

ફટાકડાાંથી સુરિા અને બાય-લૉિ (પેટા-કાનનૂો) ક્ષવશ ેવધ ુમાક્ષહતી મળેવવા વબેસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/fireworks   
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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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