
 

 

ઓનલાઇન ફટાકડાાં વિક્રતેા તાલીમ ચાલ ુછે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (ઓક્ટોબિ 7, 2021) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની ઓનલાઇન તાલીમ પ્રરક્રયા એ વિક્રેતાઓ માટ ેચાલુ અન ેઉપલબ્ધ છે 

જેઓની નિમે્બિ 4 નાાં િોજ રિિાળી અન ેરડસમે્બિ 21 નાાં િોજ ન્યૂ ઇયસસ ઇિ માટ ેફટાકડા િેચિાની યોજના હોય. આિી જ તાલીમ આ િર્ષ ે

અગાઉ વિક્ટોરિયા ડ ેઅને કનેેડા માટે ઉપલબ્ધ કિિામાાં આિી હતી. 

આ તાલીમ ફિવજયાતપણ ેલેિાની િહે છે અને વિક્રેતાઓન ેિેચાણ કિિાનુાં લાઇસન્સ આપી શકાય ત ેપહેલાાં આ અભ્યાસક્રમ ફિવજયાત લેિાનો 

િહે છે. 

અભ્યાસક્રમ માટે નોંધણી કિાિિા, વિક્રેતાઓ બ્રેમ્પટન ફાયિ વપ્રિેન્શનન ે905.874.2740 નાંબિ પિ કૉલ અથિા ઇમેઇલથી  

fire.prevention@brampton.ca પિ સાંપકસ કિી શક ેછે અન ેઅિજિાિન ેઅભ્યાસક્રમની વિગતો ઇમેઇલથી મોકલિામાાં આિશ.ે 

 

COVID-19 માટે આિોગ્ય અન ેસુિક્ષા પ્રવતબાંધો અમલમાાં હોિાન ેલીધે, તાલીમ ઓનલાઇન સ્િરૂપ ેપાાંચ સિળ પગલાઓમાાં આપિામાાં 

આિશ:ે 

1. 2021 ફાયિિક્સસ રિટેઇલિ કોર્ષસ માટે ચૂકિણી કિો અન ેફાયિ ઇન્સ્પકે્શન માટ ેઅિજી કિો 

2. ફાયિિક્સસ રિટેઇલિ તાલીમ િીરડયો જુઓ 

3. ફાયિિક્સસ રિટેઇલિ પ્રશ્નાિલી ભિો 

4. લાઇસન્સ અિજી અને નોંધણી ફી જમા કિાિો. વિગતો માટ ેઇમઇેલથી licensing@brampton.ca સિનામ ેસાંપકસ કિો. 

5. 2021 ફાયિિક્સસ રિટેઇલિ લાઇસન્સ રૂબરૂમાાં સીટી હૉલમાાંથી મેળિો. હૉલની મુલાકાત લેતા પહેલાાં એપોઇન્ટમને્ટ લેિી 

અવનિાયસ છે અન ેતનેુાં બુકકાંગ અહીં કિી શકાય છે, www.brampton.ca/skiptheline. 

ફટાકડા વિક્રેતા તાલીમમાાં િેચાણ કિિાની છૂટ અપાતા ફટાકડાના પ્રકાિો, સાંગ્રહ કિિાને લગતા વનયમો, ફટાકડાનુાં પ્રિશસન અને િેચાણ, ગ્રાહક 

આઇડી જરૂરિયાતો અને ખિીિનાિાઓને વિતિણ માટ ેસુિક્ષા માગસિખેાઓ જેિા વિર્ષયો આિિી લેિામાાં આવ્યા છે. 

 

બહુવિધ સ્થળોમાાં કાયસિત વિક્રેતાઓ માટે, અભ્યાસક્રમ પૂિો કિિા િિેક સ્થળે ઓછામાાં ઓછાાં એક ઓપિેટિની જરૂિ પડ ેછે.  વિક્રેતાઓએ ફાયિ 

ઇન્સ્પેક્શન માટે અિજી કિિા નીચેની અાંવતમ તાિીખો પણ નોંધિી િહી, જે ઓનલાઇન કિી શકાય છે: 

• શુક્રિાિ, ઓક્ટોબિ 15, 2021 - રિિાળીમાાં ફટાકડાાં માટ ે

• શુક્રિાિ, રડસેમ્બિ 10, 2021 - ન્યૂ ઇયસસ ઇિ પિ ફટાકડાાં માટ ે

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનનો બાય-લૉ (પેટા-કાનનૂ) માત્ર ટૂાંકા અાંતિના ફટાકડાનુાં િેચાણ અને અાંગત િપિાશ (ફોડિામાાં આિ ેત્યાિે 3 મીટિ ક ે10 

ફૂટથી ઓછાાં અાંતિ સધુી ઉડે તેિા ફટાકડા) િર્ષસમાાં ચાિ િખત -  વિક્ટોરિયા ડે, કનેેડા ડે, રિિાળી અને નૂતન િર્ષસની પિૂસ સાંધ્યાએ કિિાની 

પિિાનગી 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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