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 اکتوبر سے شروع 62دیوالی کے موقع پر آتش بازی کے اجازت نامے کے لیے درخواستیں 
 

نومبر( پر اپنے گھروں میں آتش بازی استعمال کرنے کا  00اور  01برامپٹن، اونٹاریو: برامپٹن کے جو رہائشی دیوالی کے موقع )
سے  5102اکتوبر  52حاصل کرنے کے لیے درخواست دینا ہو گی۔ یہ درخواستیں  ارادہ رکھتے ہیں ان کو سٹی سے اجازت نامہ

تک وصول کی جائیں گی۔ یہ اجازت نامے بال معاوضہ فراہم کیے جائیں گے اور ان گھروں اور عمارتوں  5102نومبر  8لے کر 
بغیر اجازت آتش بازی چالنا فٹ( ہے۔  21میٹر ) 08کے لیے جاری کیے جا سکیں گے جن کی سامنے سے چوڑائی کم از کم 

 غیر قانونی ہے۔
 

 Fireآتش بازی پر یہ پابندیاں لوگوں اور عمارتوں کی حفاظت کے لیے عائد کی گئی ہیں۔ اس حفاظتی ویڈیو میں فائر چیف )
Chief( مائیکل کالرک )Michael Clark بن ( یہ سمجھا رہے ہیں کہ آتش بازی کس طرح جسمانی اور عمارتی نقصان کا باعث

سکتی ہے، اس لیے اس کو ماہرین کے ہاتھ میں ہی رہنا چاہیے۔ اگر اس کے باوجود رہائشی اپنی ذاتی زمین پر آتش بازی چالنا 
چاہیں تو ان کو اس بات کی تسلی کرنا ہو گی ان کی زمین ان شرائط پر پوری اترتی ہے یا نہیں اور ان کو اجازت نامے کے لیے 

 وری کی صورت میں تجویز شدہ طریقہ استعمال اور حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا ہو گا۔درخواست دینا ہو گی اور منظ
 

 اہم نقاط

  آن الئنرہائشی اس بال معاوضہ اجازت نامے کے لیے (www.brampton.ca/bylaws( بذریعہ فون ،)پر کال کر  100
کے(، یا ذاتی طور پر سٹی ہال میں آ کر )دفتری اوقات میں( درخواست دے سکتے ہیں۔ درخواستیں جمع کروانے کی آخری 

 نومبر ہیں۔ 8تاریخ 

  گھنٹوں کے اندر اجازت نامہ جاری کر دے  88تمام شرائط پوری ہونے کی صورت میں سٹی درخواست موصول ہونے کے
بجے تک کم  00نومبر کو سورج غروب ہونے سے لے کر رات  00اور  01گا۔ پرمٹ کی موجوگی میں رہائشی صرف 

 خطرے والی آتش بازی استعمال کر سکیں گے۔

  ندی رہے گی۔فٹ( سے کم ہے وہاں آتش بازی پر بدستور پاب 21میٹر ) 08ایسی ذاتی رہائش گاہیں جن کا ماتھا 

 عوامی مقامات جیسا کہ سڑکوں، فٹ پاتھ، سکولوں کے صحن اور پارکس میں بھی آتش بازی کی اجازت نہیں۔ 

 ( آتش بازی کے غیر قانونی استعمال کے بارے میں شکایات انفورسمنٹ اینڈ بائی الزEnforcement and By-law 
Services پر کال کر کے دیں۔ 100پر یا  905.458.3424( کو 

 
 

 متعلقہ لنکس

 اکثر پوچھے جانے والے سواالت 

  ( فائر چیفFire Chief( مائیکل کالرک )Michael Clark کی طرف سے عوام کی حفاظت کا اعالن )( فائر ویڈیو(Fire 
video لنک(( کا 

 ( ریگولیٹری ڈویژن آف نیچرل ریسورسز کینیڈاRegulatory Division of Natural Resources Canada کی )
 (Fireworks Safety Posterر )طرف سے آتشبازی سے حفاظت کا پوسٹ

 آتش بازی کے اجازت نامے کے بارے میں ویڈیو 
 

الگ الگ نسلی پس منظر  510کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 80کے لوگ شامل ہیں جو 

 Brampton Civic)ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

Hospital)  میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم 5112جس کا (William Osler Health System)  کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  www.brampton.caہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے 
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http://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Fireworks.aspx
http://www.brampton.ca/bylaws
http://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/FAQs-Fireworks.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/FAQs-Fireworks.aspx
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/explosives/pdf/2015/15-0195_Consumer_Fireworks_Safety_e.pdf
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/explosives/pdf/2015/15-0195_Consumer_Fireworks_Safety_e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NnzRXrGQQ0I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NnzRXrGQQ0I&feature=youtu.be


 
 

 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا

 (Brian Stittleبرائن سٹٹل )
 کوآرڈینیٹرسینیئرمیڈیا 

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.2143 | brian.stitte@brampton.ca 
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