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 ( صارفین آتشبازی کی فروخت اور استعمال کے لیے نئے قوانین متعارف کرائے گاBramptonبرامپٹن )
 

کا ہدایتی عملہ وکٹوریہ ڈے، کینیڈا ڈے، دیوالی اور نئے سال کے موقع پر برامپٹن کی تمام : آج، کونسل وی(، اونٹارBramptonبرامپٹن )

 رہائشی امالک پر مختصر فاصلہ حد کی آتش بازی میں استعمال کی اجازت دینے کے لئے ضمنی قانون برائے آتش بازی میں ترمیم کرے گا۔ 

 

سے کم فاصلہ تک جانے کی توقع کی جاتی ہے جب انہیں چالیا جاتا ہے )جیسا کہ فٹ(  10مختصر حد آتشبازی وہ ہیں جو جن سے تین میٹر )

 جھرنے، پہیے، زمینی اسپنرز، پھلجھڑیاں(۔  

 

قسم آتشبازی وہ ہیں جن سے اگنیشن -قسم آتش بازی پر پابندی شامل ہے۔ راکٹ-نئے قوانین میں صارفین یا رہائشی استعمال کے لئے تمام راکٹ

فٹ( سے زیادہ سفر کرنے کی توقع  10ہ رومن کینڈلز، اڑتی اللٹینیں، سکائی راکٹس، اور بیراجز( کے مقام سے تین میٹر )یا احتراق )جیسا ک

 کی جاتی ہے۔

 

یہ سفارشات آتشبازی فروخت کار، آتش بازی کی صنعت کی ایسوسی ایشن، عبادت گاہوں اور عوام کی جانب سے موصول ہونیوالے تبصروں 

 ڈر کے ساتھ بڑی تعداد میں اجالسوں کیے جانے کے بعد سامنے آئیں ہیں۔ کے ساتھ اسٹیک ہول

 

 جھلکیاں

  جب تک کہ ضمنی قانون پر نظر ثانی کی جاتی ہے )اور کونسل کی طرف سے منظور کیا جاتا ہے(، تمام صارفین آتشبازی کے لئے

 ایک مفت آتشبازی اجازت نامہ جاری کرنا جاری رکھا جائے گا اور ہر ایک معاملے کی بنیاد پر درخواستوں پر غور کیا جائے گا۔  

 قسم آتش بازی کی فروخت کو محدود کرنا؛ -الئسنسنگ ضمنی قانون کی دوہرائیوں میں راکٹ آتش بازی ضمنی قانون اور بزنس

 کی ایک ساالنہ الئسنسنگ فیس شامل ہو گی۔ 2,000کے لئے $ 1,600الزمی ساالنہ تربیت؛ اور $

   شہر مختصر حد آتشبازی کے محفوظ استعمال پر زور دینے کے لئے ایک تعلیمی مہم بھی شروع کرے گا۔ 

 ہر سڑکوں، فٹ پاتھ، اسکول کے میدانوں اور دیگر عوامی امالک پر آتشبازی کے استعمال کی ممانعت کرنا جاری رکھے گا۔ش 

 

 اقتباس

ہمارے رہائشیوں، مقامی کمیونٹی اور مذہبی گروپوں اس کے ساتھ آتش بازی کی صنعت میں موجود افراد کے ساتھ مشاورت کے بعد، شہر نے 

یہ نئے قوانین ہماری باشندوں کی طرف سے   ( میں استعمال کیلئے آتش بازی کے نئے قوانین کو افذالعمل کر دیا ہے۔Bramptonبرامپٹن )

   اجاگر کردہ تحفظ کے مسائل کو حل کرنے کے متالشی ہیں۔

ے دوران اپنی بات کا نئے قوانین صحت اور تحفظ کو اولین ترجیح دیتے ہوئے، ہمارے رہائشیوں کی مذہبی اور دیگر جشن کی چھٹیوں ک

 اظہار کرنے کی اجازت دیں گے۔

 (Linda Jeffreyمیئر لنڈا جیفری ) -

 

 ۔30-

 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل ہیں  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonبرامپٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalکینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

پر  www.brampton.ca( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے William Osler Health Systemسسٹم )

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 

 میڈیا رابطہ

http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton


 

 

 
 
 
 

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 میڈیا رابطہ کار

City of Brampton 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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