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 ( میں تبدیلیBy-lawرامپٹن کے بائی الء )بآتشبازی سے متعلق 
رجیح احتیاط ہے اس لیے نئے قوانین میں آتشبازی کے وسیع تر استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن آتشبازی کی ہماری ت

 قسموں کو محدود کر دیا گیا ہے
 

آج کاؤنسل نے آتشبازی سے متعلق ایک نئے بائی الء کی منظوری دے دی ہے جس کے مطابق برامپٹن کی تمام رہائشی برامپٹن، اونٹاریو: 

( New Year’s Eve( اور نئے سال کی شام )Diwali(، دیوالی )Canada Day(، کینیڈا ڈے )Victoria Dayعمارتوں میں وکٹوریہ ڈے )

الی آتشبازی کے استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے۔ احتیاط ہماری پہلے ترجیح ہے اور پر بغیر اجازت نامے کے کم فاصلے تک جانے و

آتشبازی کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے جو کسی جسمانی نقصان یا  قسم کی دیگر تمام اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس بائی الء میں اس

 ۔تعمیرات کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتی ہے

 

فٹ( سے کم تک کا  10جانے والی آتشبازی سے مراد ایسی آتشبازی ہے جو چالئے جانے کے بعد اپنی جگہ سے تین میٹر )کم فاصلے تک 

( اور پھل جھڑیاں یعنی ground spinners(، گراؤنڈ سپنرز )wheels(، وہیلز )fountainsفاصلہ طے کرے )مثالً انار یعنی فاؤنٹینز )

 ((sparklersسپارکلرز )

 

کے مطابق تجارتی یا گھریلو استعمال کے لیے ہر قسم کی راکٹ نما آتشبازی پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ راکٹ نما آتشبازی سے نئے قانون 

 romanفٹ( سے زیادہ دور جائے )مثالً رومن کینڈلز ) 10مراد ایسی آتشبازی ہے جو چالئے جانے کے بعد اپنی جگہ سے تین میٹر )

candles فانوس یعنی فالئنگ ،)( لینٹرنزflying lanterns( ہوائیاں یعنی سکائی راکٹس ،)skyrockets( اور بیراجز )barrages ۔ برامپٹن))

 میں اس قسم کی آتشبازی کا رکھنا اور فروخت کرنا بھی خالف قانون ہے۔

 

( Community and Public Services Committee( اور کمیونٹی اینڈ پبلک سروسز کمیٹی )Regional Councillorریجنل کاؤنسلر )

( کا کہنا ہے کہ " احتیاط ہماری سب سے پہلے ترجیح ہے اور آتشبازی سے متعلق اس نئے بائی Grant Gibsonکے سربراہ گرانٹ گبسن )

نے جس سمت میں قدم اٹھایا ہے میں اس سے بہت خوش ہوں۔ یہ ایک ایسی پش قدمی ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنے شہریوں سٹی الز سے 

 ان کی تعمیرات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہر ایک کو اہم مواقع کو منانے کی اجازت دینے کی طرف پیشرفت کی ہے۔"اور 

 

 fireworks industryیہ تبدیلیاں تمام متعلقہ فریقین جیسا کہ آتشبازی کے فروخت کنندگان، فائرورکس انڈسٹری ایسوسی ایشن )

associationرے اور عوام کی آراء کے بعد بروئے کار الئی گئی ہیں۔( اور عبادت گاہوں کے ساتھ مشو 

 

یافتہ آتشبازی کے بحفاظت استعمال سے متعارف کرانے کا اجازت سٹی کی طرف سے فروخت کنندگان اور شہریوں کو نئے بائی الز اور 

 سلسلہ شروع کیا جائے گا۔

 

 پر کال کریں۔ 311تو اگر آپ کے ذہن میں ممنوعہ آتشبازی کے متعلق کسی قسم کے خدشات ہوں 

 

 مزید تفصیالت

آپ اجازت یافتہ آتشبازی کو صرف اپنی ملکیتی جگہ پر ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی دوسرے شخص کی ملکیتی جگہ میں  •

 اجازت شدہ آتشبازی کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو اس جگہ کے مالک سے اجازت لینا ہو گی

 کے پارکس، یا بلدیہ یا سکولوں کی عمارتوں میں نہیں کیا جا سکتاآتشبازی کا استعمال فٹ پاتھوں، سٹی  •

سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کو کی جا سکتی ہے لہذا آتشبازی کے فروخت کنندگان آپ سے  18آتشبازی کی فروخت صرف  •

 کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں ثبوت فراہماپنی شناخت کا 

 

 احتیاط

لیے اولین اہمیت رکھتی ہے۔ جو کوئی بھی اجازت شدہ آتشبازی کا استعمال کرتا ہے اس کے لیے ضروری اہنے شہریوں کی سالمتی ہمارے 

 ہو۔کم سے کم ہے کہ وہ ایسے اقدامات اٹھائے جن سے آتشزدگی یا لوگوں اور عمارتوں کو نقصان پہنچنے کا امکان 

 

 سے آپ آتشبازی کو بجھا سکیںآپ کے پاس پانی سے بھرا ہوا برتن یا پانی کا پائپ ہونا چاہیے جس  •



 

 

( کے عالوہ کسی بھی قسم کی آتشبازی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر نہ جالئیں یا جلتی ہوئی sparklerپھل جھڑی یعنی سپارکلر ) •

 آتشبازی کو ہاتھ میں نہ لیں

ہلے مکمل طور پر ٹھنڈے ( پانی سے بھرے برتن میں ڈال دیں تاکہ وہ تلف کرنے سے پsparklersاستعمال کے بعد سپارکلرز کو ) •

 ہو جائیں

 تلف کرنے سے پہلے تمام قسم کی آتشبازی کو مکمل طور پر ٹھنڈا ہونے دیں •
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الگ الگ  209نے والے مختلف زبانیں بول 89کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں : بارے میں( کے Bramptonکچھ برامٹن )

ٹرانسپورٹ  ےہیں اور یہاں ک میسرتفریح کے نادر مواقع کے لیے ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں Bramptonنسلی پس منظر کے لوگ شامل ہیں۔ برامپٹن )

میں ہوا تھا ولیم  2007جس کا افتتاح  (Brampton Civic Hospital)ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل ہوتا کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں کا شمار نظام  ےک

ہے۔ مزید معلومات کے لیے شمار ہوتا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں ایک کا  (William Osler Health System)اوسلر ہیلتھ سسٹم 

www.brampton.ca ں یا پر جائی@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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