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ਸਰੱੁਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਖਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ 
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਖਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਪਰਾਈਵਟੇ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਖਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਿੀਂ ਮਨਾ ਪਾਉਂਦੇ? ਿੁਸ਼ਖ਼ਬ੍ਰੀ – ਤੁਸੀਂ ਿਾਲੀਂ ਵੀ ਪਟਾਖਕਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਿੋ, ਪਰੰਤ  ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਅਖਜਿਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ।  

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਖਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਪਰਾਪਤ ਉਿਨਾਂ ਚਾਰ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਖਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਖਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤ,ੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦ ੇਖਬ੍ਨਾਂ, ਛੋਟੀ-
ਰੇਂਜ਼ ਦ ੇਪਟਾਖਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕ ੇਉਿ ਿੰੁਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਚਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤ ੇਖਤੰਨ ਮੀਟਰ (10 ਫੁੱ ਟ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਦ ਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ 
ਿਨ, ਖਜਵੇਂ ਅਨਾਰ, ਚੱਕਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਫੁਲਝੜੀਆਂ। ਿੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾੱਕੇਟ ਖਕਸਮ ਦੇ ਪਟਾਖਕਆਂ 'ਤ ੇਪਾਬੰ੍ਦੀ ਿੈ। ਪਟਾਖਕਆਂ ਨ ੰ  ਗਲੀ, ਪਗਡੰਡੀਆਂ 
'ਤ,ੇ ਖਸਟੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖਮਊਖਨਖਸਪਲ ਜਾਂ ਸਕ ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ 'ਤ ੇਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਸਟੀ ਦੇ ਪਟਾਖਕਆਂ ਅਤੇ ਲਸੰਸ ਸਬੰ੍ਧੀ ਉਪ-ਖਨਯਮ (ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਐਡਂ ਲਾਇਸੰਖਸਗ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ) ਖਵੱਚ ਖਦੱਤੇ ਖਨਯਮਾਂ ਦੇ ਖਵਰੱੁਧ ਜਾਣ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ $500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ। 2017 ਖਵੱਚ ਿੁਣ ਤੱਕ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਪ-ਖਨਯਮ 
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖਵੱਚ ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਵਰੱੁਧ 12 ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਿੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੋ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ 'ਤ ੇਪਰਤੀਬੰ੍ਖਧਤ ਪਟਾਖਕਆਂ ਨ ੰ  ਵੇਚਣ/ਰੱਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ 'ਤੇ ਖਬ੍ਨਾਂ ਲਸੰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਿੈ, 
ਖਕਉਂਖਕ ਿੁਣ ਖਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਖਕ ਉਿ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਸਟੀ ਤੋਂ ਲਸੰਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ। 

ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤ ੇਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦ ੇਪਟਾਕ ੇਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਇਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ: 

 ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕੋਈ ਿੋਜ਼ ਲਾਈਨ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜੋ ਪਟਾਕ ੇਬ੍ੁਝਾਉਣ ਲਈ 
ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੋਵੇ 

 ਤੁਿਾਨ ੰ  ਫੁਲਝੜੀ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਕੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣ ੇਿੱਥ ਖਵੱਚ ਪਟਾਕ ੇਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਿੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਪਟਾਕ ੇਨ ੰ  ਿੱਥ ਖਵੱਚ ਨਿੀਂ 
ਫੜਨਾ ਚਾਿੀਦਾ  

 ਫੁਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੱੁਟਣ ਤੋਂ ਪਖਿਲਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਿੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਖਵੱਚ ਪਾ ਖਦਓ  
 ਸਾਰੇ ਪਟਾਖਕਆਂ ਨ ੰ  ਸੱੁਟਣ ਤੋਂ ਪਖਿਲਾਂ ਠੰਡਾ ਿੋਣ ਖਦਓ  

 

ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਖਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜੇਕਰ ਉਿ ਖਕਸੇ ਵੀ ਪਰਤੀਬੰ੍ਖਧਤ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਿ ਕੇ ਉਸ ਬ੍ਾਰੇ ਖਚੰਖਤਤ 
ਿਨ। ਅਖਜਿਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਟ ਨ ੰ  ਜਾਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋਣ ਨ ੰ  ਰੋਖਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਖਵੱਚ ਪਟਾਖਕਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। ਪਟਾਖਕਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬ੍ਾਰੇ ਕੁਝ ਤਤਕਾਲ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ 
ਇਿ video  (ਵੀਡੀਓ) ਦੇਿੋ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਖਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਖਵੱਿ ਲਈ ਖਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਖਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ 
ਖਵਖਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵੱਿਰਾ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਖਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਖਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖਵਸ਼ਵ-ਖਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 

http://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/FAQs-Fireworks.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4
https://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4


 

 

 2 

ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਖਵੱਚ ਸਖਥਤ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਖਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਖਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਖਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਿਨ। ਅਖਜਿਾ ਜੁਖੜਆ ਿੋਇਆ ਸ਼ਖਿਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਖਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ 
ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ।ੋ www.brampton.ca 'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਖਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਖਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

