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ਉਪਭਗੋਤਾ ਪਟਾਕਿਆ ਂਦੀ ਕਿਿਰੀ ਅਤ ੇਿਰਤੋਂ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਿਾਂ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਪਸ਼ੇ ਿਰਗੇਾ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਅੱਜ, ਿਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਪਟਾਕਿਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਉਪ-ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਨ ੂੰ  ਸੋਧਣ ਦਾ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਕਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਿਟੋਰੀਆ ਡੇਅ, ਿੈਨੇਡਾ ਡੇਅ, ਦੀਿਾਲੀ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਕਿਸੇ ਪਰਕਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਕਬ੍ਨਾਂ 
ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ ਿਾਲੇ ਪਟਾਿੇ ਿਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਸਿੇ।  
 
ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ ਿਾਲੇ ਪਟਾਿੇ ਉਹ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤੂੰ ਨ ਿੀਟਰ (10 ਫੁੱ ਟ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਦ ਰ ਤੱਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਨਾਰ, ਚੱਿਰ, ਜ਼ਿੀਨੀ ਚੱਿਰ, ਫੁਲ-ਝੜੀਆਂ)।  
 

ਨਿੇਂ ਕਨਯਿਾਂ ਕਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਿੇਟ ਿਰਗੇ ਸਾਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਿਨਾਹੀ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। ਰਾਿੇਟ ਿਰਗੇ ਪਟਾਿੇ ਉਹ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਕਤੂੰ ਨ ਿੀਟਰ (10 ਫੁੱ ਟ) ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦ ਰ ਤੱਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਰੋਿਨ 

ਿੋਿਬੱ੍ਤੀਆਂ, ਡੋਲੇ (ਉੱਡਦੀਆਂ ਲਾਲਟੇਨਾਂ), ਸਿਾਈ ਰਾਿੇਟ, ਅਤੇ ਬ੍ੂੰ ਬ੍)।  
 

ਇਹ ਕਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਟਾਿੇ ਿੇਚਣ ਿਾਕਲਆਂ, ਪਟਾਿਾ ਉਦਯੋਗ ਐਸੋਕਸਏਸ਼ਨ, ਧਾਰਕਿਿ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗ ਆਂ ਨਾਲ ਿਈ ਯੋਜਨਾਬੱ੍ਧ ਿੀਕਟੂੰਗਾਂ ਿਰਨ ਅਤੇ 

ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਿਲੀਆਂ ਕਟੱਪਣੀਆਂ ਬ੍ਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ।  
 

ਸੁਰਖੀਆ ਂ

 ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਉਪ-ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਕਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ (ਅਤੇ ਿਾਉਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨ ੂੰ  ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ), ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ 

ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਿੁਫਤ ਪਰਕਿਟ ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਦੀ ਿਰਤਿਾਨ ਪਰਕਿਕਰਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ 'ਤੇ ਿਾਿਲਾ-ਦਰ-

ਿਾਿਲਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਚਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  
 ਪਟਾਕਿਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਉਪ-ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਿਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਬ੍ਾਰੇ ਉਪ-ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਕਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਿੇਗਾ ਰਾਿੇਟ ਿਰਗੇ ਪਟਾਕਿਆਂ 

ਦੀ ਕਿਿਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬ੍ੂੰ ਦੀ ਲਗਾਉਣੀ; ਲਾਜ਼ਿੀ ਸਲਾਨਾ ਕਸਖਲਾਈ; ਅਤੇ $1,600 ਤੋਂ $2,000 ਤੱਿ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਕਸੂੰਗ ਫੀਸ। 
 ਕਸਟੀ ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ ਿਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਿਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਿ ਕਸੱਕਖਆ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਿੁਕਹੂੰ ਿ ਿੀ ਸ਼ੁਰ  ਿਰੇਗੀ। 
 ਕਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੜਿਾਂ, ਸੜਿਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਦ ੇਰਸਕਤਆਂ, ਸਿ ਲ ਦ ੇਯਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਿ ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ 'ਤ ੇਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ 

ਿਰਤੋਂ 'ਤ ੇਿਨਾਹੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਕਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

ਹਿਾਲਾ 
ਸਾਡੇ ਕਨਿਾਸੀਆਂ, ਸਥਾਨਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਕਿਿ ਸਿ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਾਿਾ ਉਦਯੋਗ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ 
ਬ੍ਾਅਦ, ਕਸਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿੇਂ ਕਨਯਿ ਸਥਾਕਪਤ ਿੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੇਂ ਕਨਯਿਾਂ ਕਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਨਿਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਨਰੂੰਤਰ ਸੁਰੱਕਖਆ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਿੱੁਕਦਆਂ 'ਤੇ ਕਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਨਿੇਂ ਕਨਯਿਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਨਿਾਸੀ ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਨ ੂੰ  ਿੱੁਖ ਤਰਜੀਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਧਾਰਕਿਿ ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਕਤਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 
ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਗਟ ਿਰਨਗੇ। 

- ਿੇਅਰ ਕਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਿੈਨੇਡਾ ਕਿੱਚ ਨੌਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਸ਼ਕਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਿਕਿਧ ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਕਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਿਾਲੇ 209 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲੀ ਕਪਛੋਿੜਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਦਰਕਸ਼ਤ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਨਿਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਹਲੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ (ਰੇਿਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਕਨਿ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਿੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਿੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਿਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਕਿੱਚੋਂ ਇੱਿ ਤਿ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਿਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਕਿੱਚ ਖਕੋਲਹਆ ਕਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਸਕਿਿ ਹਸੋਕਪਟਲ, ਕਿਕਲਅਿ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਕਸਸਟਿ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 
ਿੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਿਕਿਉਕਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕਿੱਚੋਂ ਇੱਿ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਿਰੋ। 

 

 
 
 
 

ਿੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਿ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਕਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀਡੀਆ ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 
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