
 

 

 

24 ਮਾਰਚ, 2017  

 

ਸਿਟੀ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਕਰਤੇਾ ਟਰਸੇਨਿੰ ਗ ਰਾਹੀਂ ਪਟਾਸਕਆ ਂਤੋਂ ਿਰੱੁਸਿਆ ਸਿੱਚ ਿਧੋ ਕੀਤਾ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਪਟਾਸਕਆਂ ਦੀ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਿਰਤੋਂ ਨ ਿੰ  ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਿਨ ਿੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਦੇ ਸਹੱਤ ਸਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਟਾਕਾ ਸਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਟਾਕੇ 
ਿੇਚਣ ਦਾ ਲਿਿੰ ਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਾਲਾਨਾ ਕੋਰਿ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਾਲਾਨਾ ਕੋਰਿ ਸਿੱਚ ਸਿਕਰੀ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਦੱਤੇ ਪਟਾਸਕਆਂ ਦੇ ਪਰਕਾਰਾਂ, 
ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਟੋਰ ਕਰਨ, ਸਿਿਪਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੇਚਣ ਲਈ ਸਨਯਮਾਂ, ਗਾਹਕ (ਕਿਟਮਰ) ਆਈ.ਿੀ. (ID) ਿਬ੍ਿੰ ਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਿਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨ ਿੰ  
ਸਿਿਟਰੀਸਬ੍ਉਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿੁਰੱਸਿਆ ਗਾਈਿਲਾਈਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
 

ਨਿੇਂ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਲਿਿੰ ਿ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪ-ਸਨਯਮਾਂ ਨ ਿੰ  2016 ਸਿੱਚ ਕਾਉਂਸਿਲ ਿੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਿੀ ਅਤੇ ਸਿਕਰੇਤਾ ਕੋਰਿ ਿਿੰ ਸ਼ੋਸਧਤ ਉਪ-ਸਨਯਮਾਂ 
ਬ੍ਾਰੇ ਗੱਲਬ੍ਾਤ ਸਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਯਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੱਿਾ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਿਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਸਿਸਿਜ (Brampton Fire and Emergency Services), ਬ੍ਾਇ-ਲਾ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ ਿਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ (By-

law Enforcement) ਕੋਰਿਾਂ ਦਾ ਿਿੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਨ ਿੰ  ਹਰ ਿਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੋਰਿ ਿੈਸ਼ਨ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਿੇਚਣ ਲਈ ਲਿਿੰਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। 
 
 

ਿਿੰਿੇਪ ਤੱਥ  

 ਕੋਰਿ ਬ੍ਿਿੰਤ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਰੱੁਤ ਸਿੱਚ ਿਿੰਚਾਸਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ: 20 ਅਤੇ 27 ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ 14 ਅਤੇ 28 ਿਤਿੰਬ੍ਰ ਨ ਿੰ  ਸਚਿੰ ਗਕ ਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਿਕੀ 
ਚੈਲੇਟ, 9050 ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਿ (Chinguacousy Park Ski Chalet, 9050 Bramalea Road) ਸਿਿੇ, ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

 ਫਾਇਰ ਲਾਈਫ ਿੇਫਟੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ, 225 ਿੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਿਰਾਈਿ (Fire Life Safety Education Centre, 225 Central 

Park Drive) ਸਿਿੇ ਆ ਕੇ ਕੋਰਿ ਰਸਜਿਟੇਰਸ਼ਨ ਕਰਿਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ: 905.874.2740. ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਿ $100 ਹੈ। 
 ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਥਾਨਾਂ ਿਾਲੇ ਸਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਿਥਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਓਪਰੇਟਰ ਲਈ ਕੋਰਿ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
 ਪਟਾਕੇ ਿੇਚਣ ਲਈ ਲਿਿੰਿ ਲਈ ਸਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
 ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਯਾਦ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਿਕਟੋਰੀਆ ਿੇ (Victoria Day), ਕੈਨੇਿਾ ਿੇ (Canada Day), ਦੀਿਾਲੀ (Diwali), ਜਾਂ 

ਨਿੇਂ ਿਾਲ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ (New Year’s Eve) ਨ ਿੰ  ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ ਦੇ ਪਟਾਸਕਆਂ (ਜੋ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਤਿੰ ਨ ਫੁੱ ਟ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦ ਰ ਨਹੀਂ 
ਜਾਂਦੇ) ਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 

ਹਿਾਲੇ 

ਪਟਾਸਕਆਂ ਤੋਂ ਿੁਰੱਸਿਆ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਜ਼ਿੰ ਮੇਿਾਰੀ ਹੈ – ਉਹਨਾਂ ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਿੇਚਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਨ ਿੰ  ਲਿਿੰ ਿ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਨਯਮਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਿਰਦਾਰ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਜ਼ਿੰ ਮੇਿਾਰੀ 
ਹੈ। ਸਿਕਰੇਤਾ ਕੋਰਿ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਦਿੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਿੁਰੱਸਿਆ ਗਾਈਿਲਾਈਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਿੱਧ ਿੁਚੇਤਤਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ਿੰ  ਇੱਕ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਸ਼ਸਹਰੀ ਸਿਕਾਿ ਕੇਂਦਰ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਾਸਰਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿੱਧ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਚਾਈਚਾਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਿੱਲ ਅੱਗੇ ਿਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

- ਮੇਅਰ ਸਲਿੰ ਿਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey)  



 

 

ਉਪ-ਸਨਯਮਾਂ ਸਿੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਪਟਾਸਕਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਿੁਚਾਸਿਕ ਿੁਰੱਸਿਆ ਜੋਿਮਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਿੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਸਕ ਇਹ ਤਦ ਿੀ ਸਨਿਾਿੀਆਂ 
ਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ ਪਸਰਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਮੌਸਕਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਦਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਕਰੇਤਾ ਕੋਰਿ ਨਿੇਂ ਉਪ-ਸਨਯਮ ਅਤੇ 
ਪਟਾਸਕਆਂ ਤੋਂ ਿੁਰੱਸਿਆ ਦੇ ਪਰਤੀ ਿੁਚੇਤਤਾ ਨ ਿੰ  ਿਧਾਉਣ ਦਾ ਮੱੁਿ ਸਹੱਿਾ ਹੈ। ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਿਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣਾ ਸਕ ਇਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਕਿੇਂ ਿੇਸਚਆ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ 
ਜਾਿੇ, ਜੋਿਮਾਂ ਨ ਿੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਕ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।  

- ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਮਾਈਕਲ ਕਲਾਰਕ (Michael Clark) 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਿਾ ਸਿੱਚ ਨੌਿਾਂ ਿਚ ਤੋਂ ਿੱਿਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਸਿਧ ਿੱਿੋਂ ਲਈ ਪਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਿੱਿ-ਿੱਿ ਚਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਿਾਲੇ 209 ਿੱਿ-ਿੱਿ ਨਿਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  
ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਿਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਸਲਆਂ ਨ ਿੰ  ਸਿਹਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਿਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਿਾ ਦੀਆਂ ਿਚ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਿੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਿਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਿੱਚ ਿਸੋਲਿਆ ਸਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਸਿਕ ਹਿੋਸਪਟਲ, ਸਿਸਲਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ ਦਾ ਸਹੱਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਿਚ ਤੋਂ ਿੱਿੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ਿੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 

 
 
 
 

ਮੀਿੀਆ ਿਿੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਿਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਿੀਆ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

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

