
 
 

 

 

30 ਅਕਤਬੂਰ, 2018 

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਓ: ਛੋਟੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪਟਾਖਕਆਂ ਦੀ  
6 ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹ ੈ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਲ ਖਵੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਰਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਖਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਖਬਨਾਂ, 
ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦੇ ਪਟਾਖਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਦੀਵਾਲੀ ਮੰਗਲਵਾਰ, 6 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧਵਾਰ, 7 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਹੈ। ਖਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
(City of Brampton) ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਖਕ ਖਨਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ। 
 

ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕ ੇਉਹ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤ ੇਖਤੰਨ ਮੀਟਰ (10 ਫੁੱ ਟ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਨਾਰ, ਚੱਕਰ, 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੱਕਰ, ਫੁਲਝੜੀਆਂ)। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾੱਕੇਟ ਖਕਸਮ ਦ ੇਪਟਾਖਕਆਂ 'ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਖਵੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਖਸਟੀ ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਖਕ 
ਪਟਾਖਕਆਂ ਨੰੂ ਗਲੀ, ਪਗਡੰਡੀਆਂ 'ਤੇ, ਖਸਟੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖਮਊਖਨਖਸਪਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਛਟੋੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦ ੇਪਟਾਕ ੇਚਲਾਉਂਦ ੇਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 
• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕੋਈ ਹੋਜ਼ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਟਾਕੇ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ  
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੁਲਝੜੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਵੱਚ ਪਟਾਕੇ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਪਟਾਕੇ ਨੰੂ ਹੱਥ ਖਵੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ  
• ਫੁਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੱੁਟਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਖਵੱਚ ਪਾ ਖਦਓ  

• ਸਾਰੇ ਪਟਾਖਕਆਂ ਨੰੂ ਸੱੁਟਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਖਦਓ  

 

ਖਪਛਲੇ ਸਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਪਟਾਕਾ ਖਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਖਵੱਚ ਪਟਾਕ ੇਵੇਚਣ ਲਈ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਖਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਪਰਖਤਬੰਖਧਤ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਿ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖਚੰਖਤਤ ਹੋ ਤਾਂ 311 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 
 

ਪਟਾਖਕਆਂ ਅਤੇ ਲਸੰਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਖਨਯਮਾਂ ਨੰੂ 2016 ਖਵੱਚ ਕਾਉਂਖਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਪ-ਖਨਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਵਕਟੋਰੀਆ ਡੇ, 
ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਖਬਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਾਪਰਟੀਜ 'ਤੇ ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ 
ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੱੁਿ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਉਪ-ਖਨਯਮ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਖਕਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, 
ਜੋ ਸੱਟ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਤਤਕਾਲੀ ਖਲੰਕ  

• Fireworks safety video (ਪਟਾਖਕਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀਡੀਓ) 

• Fireworks FAQs (ਪਟਾਖਕਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ) 

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


 

 

*ਸਰੋਤ: ਪੀਲ ਖਡਸਖਟਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ (Peel District School Board) Holy Days and Holiday Calendar 2018-2019 (ਪਖਵੱਤਰ 
ਖਦਨ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀ ਕੈਲੰਡਰ 2018-2019)  
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਖਕਰਸਟੀਨ ਸ਼ਰਮਾ (Christine Sharma) 
ਮੀਡੀਆ ਖਰਲੇਸ਼ਨਸ 

ਖਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.2880 | christine.sharma@brampton.ca 
   

http://peelschools.org/calendar/schoolyear/Documents/2018-19%20Holy%20Days.pdf
http://peelschools.org/calendar/schoolyear/Documents/2018-19%20Holy%20Days.pdf
http://peelschools.org/calendar/schoolyear/Documents/2018-19%20Holy%20Days.pdf
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=christine.sharma%40brampton.ca

