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ਿਸਰਫ਼ ਛੋਟੀ-ਰਂੇਜ ਦੇ ਪਟਾਿਕਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 3 ਮੀਟਰ
(10 ਫੱੁਟ) ਤਂੋ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਨਾਰ, ਚੱਕਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੱਕਰ, ਫੁਲਝੜੀਆਂ। 
ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਟਾਿਕਆਂ 'ਤੇ ਬ�ੈ ਂਪਟਨ ਿਵੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਾਿਕਆਂ ਨੰੂ ਗਲੀ, 
ਪਗਡੰਡੀਆਂ 'ਤੇ, ਿਸਟੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਿਮਊਿਨਿਸਪਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 
ਪ� ਾਪਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂਹੈ।

ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ:
• ਪਟਾਕੇ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰ�ਟੇਨਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਭਰੀ ਕੋਈ ਹੋਜ਼ ਲਾਈਨ ਰੱਖੋ

• ਫੁਲਝੜੀ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ 
ਪਟਾਕੇ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਪਟਾਕੇ ਨੰੂ ਹੱਥ 
ਿਵੱਚ ਨਾ ਫੜ�ੋ

• ਫੁਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੱੁਟਣ ਤਂੋ 
ਪਿਹਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਾਂ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ 
ਕੰ�ਟੇਨਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦਓ
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