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ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਪਰਕਿਟ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ 26 ਅਿਤੂਬਰ ਨੂੂੰ  ਖ ੁੱ ਲਹਣਗੀਆਂ 
 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਦੀਵਾਲੀ (10 ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ) 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਪਟਾਜਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ 
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਜਸਟੀ ਪਰਜਿਟ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤਿੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ 
ਿਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਜਿਟ ਿ ਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਿੱਿੀ ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਿੋ ਿੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 18 ਿੀਟਰ (60 ਫ ਿੱ ਟ) 
ਚੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਜਿਟ ਦੇ ਜਬਨਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ। 
 
ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਿੱ ਜਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਾਜਕਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਿੱ ਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ ਰਿੱ ਜਖਆ ਵੀਡੀਓ ਜਵਿੱ ਚ, ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਿਾਇਕਲ 
ਕਲਾਰਕ (Michael Clark) ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਜਕ ਜਕਵੇਂ ਪਟਾਜਕਆਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨ ਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਿਾਹਰਾਂ 'ਤੇ ਛਿੱ ਡਣਾ ਜਬਹਤਰੀਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਵਸਨੀਕ ਅਿੇ ਵੀ ਜਨਿੱਿੀ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਪਟਾਜਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਪਜਹਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਿਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਜਿਟ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੇ 
ਇਸ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਯਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸ ਰਿੱ ਜਖਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 
ਿ ੁੱ ਖ ਝਲਿੀਆਂ 
 ਵਸਨੀਕ ਿ ਫਤ ਪਰਜਿਟ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ (www.brampton.ca/bylaws), ਫੋਨ ਦ ਆਰਾ (311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ) ਿਾਂ ਜਸਟੀ ਹਾਲ (ਕੰਿਕਾਿੀ 

ਘੰਜਟਆਂ ਦੌਰਾਨ) ਜਵਖੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤਿੱਕ ਿਿਾਂ ਕਰਵਾ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਹਨ।  

 ਿੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਲਣ ਦੇ 48 ਘੰਜਟਆਂ ਅੰਦਰ ਜਸਟੀ ਦ ਆਰਾ ਪਰਜਿਟ ਿਾਰੀ ਕਰ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਿਾਇਜ਼ 
ਪਰਜਿਟ ਨਾਲ, ਜਸਰਫ 10 ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਸਾਂਝ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 11 ਵਿੇ ਤਿੱਕ ਘਿੱ ਟ ਿੋਖਿ ਵਾਲੇ ਪਟਾਜਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਉਹਨਾਂ ਜਨਿੱਿੀ ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਟਾਜਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਿਨਾਹੀ ਿਾਰੀ ਹੈ ਿੋ ਿੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 18 ਿੀਟਰ (60 ਫ ਿੱ ਟ) ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਚੌੜੀਆਂ ਹਨ।  
 ਿਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵੀ ਪਟਾਜਕਆਂ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਗਲੀਆਂ, ਸਾਈਡਵਾਕ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਰਕ। 
 ਪਟਾਜਕਆਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 905.458.3424 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਿੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਸਰਜਵਜਸਜ਼ ਕੋਲ ਿਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ 

ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
 
ਸਬੂੰ ਧਤ ਕਲੂੰ ਿ 

 FAQs (ਅਕਸਰ ਪ ਿੱ ਛੇ ਿਾਂਦੇ ਪਰਸ਼ਨ) 
 ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਿਾਇਕਲ ਕਲਾਰਕ ਦ ਆਰਾ ਿਨਤਕ ਸ ਰਿੱ ਜਖਆ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਫਾਇਰ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਜਲੰਕ) 
 ਨੈਚੂਰਲ ਜਰਸੌਰਜਸਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਡਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਟਾਜਕਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ ਰਿੱ ਜਖਆ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਰ 

 ਪਟਾਜਕਆਂ ਦੇ ਪਰਜਿਟ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ 

 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਜਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਜਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਵਜਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਜਸਿੱ ਧ ਹੈ ਿੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਜਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਦਰਜਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨੰੂ ਜਵਹਲੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆ ਂਗਤੀਜਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆ ਂਆਧ ਜਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤ ੇਕੈਨੇਡਾ 
ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਿਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤਕ ਪਹ ੰ ਚ ਜਿਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਜਵਿੱ ਚ ਖੋਜਲਿਆ ਜਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਸਜਵਕ ਹੋਸਜਪਟਲ, ਜਵਜਲਅਿ ਓਸਲਰ 
ਹੈਲਥ ਜਸਸਟਿ ਦਾ ਜਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਿੋ ਜਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡ ੇਕਜਿਉਜਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ Twitter 'ਤੇ 
@CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਿੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਿ 
ਬਰਾਇਨ ਸਜਟਟਲ (Brian Stittle) 

ਸੀਨੀਅਰ ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਜਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Fireworks.aspx
http://www.brampton.ca/bylaws
http://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/FAQs-Fireworks.aspx
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/explosives/pdf/2015/15-0195_Consumer_Fireworks_Safety_e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NnzRXrGQQ0I&feature=youtu.be
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
mailto:brian.stittle@brampton.ca

