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ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆ ਂਬਾਰ ੇਉਪ-ਿਾਨ ੰ ਨ ਨ ੰ  ਬਦਕਿਆ 

ਸੁਰੱਕਿਆ ਮੁੱ ਿ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਨਯਮ ਪਟਾਕਿਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨ ੰ  ਸੀਕਮਤ ਿਰਦੇ 
ਹਨ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਅੱਜ, ਿਾਉਂਸਿ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਪ-ਿਾਨ ੰ ਨ ਨ ੰ  ਪਰਵਾਨ ਿੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਵਿਟੋਰੀਆ 
ਡੇਅ, ਿੈਨੇਡਾ ਡੇਅ, ਦੀਵਾਿੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਿ ਤੋਂ ਪਕਹਿਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਪਰਕਮਟ ਦੀ ਿੋੜ ਦੇ ਕਬਨਾਂ ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ ਵਾਿੇ ਪਟਾਿੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੱਤੀ 
ਜਾ ਸਿੇ। ਸੁਰੱਕਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ-ਿਾਨ ੰ ਨ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦ ੇਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਿ ਿਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਜਹਨਾਂ ਨਾਿ ਸੱਟ ਿੱਗਣ 
ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨ ੰ  ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੰੁਚਣ ਦਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਜੋਿਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ ਵਾਿੇ ਪਟਾਿੇ ਉਹ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਿਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤੰਨ ਮੀਟਰ (10 ਫੁੱ ਟ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਦ ਰ ਤੱਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ 
ਅਨਾਰ, ਚੱਿਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੱਿਰ, ਫੁਿਝੜੀਆਂ)। 
 

ਨਵੇਂ ਕਨਯਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਿਈ ਰਾੱਿੇਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਿ ਿਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾੱਿੇਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਟਾਿੇ ਉਹ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 
ਜੋ ਅੱਗ ਿਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਿੀ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਕਤੰਨ ਮੀਟਰ (10 ਫੁੱ ਟ) ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦ ਰ ਤੱਿ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ ਰੋਮਨ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਡੋਿੇ 
(ਉੱਡਦੀਆਂ ਿਾਿਟੇਨਾਂ), ਸਿਾਈ ਰਾੱਿੇਟ, ਅਤੇ ਬੰਬ)। ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਵੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨ ੰ  ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਰੱਿਣਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਿਾਨ ੰ ਨੀ ਹੈ।  
 

“ਸੁਰੱਕਿਆ ਸਾਡੀ ਪਕਹਿੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਟੀ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਿਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਵੱਚ ਜੋ ਪਰਬੰਧ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਤੋਂ ਬਹੁਤ ਿੁਸ਼ ਹਾਂ,” 
ਰੀਜਨਿ ਿਾਉਂਸਿਰ ਅਤੇ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਐਡਂ ਪਬਕਿਿ ਸਰਕਵਕਸਜ਼ ਿਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਿੀ ਗਰਾਂਟ ਕਗਬਸਨ (Grant Gibson) ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ 
ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਿ ਸਰਗਰਮ ਿਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਕਿਆ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਿ ਹੀ 
ਹਰ ਕਿਸੇ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਿ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੰਦਾ ਹੈ।”  
 

ਇਹ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਪਟਾਿੇ ਵੇਚਣ ਵਾਕਿਆਂ, ਪਟਾਿਾ ਉਦਯੋਗ ਐਸੋਕਸਏਸ਼ਨਾਂ, ਧਾਰਕਮਿ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ (ਸਟੇਿਹੋਿਡਰਾਂ) ਦੀਆਂ ਮੀਕਟੰਗਾਂ ਅਤੇ 
ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਮਿੀਆਂ ਕਟੱਪਣੀਆਂ ਬਾਅਦ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  
 

ਕਸਟੀ ਕਵਿਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਨਵੇਂ ਉਪ-ਿਾਨ ੰ ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਿ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਤਰੀਿੇ ਨਾਿ 
ਚਿਾਉਣ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਿਰਨ ਿਈ ਿੰਮ ਿਰੇਗੀ। 
 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨ ੰ  ਵਰਜਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਫਿਰਮੰਦ ਹੋ ਤਾਂ 311'ਤੇ ਿਾਿ ਿਰੋ। 
 

ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਵਾਧ  ਸ ਚਨਾਵਾਂ 
• ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਪਟਾਿੇ ਕਸਰਫ ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਚਿਾ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨ ੰ  ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ 

ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਚਿਾਉਣ ਿਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਿ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਿਿ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰ ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  
• ਸੜਿਾਂ, ਸੜਿਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਿੇ ਪੈਦਿ ਤੁਰਨ ਦੇ ਰਸਕਤਆਂ, ਕਸਟੀ ਦੇ ਪਾਰਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਮਊਕਨਸਪਿ ਜਾਂ ਸਿ ਿ ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ 

ਕਵੱਚ ਪਟਾਿੇ ਚਿਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ 

• ਪਟਾਿੇ ਕਸਰਫ 18 ਸਾਿ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਈ ਪਟਾਿੇ ਵੇਚਣ ਵਾਿੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬ ਤ 
ਦੇਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ 

 
 



 

 

 
 

ਸੁਰੱਕਿਆ 

ਸਾਡੇ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਪਟਾਿੇ ਚਿਾਉਣ ਵਾਿੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੰ  ਅਕਜਹੇ ਉਪਾਅ ਿਰਨੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗ ਿੱਗਣ ਜਾਂ ਿੋਿਾਂ ਜਾਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਨ ੰ  ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਿਰਨ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਿ ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਿ ਭਰੀ ਿੋਈ ਹੋਜ਼ ਿਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਟਾਿੇ ਬੁਝਾਉਣ ਿਈ 
ਉਪਿਬਧ ਹੋਵੇ 

• ਤੁਹਾਨ ੰ  ਫੁਿਝੜੀ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਿੇ ਿਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਵੱਚ ਪਟਾਿੇ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਅੱਗ ਿੱਗੇ ਪਟਾਿੇ ਨ ੰ  ਹੱਥ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ 
ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

• ਫੁਿਝੜੀਆਂ ਚਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੱੁਟਣ ਤੋਂ ਪਕਹਿਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਿ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਿਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿੰਟੇਨਰ ਕਵੱਚ ਪਾ ਕਦਓ 

• ਸਾਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨ ੰ  ਸੱੁਟਣ ਤੋਂ ਪਕਹਿਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਕਦਓ 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਵਕਵਧ ਵੱਸੋਂ ਿਈ ਪਰਕਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਿਣ ਵਾਿੇ 209 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਨਸਿੀ ਕਪਛੋਿੜਾਂ ਵਾਿੇ ਿੋਿਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਕਸ਼ਤ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਕਿਆਂ ਨ ੰ  ਕਵਹਿੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ (ਰੇਿਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਕਨਿ ਸਹ ਿਤਾਂ ਅਤੇ ਿੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਿ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਿੀਆਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਿ ਤਿ ਪਹੰੁਚ ਕਮਿਦੀ ਹੈ। 2007 ਕਵੱਚ ਿੋਕਿਹਆ ਕਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਸਕਵਿ ਹਸੋਕਪਟਿ, ਕਵਕਿਅਮ ਓਸਿਰ ਹੈਿਥ ਕਸਸਟਮ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 
ਿੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਹਸਪਤਾਿਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਿ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤ ੇ@CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਿੋ ਿਰੋ। 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਿ 
ਨੈਟਿੀ ਸਟੋਗਕਡਿ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਕਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
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