
 

 

ਦੀਵਾਲੀ ਅਤ ੇਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ, ਔਨਲਾਈਨ ਪਟਾਕਾ ਵਵਕਰਤੇਾ ਟਰਵੇਨਿੰ ਗ ਸ਼ਰੁੂ ਹ ੋਗਈ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (6 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2020) – ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੇਵਨਿੰ ਗ ਪਰਵਕਵਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦਿੱਤੀ 
ਹੈ, ਵਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਹੈ।  

ਵਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਟਾਕ ੇਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਦਿੱਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟਰੇਵਨਿੰ ਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਰਵਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਵਕਰੇਤਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਪਰੀਵੈਨਸ਼ਨ (Brampton Fire Prevention) ਵਿਵੀਿਨ ਨੂਿੰ  905.874.2740 ਤੇ 
ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਾਂ fire.prevention@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦ ੇਵੇਰਵੇ, ਵਬ੍ਨੈਕਾਰ ਨੂਿੰ  ਈਮੇਲ ਕਰ ਵਦਿੱਤੇ ਿਾਣਗੇ। 

ਕੋਵਵਿ-19 (COVID-19) ਦ ੇਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਸਬ੍ਿੰਧੀ ਪਾਬ੍ਿੰਦੀਆਂ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਟਰੇਵਨਿੰ ਗ ਪਿੰਿ ਅਸਾਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਵਿੱਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਫੌਰਮੈਟ 

ਵਵਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ: 

1. 2020 ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਵਰਟੇਲਰ (2020 Fireworks Retailer) ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਹਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਿਾਂਚ ਲਈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਵਦਓ 

2. ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਵਰਟੇਲਰ ਟਰੇਵਨਿੰ ਗ ਦਾ ਵੀਿੀਓ ਦੇਿੋ 

3. ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਵਰਟੇਲਰ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ 

4. ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਵਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਿਮਹਾਂ ਕਰੋ। ਵੇਰਵਵਆਂ ਲਈ licensing@brampton.ca ਤ ੇਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।  
5. ਵਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਤੋਂ ਿੁਦ ਿਾ ਕੇ, 2020 ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਵਰਟੇਲਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁਿੱ ਕ 

ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਪਟਾਕਾ ਵਵਕਰੇਤਾ ਟਰੇਵਨਿੰ ਗ ਕੋਰਸ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਵਕਰੀ ਲਈ ਇਿਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱਤੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦ ੇਪਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵਿਸਪਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ 

ਲਈ ਵਨਯਮ, ਿਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਹਕ ਆਈ.ਿੀ. (ID) ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਸਬ੍ਿੰਧੀ ਗਾਈਿਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਵਿਹੜੇ ਵਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਪਟਾਕ ੇਵੇਚਣੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦਾ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਸਿੰਚਾਲਕ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। 
ਵਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵਕ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਿਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਿ, ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, 23 

ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2020, ਦੁਪਵਹਰ ਤਿੱਕ ਹੈ।  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਿੱ (Fireworks By-law), ਸਾਲ ਵਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ – ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਿ ੇ(Victoria Day), ਕੈਨੇਿਾ ਿੇ 
(Canada Day), ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂਿੰ  ਹੀ, ਵਸਰਫ਼ ਛੋਟੀ-ਰੇਂਿ ਦ ੇਪਟਾਵਕਆਂ (ਵਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਿਾਣ ਤ ੇ3 ਮੀਟਰ ਿਾਂ 10 ਫੁਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦੂਰ ਿਾਂਦੇ 
ਹਨ) ਦੀ ਵਵਕਰੀ ਅਤੇ ਵਨਿੱਿੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਵਦਿੰਦਾ ਹੈ।  
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ਮੀਿੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ 

ਮੋਵਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ, ਮੀਿੀਆ ਐਿਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਿਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਿਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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