
 

 
 

 

 

 

ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦ ੇਮੌਕੇ ਤ ੇਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਪੂ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਓ 
 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (25 ਜੂਨ, 2021) – ਖਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਖਕ ਉਹ, ਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇ(Canada Day) ਦੇ ਮੌਕ ੇਤੇ 
ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਹਣ ਨੂੂੰ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਝਣ। 
 

ਜੇਕਰ ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਖਰਵਾਰ ਨਾਲ ਆਉਟੋਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਕ ਉਹ 

ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਬ੍ੁੱ ਧਵਾਰ, 30 ਜੂਨ ਨੂੂੰ , ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਖਹਰ ਨੂੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ 

ਦ ੇਸੂਬ੍ੇ ਦ ੇਰੋਡਮੈਪ ਦ ੇਸਟੈਪ ਟੂ (Step Two of the Province’s Roadmap to Reopen) ਖਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਖਰਹਾ ਹੈ। ਸਟੈਪ ਟ ੂਹੇਠ, ਆਉਟਡੋਰ 

ਸਮਾਖਜਕ ਇਕੱਠ 25 ਖਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਖਮਤ ਹਨ। ਇਨਡੋਰ ਇਕੱਠ, ਵੱਿਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਪੂੰਜ ਖਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਖਮਤ ਹਨ। ਆਪਣੇ 
ਖਪਆਖਰਆਂ ਅਤੇ ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਨੂੂੰ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿੋ। ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਫਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਮਾਸਕ 

ਪਖਹਨੋ। 
 

ਪਟਾਖਕਆਂ ਤੋਂ ਸਰੱੁਖਿਆ 

ਕੈਨੇਡਾ ਡ,ੇ ਸਾਲ ਖਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਖਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਖਵੱਚ ਖਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤ,ੇ ਖਸਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਖਬ੍ਨਾਂ, ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦ ੇ

ਪਟਾਖਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਖਵਕਟੋਰੀਆ ਡੇ (Victoria Day), ਦੀਵਾਲੀ (Diwali) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ (New Year’s Eve) 

ਨੂੂੰ  ਵੀ ਪਟਾਕ ੇਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।   
 

ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦ ੇਪਟਾਕ ੇਅਖਜਹੇ ਪਟਾਕ ੇਹਨ, ਜੋ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤ ੇਖਤੂੰਨ ਮੀਟਰ (10 ਫੁੱ ਟ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਨਾਰ, ਚੱਕਰ, 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੱਕਰ, ਫੁਲਝੜੀਆਂ)। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚਾਈ, ਲਗਭਗ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਖਜ਼ਟ (Brampton Transit) ਦੀ ਬੱ੍ਸ ਜਾਂ ਬ੍ਾਸਕੇਟਬ੍ਾਲ ਹੂਪ ਖਜੂੰਨੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾੱਕੇਟ ਖਕਸਮ ਦ ੇਪਟਾਖਕਆਂ ਤ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਖਵੱਚ ਪਾਬ੍ੂੰਦੀ ਹੈ। ਖਸਟੀ ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਖਕ ਪਟਾਖਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਗਲੀ ਖਵੱਚ, ਸਾਈਡਵਾਕਸ 

ਤ,ੇ ਖਸਟੀ ਦ ੇਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਾਂ ਖਮਊਖਨਖਸਪਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਜ ਤ ੇਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਖਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤ ੇਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦ ੇਪਟਾਕ ੇਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 

• ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕੋਈ ਹੋਜ਼ ਲਾਈਨ ਰੱਿੋ, ਜੋ ਪਟਾਕੇ ਬ੍ੁਝਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇ  
• ਫੁਲਝੜੀ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਟਾਕ ੇਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਵੱਚ ਫੜਹ ਕੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਪਟਾਕ ੇਨੂੂੰ  ਹੱਥ ਖਵੱਚ ਨਾ ਫੜਹੋ।  
• ਕਦੇ ਵੀ ਪਟਾਖਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤ ੇਨਾ ਸੱੁਟੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰਕ ੇਨਾ ਚਲਾਓ। 
• ਫੁਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੱੁਟਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਠੂੰ ਡਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦ ੇਕੂੰਟੇਨਰ ਖਵੱਚ ਪਾ ਖਦਓ। 
• ਸਾਰੇ ਪਟਾਖਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੱੁਟਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੂੰ ਡਾ ਹੋਣ ਖਦਓ। 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਖਵੱਚ, ਕੋਈ ਰਖਜਸਟਰਡ ਪਟਾਕਾ ਖਰਟੇਲਰਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸਲਾਹ ਖਦੂੰਦੇ ਹਾਂ ਖਕ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਖਰਟੇਲਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਟਾਕ ੇ

ਿਰੀਦੋ। 
ਪਟਾਖਕਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅਜ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/fireworks ਤ ੇਜਾਓ।    
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ਖਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

