
 

 

ਔਨਲਾਈਨ ਪਟਾਕਾ ਵਿਕਰਤੇਾ ਟਰਵੇਨਿੰ ਗ ਖ੍ਹੁੱ ਲ ਗਈ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (7 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2021) – ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਲਈ ਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੇਵਨਿੰ ਗ ਪਰਵਕਵਰਆ ਖ੍ਹੁੱ ਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ, ਵਿਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਨਿਿੰਬ੍ਰ ਨੂਿੰ  ਦੀਿਾਲੀ (Diwali) ਤ ੇਅਤੇ 31 ਦਿਿੰਬ੍ਰ ਨੂਿੰ  ਨਿੇਂ ਿਾਲ (New Year’s Eve) ਤ ੇਪਟਾਕੇ ਿੇਚਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਹੈ। 
ਿਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੁੱਚ ਇਿੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਟਰੇਵਨਿੰ ਗ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡ ੇ(Victoria Day) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇ(Canada Day) ਨੂਿੰ  ਿੀ ਉਪਲਬ੍ਧ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਿੀ।  

ਵਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਟਾਕ ੇਿੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਿੈਂਿ ਵਦੁੱਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟਰੇਵਨਿੰ ਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਕੋਰਿ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਕੋਰਿ ਿਾਿਤੇ ਰਵਿਿਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਪਰੀਿੈਨਸ਼ਨ (Brampton Fire Prevention) ਵਡਿੀਿਨ ਨੂਿੰ  905.874.2740 ਤ ੇ

ਫੋਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਿਾਂ fire.prevention@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰਿ ਦ ੇਿੇਰਿ,ੇ ਵਬ੍ਨੈਕਾਰ ਨੂਿੰ  ਈਮੇਲ ਕਰ ਵਦੁੱਤੇ ਿਾਣਗੇ। 
 

ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਵਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੁੱ ਵਖ੍ਆ ਿਬ੍ਿੰਧੀ ਪਾਬ੍ਿੰਦੀਆਂ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਟਰੇਵਨਿੰ ਗ ਪਿੰਿ ਅਿਾਨ ਪੜਾਿਾਂ ਵਿੁੱਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਫੌਰਮੈਟ 

ਵਿੁੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ: 

1. 2021 ਫਾਇਰਿਰਕਿ ਵਰਟੇਲਰ (2021 Fireworks Retailer) ਕੋਰਿ ਿਾਿਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਹਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੁੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੁੱ ਵਖ੍ਆ ਿਾਂਚ (fire 

inspection) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ   

2. ਫਾਇਰਿਰਕਿ ਵਰਟੇਲਰ ਟਰੇਵਨਿੰ ਗ ਦਾ ਿੀਡੀਓ ਦੇਖੋ੍  

3. ਫਾਇਰਿਰਕਿ ਵਰਟੇਲਰ ਪਰਸ਼ਨਾਿਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ  

4. ਲਾਇਿੈਂਿ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਵਿਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਿ ਿਮਹਾਂ ਕਰੋ। ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ licensing@brampton.ca ਤ ੇਿਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
5. ਵਿਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਤੋਂ ਖੁ੍ਦ ਿਾ ਕੇ, 2021 ਫਾਇਰਿਰਕਿ ਵਰਟੇਲਰ ਲਾਇਿੈਂਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਿਟੀ ਹਾਲ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਬ੍ੁੁੱ ਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ www.brampton.ca/skiptheline ਤੇ ਬ੍ੁੁੱ ਕ ਕੀਤੀ ਿਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। 

ਪਟਾਕਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਟਰੇਵਨਿੰ ਗ ਵਿੁੱ ਚ, ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਿਾਜ਼ਤ ਵਦੁੱਤੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦ ੇਪਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਟੋਰ ਕਰਨ, ਵਡਿਪਲੇ ਵਿੁੱ ਚ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਿੇਚਣ ਲਈ 

ਵਨਯਮ, ਖ੍ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਟਾਕ ੇਿੇਚਣ ਿਾਿਤੇ ਗਾਹਕ ਆਈ.ਡੀ. (ID) ਿਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਿੁਰੁੱ ਵਖ੍ਆ ਿਬ੍ਿੰਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਵਿਹੜੇ ਵਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਨੇ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਥਾਿਾਂ ਤ ੇਪਟਾਕੇ ਿੇਚਣੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦਾ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਇੁੱਕ ਿਿੰਚਾਲਕ ਕੋਰਿ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। 
ਵਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਲਈ, ਅੁੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੁੱ ਵਖ੍ਆ ਿਾਂਚ ਿਾਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਵਲਖ੍ੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੀ ਵਧਆਨ ਵਿੁੱ ਚ ਰੁੱਖ੍ਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਿੋ 

ਔਨਲਾਈਨ (online) ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ: 

• ਦੀਿਾਲੀ ਦ ੇਪਟਾਵਕਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁੁੱ ਕਰਿਾਰ, 15 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2021 

• ਨਿੇਂ ਿਾਲ ਦ ੇਪਟਾਵਕਆਂ ਲਈ, ਸ਼ੁੁੱ ਕਰਿਾਰ, 10 ਦਿਿੰਬ੍ਰ, 2021  

ਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਫਾਇਰਿਰਕਿ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Fireworks By-law), ਿਾਲ ਵਿੁੱਚ ਚਾਰ ਿਾਰ – ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡ,ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡ,ੇ ਦੀਿਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿੇਂ 
ਿਾਲ ਨੂਿੰ  ਹੀ, ਵਿਰਫ਼ ਛੋਟੀ-ਰੇਂਿ ਦ ੇਪਟਾਵਕਆਂ (ਵਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਿਾਣ ਤ ੇ3 ਮੀਟਰ ਿਾਂ 10 ਫੁੁੱ ਟ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਦੂਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਨਿੱਿੀ 
ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਵਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।  
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ਮੀਡੀਆ ਿਿੰ ਪਰਕ 

ਮੋਵਨਕਾ ਦੁੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਿਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਵਿਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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