
 

 
 

 

 

ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਸਰੱੁਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਾਓ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (11 ਅਕਤਬੂ੍ਰ, 2022) – ਖਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਖਕ ਉਹ, ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਦੀਵਾਲੀ 
(Diwali) ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਪਟਾਕ ੇਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਹਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਣ। ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਖਵੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਖਦਨ ਬ੍ੂੰਦੀ ਛੋੜ ਖਦਵਸ 

(Bandi Chhor Diwas) ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।  
 

ਦੀਵਾਲੀ, ਸਾਲ ਖਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਖਦਨਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਖਵੱਚ ਪਰਖਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਖਬ੍ਨਾਂ, ਖਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦੇ ਪਟਾਖਕਆਂ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਖਵਕਟੋਰੀਆ ਡੇ (Victoria Day), ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ (Canada Day) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ (New Year’s Eve) ਨੂੂੰ  
ਵੀ ਪਟਾਕ ੇਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  
 

ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦੇ ਪਟਾਕ ੇਅਖਜਹ ੇਪਟਾਕੇ ਹਨ, ਜ ੋਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਖਤੂੰ ਨ ਮੀਟਰ (10 ਫੁੱ ਟ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਨਾਰ, ਚੱਕਰ, 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੱਕਰ, ਫਲੁਝੜੀਆਂ)। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਖਜ਼ਟ (Brampton Transit) ਦੀ ਬੱ੍ਸ ਜਾਂ ਬ੍ਾਸਕੇਟਬ੍ਾਲ ਹੂਪ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਖਜੂੰ ਨੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
 

ਹੋਰ ਸਾਰ ੇਰਾਕੱੇਟ ਖਕਸਮ ਦੇ ਪਟਾਖਕਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਖਵੱਚ ਪਾਬ੍ੂੰਦੀ ਹੈ। ਖਸਟੀ ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਖਕ ਗਲੀ ਖਵੱਚ, ਸਾਈਡਵਾਕਸ ਤੇ, ਖਸਟੀ ਦੇ 

ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਾਂ ਖਮਊਖਨਖਸਪਲ ਜਾਂ ਸਕਲੂ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਜ ਤੇ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

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

• ਆਪਣੇ ਕਲੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂੰ ਟੇਨਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਈੋ ਹਜੋ਼ ਲਾਈਨ ਰੱਿ,ੋ ਜ ੋਪਟਾਕੇ ਬ੍ੁਝਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵ।ੇ 
  

• ਫੁਲਝੜੀ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕ,ੇ ਕਦ ੇਵੀ ਪਟਾਕੇ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਵੱਚ ਫੜਹ ਕ ੇਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਪਟਾਕੇ ਨੂੂੰ  ਹੱਥ ਖਵੱਚ ਨਾ ਫੜਹੋ।  
 

• ਕਦ ੇਵੀ ਪਟਾਖਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 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 ਦੇ ਕੂੰ ਟੇਨਰ ਖਵੱਚ ਪਾ ਖਦਓ। 
 

• ਸਾਰੇ ਪਟਾਖਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੱੁਟਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੂੰ ਡਾ ਹੋਣ ਖਦਓ। 

ਖਜਹਨਾਂ ਖਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੂੰਬ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਲਈ ਪਟਾਕ ੇਵੇਚਣ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਕ 

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟਰਖੇਨੂੰ ਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਟਰੇਖਨੂੰ ਗ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖਜਹਨਾਂ ਖਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 

ਪਖਹਲਾਂ ਹੀ ਫਾਇਰ ਇੂੰਸਪਕੈਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਅਤੇ ਟਰਖੇਨੂੰ ਗ ਕਰੋਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਖਲਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਖਵਆਉਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ (online 

to obtain or renew a licence) ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖਮਲਣ ਤੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ, 17 ਅਕਤਬੂ੍ਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਸਟੀ ਹਾਲ, 2 

ਵੈਖਲੂੰ ਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ (City Hall, 2 Wellington St W) ਤੋਂ ਖਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਖਸਟੀ ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਲਾਹ ਖਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਖਕ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਖਰਟੇਲਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਟਾਕ ੇਿਰੀਦੋ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਖਵੱਚ ਰਖਜਸਟਰਡ ਪਟਾਕਾ ਖਰਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਖਸਟੀ 
ਦੀ ਵਬੈ੍ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗੀ। 

https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Stationary-Licence-Requirements.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Stationary-Licence-Requirements.aspx


 

 

ਪਟਾਖਕਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਾਇ ਲਾਅਜ ਬ੍ਾਰ ੇਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/fireworks ਤੇ ਜਾਓ। 

ਐਡਵਾਂਸ ਵਖੋਟੂੰਗ 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਕ, 2022 ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਖਮਊਖਨਖਸਪਲ ਅਤੇ ਸਕਲੂ ਬ੍ੋਰਡ ਚੋਣਾਂ (2022 Brampton Municipal and School 

Board Election) ਲਈ ਵੋਖਟੂੰਗ ਡੇ (Voting Day), 24 ਅਕਤਬੂ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਖਟੂੰਗ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬ੍ੂੰਦੀ ਛੋੜ 

ਖਦਵਸ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ, 14 ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਥੇ (here) ਲਵੋ।   
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਖਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

http://www.brampton.ca/fireworks
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/AdvanceVoteInformation.aspx
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

