
 
 

 

 

11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 

  

ਪ੍ਟਾਕਿਆ ਂਦ ੇਕਿਿਰਤੇਾਿਾਂ ਲਈ 18 ਅਤ ੇ26 ਅਪ੍ਰਲੈ ਨ ੂੰ  ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਰੱੁਕਿਆ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਿਰੋਸ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਰੱਿਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਿੱਚ, ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (City of Brampton) ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਟਾਕਿਆਂ ਦੇ 
ਕਿਿਰੇਤਾਿਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸੁਰੱਕਿਆ ਿੋਰਸ ਆਯੋਕਿਤ ਿਰੇਗੀ। ਇਹ ਿੋਰਸ ਬ੍ੁੱ ਧਿਾਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਿੀਰਿਾਰ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮ 6 ਿਿੇ, ਫਾਇਰ ਲਾਈਫ 
ਸੇਫਟੀ ਐਿੁਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, 225 ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਾਰਿ ਡਰਾਈਿ (Fire Life Safety Education Centre, 225 Central Park Drive) ਕਿਿੇ ਹੋਣੇ 
ਕਨਯਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਿਰੇਤਾਿਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਕਿੱਚੋਂ ਇੱਿ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ, ਿੇਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਿਟੋਰੀਆ ਡੇ (Victoria Day) ਿਾਂ 
ਿੈਨੇਡਾ ਡੇ (Canada Day) ਲਈ ਪ੍ਟਾਿੇ ਿੇਚਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਹੈ। ਿੇਿਰ ਿੋਈ ਕਿਿਰੇਤਾ ਦੀਿਾਲੀ (Diwali) ਲਈ ਪ੍ਟਾਿੇ ਿੇਚਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 
ਲਈ ਸਤੂੰਬ੍ਰ ਕਿੱਚ ਿਾਧ  ਿੋਰਸ ਕਨਯਤ ਿੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। 
  

ਰਕਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 905.874.2740 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਿਰਿੇ ਐਡਿਾਂਸ ਕਿੱਚ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਫੀਸ $100 ਹੈ। 
  

ਇੱਿ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਿਾਲੇ ਕਿਿਰੇਤਾਿਾਂ ਲਈ, ਹਰੇਿ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਿ ਓਪ੍ਰੇਟਰ ਲਈ ਿੋਰਸ ਪ੍ ਰਾ ਿਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
  

ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਲਾਨਾ ਿੋਰਸ 2017 ਕਿੱਚ ਕਸਟੀ ਿੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਪ੍ਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਕਸੂੰਗ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਨਿੇਂ ਉਪ੍-ਕਨਯਮਾਂ ਨ ੂੰ  2016 ਕਿੱਚ 
ਿਾਉਂਕਸਲ ਿੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਪ੍-ਕਨਯਮ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀਿ ‘ਤੇ ਕਿਿਟੋਰੀਆ ਡੇ (Victoria Day), ਿੈਨੇਡਾ ਡੇ 
(Canada Day), ਦੀਿਾਲੀ (Diwali) ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ (New Year’s Eve) ਨ ੂੰ , ਪ੍ਰਕਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਕਬ੍ਨਾਂ, ਛੋਟੀ-ਰੇਂਿ ਦੇ 
ਪ੍ਟਾਿੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਕਿਆ ਮੱੁਿ ਤਰਿੀਹ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਪ੍-ਕਨਯਮ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਿੀ ਪ੍ਾਬ੍ੂੰ ਦੀ 
ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਸੱਟ ਦਾ ਿਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਨ ੂੰ  ਨੁਿਸਾਨ ਦਾ ਿੱਧ ਿੋਿਮ ਪੈ੍ਦਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। 
  

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਕਿੱਚ ਕਿਿਟੋਰੀਆ ਡੇ ਅਤੇ ਿੈਨੇਡਾ ਡੇ ਲਈ ਪ੍ਟਾਿੇ ਿੇਚਣ ਿਾਸਤੇ ਲਸੂੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਿਿਰੇਤਾਿਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਇਹਨਾਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਆਸਪ੍ਾਸ ਕਸਟੀ ਦੀ 
ਿੈਬ੍ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੋ੍ਸਟ ਿੀਤੀ ਿਾਏਗੀ। 
 

ਤਤਿਾਲੀ ਕਲੂੰ ਿ: 

·         Fireworks safety video (ਪ੍ਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਿਆ ਦਾ ਿੀਡੀਓ) 
·         Fireworks FAQs (ਪ੍ਟਾਕਿਆਂ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਅਿਸਰ ਪੱੁ੍ਛੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ) 
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪ੍ਰਿ: 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਕਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 

https://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4
https://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4
http://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/FAQs-Fireworks.aspx
file:///C:/Users/BHASHNA%20GUPTA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/natalie.stogdill@brampton.ca

