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ਪਟਾਕਿਆ ਂਦ ੇਕਿਿਰਤੇਾਿਾਂ ਲਈ ਟਰਕੇ ਿੰ ਗ 

 

ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟ  (City of Brampton) 14 ਅਤੇ 28 ਸਤਿੰਬ੍ਰ   ਿੰ  ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਫਾਇਰ ਲਾਈਫ ਸੇਫਟੀ ਐਜੁਿੇਸ਼  ਕਬ੍ਲਕ ਿੰਗ, 225 ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਿ 
 ਰਾਈਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟ  (Fire Life Safety Education Building, 225 Central Park Drive, Brampton) ਕਿਖੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਿਰੇਤਾਿਾਂ ਲਈ 
ਟਰੇਕ ਿੰ ਗ ਸੈਸ਼ ਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜ  ਿਰੇਗਾ। ਇਹ ਟਰੇਕ ਿੰ ਗ ਉਹ ਾਂ ਕਿਿਰੇਤਾਿਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਜਹ ਾਂ ਦੀ ਦੀਿਾਲੀ (Diwali),  ਿੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਾਮ (New Year’s Eve), ਕਿਿਟੋਰੀਆ  ੇ (Victoria Day) ਜਾਂ ਿੈ ੇ ਾ  ੇ (Canada Day) ਲਈ ਪਟਾਿੇ ਿੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜ ਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 
ਕਿ ਕਿਿਰੇਤਾਿਾਂ   ਿੰ  ਪਟਾਿੇ ਿੇਚਣ ਦਾ ਲਸਿੰਸ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਿੇ, ਇਸ ਿੋਰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 
 

ਟਰੇਕ ਿੰ ਗ ਬ੍ਸਿੰਤ ਰੁਿੱ ਤ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਕਿਿੱ ਚ, ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤਾਰੀਖਾਂ   ਿੰ  ਆਯੋਕਜਤ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਿੱ ਚ ਕਿਿਰੀ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦਿੱ ਤੇ 
ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਾਰਾਂ, ਉਹ ਾਂ   ਿੰ  ਸਟੋਰ ਿਰ , ਕ ਸਪਲੇ ਿਰ  ਅਤੇ ਿੇਚਣ ਲਈ ਕ ਯਮਾਂ, ਗਾਹਿ (ਿਸਟਮਰ) ਆਈ. ੀ. (ID) ਸਬ੍ਿੰ ਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ 
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ   ਿੰ  ਕ ਸਟਰੀਕਬ੍ਉਸ਼  ਦੀਆਂ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਗਾਈ ਲਾਈ ਾਂ   ਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟ  ਫਾਇਰ ਐ ਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਕਿਕਸਜ (Brampton Fire and Emergency Services), ਬ੍ਾਇ-ਲਾ ਐ ਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਦੇ  ਾਲ (By-

law Enforcement) ਿੋਰਸਾਂ ਦਾ ਸਿੰਚਾਲ  ਿਰੇਗਾ। ਕਿਿਰੇਤਾਿਾਂ   ਿੰ  ਹਰ ਸਾਲ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਿ ਿੋਰਸ ਸੈਸ਼  ਕਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇਿਰ ਉਹ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟ  ਕਿਿੱ ਚ ਪਟਾਿੇ ਿੇਚਣ ਲਈ ਲਸਿੰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹ । 
 
ਿੋਰਸ ਲਈ ਰਕਜਸਟਰਸ਼ੇ   

 ਿੋਰਸ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼  ਫਾਇਰ ਲਾਈਫ ਸੇਫਟੀ ਐਜੁਿੇਸ਼  ਕਬ੍ਲਕ ਿੰਗ, 225 ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਿ  ਰਾਈਿ (Fire Life Safety Education 

Building, 225 Central Park Drive, Brampton) ਕਿਖੇ ਆ ਿ ੇਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋ   ਿੰ ਬ੍ਰ  905.874.2740 ਹੈ। 
ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼  ਦੀ ਫੀਸ $100 ਹੈ।  

 ਇਿੱਿ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਸਥਾ ਾਂ ਿਾਲੇ ਕਿਿਰੇਤਾਿਾਂ ਲਈ, ਹਰੇਿ ਸਥਾ  ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਿ ਓਪਰੇਟਰ ਲਈ ਿੋਰਸ ਪ ਰਾ ਿਰ ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
 ਪਟਾਿੇ ਿੇਚਣ ਲਈ ਲਸਿੰਸ ਲਈ ਕਿਿਰੇਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ  ਾਲ ਿੋਰਸ ਪ ਰਾ ਿਰ  ਦਾ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

 

 ਿੇਂ ਪਟਾਿੇ ਅਤੇ ਲਸਿੰ ਸ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪ-ਕ ਯਮਾਂ   ਿੰ  2016 ਕਿਿੱ ਚ ਿਾਉਂਕਸਲ ਿਿੱਲੋਂ ਮ ਜ਼ ਰੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਿਰੇਤਾ ਿੋਰਸ ਸਿੰ ਸ਼ੋਕਧਤ ਉਪ-ਕ ਯਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ 
ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਕਿਿੱ ਚ ਿਾਧਾ ਿਰ  ਅਤੇ ਉਹ ਾਂ   ਿੰ  ਲਾਗ  ਿਰ  ਲਈ ਕਸਟੀ ਦੇ ਯਤ  ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਕਹਿੱਸਾ ਹੈ। 
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