
 
 

 

 

14 નવેમ્બર 2018 

બ્રમૅ્પટનના વિન્ટર લાઇટ્સ િીકને્ડમાાં બાંધ માર્ગો વિષયક 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – બ્રૅમ્પટનમાાં વવન્ટર લાઇટ્સ વીકેન્ડ વનવમત્તે રજાઓની વસઝનનો પ્રારાંભ થવાની તૈયારી છે જેમાાં નવેમ્બર 16 થી 18 

વચ્ચે ત્રણ ઇવેન્ટ્સ થનાર છે: હોવલડ ેપૉપ-અપ શૉવપ, વાર્ષિક ટ્રી લાઇટટાંગ સેરેમની અને બ્રમૅ્પટન  સાન્તા ક્લૉઝ પરેડ. 

આખા વિકેન્ડ દરવમયાન ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટનમાાં નીચે મજુબનાાં માર્ગો બાંધ રહેશે. 

િાર્ષિક ટ્રી લાઇટટાંર્ગ સરેમેની 

શુક્રિાર, નવેમ્બર 16ના રોજ સાાંજે 6 થી 8 

  

નીચે મુજબનાાં માર્ગો 16 નવેમ્બરના રોજ સાાંજે 4 થી રાવત્રના 11 વાગ્યા સધુી બાંધ રહેશ.ે 

 વિલલાંગ્ટન સ્ટ્ટ્રીટ િેસ્ટ્ટ (Wellington Street West) પર જ્યોજિ  સ્ટ્ટ્રીટ સાઉથ (George Street South) થી મેઇન સ્ટ્ટ્રીટ 

સાઉથ (Main Street South) સુધી. 

  

બ્રમૅ્પટન સાન્તા ક્લૉઝ પરડે 

શવનિાર, નવેમ્બર 17ના રોજ સાાંજે 5 થી 7 

 

નીચે મુજબનાાં માગો 17 નવેમ્બરના રોજ સવાર ે10:30 થી સાાંજે 06:30 વાગ્યા સધુી બાંધ રહેશે. 

 કેન વહહલાન્સ ડ્રાઇિ (Ken Whillans Drive) પર વોડન સ્ટ્ટ્રીટ (Vodden Street) થી ચચિ સ્ટ્ટ્રીટ ઈસ્ટ્ટ (Church Street 

East) સુધી 

 સ્ટ્રુલ ડ્રાઇિ (Sproule Drive) પર મેઇન સ્ટ્ટ્રીટ નોથિ (Main Street North) થી કને વહહલાન્સ ડ્રાઇવ (Ken Whillans 

Drive) સધુી 

 ચચિ સ્ટ્ટ્રીટ ઈસ્ટ્ટ (Church Street East) પર યુવનયન સ્ટ્ટ્રીટ (Union Street) થી સ્ટ્કોટ સ્ટ્ટ્રીટ (Scott Street) 

 

નીચે મુજબનાાં માર્ગો 17 નવેમ્બરના રોજ સાાંજે 12 થી રાવત્રના 10 વાગ્યા સુધી બાંધ રહેશે. 

 ઇવજજન ડ્રાઇિ (Elgin Drive) પર વમલ સ્ટ્ટ્રીટ સાઉથ (Mill Street South) થી મેઇન સ્ટ્ટ્રીટ સાઉથ (Main Street South) 

સુધી 

 

 નીચે મજુબનાાં માગો 17 નવેમ્બરના રોજ સાાંજે 03:30 થી રાવત્રના 8 વાગ્યા સુધી બાંધ રહેશે: 

 મેઇન સ્ટ્ટ્રીટ નોથિ (Main Street North) વથએટર લેન/નેલ્સન સ્ટ્ટ્રીટ (Theatre Lane/Nelson Street) સુધી 



 

 

 મેઇન સ્ટ્ટ્રીટ સાઉથ (Main Street South) પર વક્વન સ્ટ્ટ્રીટ (Queen Street) થી શારોલે બૂલવડિ (Charolais 

Boulevard) સધુી 

 વક્િન સ્ટ્ટ્રીટ (Queen Street) પર વજયોજિ સ્ટ્ટ્રીટ (George Street) થી સેંટર સ્ટ્ટ્રીટ (Centre Street) 

 

 નીચે મજુબનાાં માગો 18 નવેમ્બરના રોજ સાાંજે 2 થી રાવત્રનાા 8 વાગ્યા સુધી બાંધ રહેશે. 

 મેઇન સ્ટ્ટ્રીટ નોથિ (Main Street North) પર વક્વન સ્ટ્ટ્રીટ (Queen Street) થી વથએટર લેન/નલે્સન સ્ટ્ટ્રીટ (Theatre 

Lane/Nelson Street) સધુી 

 વિન્ટર લાઇટ્સ િીકેન્ડની સાંપૂર્િ વિર્ગતો અહીં ઉપ લબ્ધ છે. 

  

 

-30 

 

 

 

 

 

વમડડયા સાંપકિ: 

ડક્રવસ્ટ્ટન શમાિ (Christine Sharma) 

વમડડયા ડરલેશન્સ  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન 

905.874.2880 | christine.sharma@brampton.ca 

   

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Winterlights%20Weekend/Pages/Welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=christine.sharma@brampton.ca

