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ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਹਰੈੀਟਜੇ ਵਾਕ ਿੰ ਗ ਟਰੂ – ਇਸਦ ੇਲਈ ਇੱ  ਐਪ ਹ!ੈ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਇੱ  ਸਵੈ-ਮਾਰਗਦਰਕਿਤ ਟੂਰ “A Walk Through Time: Downtown Heritage Walking Tour” (ਬ੍ੀਤੇ ਸਮੇਂ ਕਵੱਚ 
ਇੱ  ਸੈਰ: ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕਵਰਾਸਤੀ ਸੈਰ ਦਾ ਟੂਰ) ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਕਡਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਇੱ  ਮੁਫਤ ਵੈੈੱਬ੍ ਐਪ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ 
ਕਵੱਚ 2009 ਕਵੱਚ ਜਾਰੀ  ੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਟੂਰ ਬ੍ੁੱ  , ਵਰਤਮਾਨ ਕਵੱਚ ਕਸਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਕਸੱਧ ਪਰ ਾਿਨਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱ  ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬ੍ੋਰਡ ਕਵੱਚ  ਾਉਂਸਲ ਦੇ ਪਰਕਤਕਨਧੀ  ਾਉਂਸਲਰ ਕਵਿਲੈਨਸ (Whillans) ਨੇ ਕ ਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਮੇਿਾਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂਿੰ  

ਿਾਮਲ  ਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਵੱਚ ਘੁਿੰ ਮਣ ਆਉਣ ਵਾਕਲਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬ੍ੇ ਨੂਿੰ  ਕਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀ ੇ ਲੱਭਦੇ ਰਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੀ 

ਐਪ, ਸਹੂਲਤ ਨੂਿੰ  ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਕਲਆਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁਿੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ  ਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 

 ਈ ਕਵਰਾਸਤੀ ਆ ਰਿਣਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਕਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ  ਰਦੀ ਹੈ।”  
 

ਇਹ ਟੂਰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ,  ਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋ ਾਂ ਨੂਂ ਉਜਾਗਰ  ਰਦਾ ਹੈ ਕਜਨਿ ਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿੁਰੂਆਤੀ ਕਵ ਾਸ ਨੂਿੰ  ਪਰਭਾਕਵਤ  ੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 

ਇਸ ਜੋਿੀਲੇ ਿਕਹਰ ਨੂਿੰ  ਆ ਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੈੈੱਬ੍ ਐਪ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦਾ ਤਜਰਬ੍ਾ 

ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੀ ਕਵਲੱਖਣ ਕਵਰਾਸਤ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱ  ਨਵਾਂ ਤਰੀ ਾ ਕਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਹ ਵੈੈੱਬ੍ ਐਪ ਸਾਰੇ ਕਡਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ  ਿੰ ਮ  ਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕ ਸੇ ਵੀ ਇਿੰ ਟਰਨੈਟ ਸਮਰੱਥ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੈਬ੍ਲੇਟ ਜਾਂ 

ਹੋਰ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਕਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਰਦੇ ਹੋਏ, ਕ ਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਕਵਰਾਸਤੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ  ਰ ਸ ੋ। ਇਹ ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਓਪਨ ਡੇਟਾ  ੈਟਾਲੌਗ ਅਤੇ ArcGIS ਲਈ Web AppBuilder ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

 ਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਣਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ।  
 
 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈੈੱਬ੍ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕ ਸੇ ਵੀ ਇਿੰ ਟਰਨੈਟ ਸਮਰੱਥ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਕਡਵਾਈਸ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਲਿੰ   http://www.brampton.ca/walkingtours 

'ਤੇ ਜਾ  ੇ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਵੈੈੱਬ੍ ਐਪ ਤੱ  ਪਹੁਿੰ ਚ ਸ ਦੇ ਹੋ  
 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਹੈਰੀਟਜੇ ਵਾਕ ਿੰਗ ਟੂਰ – ਪਿੰ ਜਾਬ੍ੀ ਸਿੰਸ ਰਣ 

ਵਾਕ ਿੰਗ ਟੂਰ ਦੀ ਕ ਤਾਬ੍ ਕਸਰਫ ਕਪਰਿੰ ਟ  ੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿੰਸ ਰਣ ਕਵੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕ ਤਾਬ੍ ਦਾ ਪਿੰਜਾਬ੍ੀ ਕਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ  ੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। 

ਦੋਵੇਂ ਕਪਰਿੰ ਟ  ੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ  ਾਪੀਆਂ ਕਸਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਸਟੀ ਕਵੱਚ  ਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤ  ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਵਖੇ ਕਮਲ ਸ ਦੀਆਂ ਹਨ।  
 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ 1853 ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਦਲ ਦੀ ਧੜ ਣ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਗਿਾ ਹੈ ਕਜੱਥੇ ਸੱਕਭਆਚਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਸ ਕਵੱਚ ਕਮਲਦੇ ਹਨ। 

ਟੂਰ ਦਾ ਪਿੰਜਾਬ੍ੀ ਕਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਕ ਿੰਗ ਟੂਰ ਵੈੈੱਬ੍ ਐਪ ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅਵਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਸੱਕਭਆਚਾਰ  ਕਵਰਾਸਤੀ 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਵੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ  ੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਿਕਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਵਕਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਕਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਿਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਕਪਛੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਾਂ ਨੂਿੰ  
ਪਰਦਰਕਿਤ  ਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਕਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਕਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ (ਰੇ ਰੀਏਿਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਕਨ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ  ੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱ  ਤ  ਪਹੁਿੰ ਚ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਕਵੱਚ ਖਕੋਲਿਆ ਕਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਸਕਵ  ਹਸੋਕਪਟਲ, ਕਵਕਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਕਸਸਟਮ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕ  
 ੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ  ਕਮਉਕਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱ  ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣ ਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂਿੰ  ਫਾਲੋ  ਰੋ। 
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