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ਐਨ.ਬੀ.ਏ. ਨ ੰ  ਗਾਰਡਨ ਸਕਵਅੇਰ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਸਾਰਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (29 ਮਈ, 2019) – ਐਨ.ਬੀ.ਏ. ਫਾਈਨਲਸ (NBA Finals) ਰਵਿੱ ਚ – ਟੋਰੋਂਟੋ ਰੈਪਟਰਸ (Toronto Raptors) ਦੀ 
ਇਰਤਹਾਰਸਕ ਉੱਨਤੀ ਦ ੇਜਸ਼ਨ ਰਵਿੱ ਚ – ਜੋ ਅਰਜਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਟੀਮ ਹੈ - ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden 

Square), ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਪਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।  
 

ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਵਿੱ ਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤ,ੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਰੈਪਟਰਸ ਅਤੇ ਰਿਤਾਬ ਰਜਿੱ ਤਣ ਵਾਲੇ ਚੈਂਰਪਅਨਸ, ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਵਾਰਰਅਰਸ (Golden 

State Warriors) ਦ ੇਰਵਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ ਦ ੇਪਰਸਾਰਨ ਦ ੇਅਰਿਕਾਰ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਰਿੱ ਿੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਸਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ, 30 ਮਈ ਨ ੰ  ਰਾਤ 9 ਵਜੇ 

ਸ਼ੁਰ  ਹੋਵੇਗਾ। 
 

ਪਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰੈਪਟਰਸ ਸਟਾਰ ਕਵਾਈ ਰਲਓਨਾਰਡ (Kawhi 

Leonard) ਅਤੇ ਵਾਰਰਅਰਸ ਸਟਾਰ ਸਟੀਫਨ ਕਰੀ (Stephen Curry) ਰਵਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੀਰੀਜ ਦੇਿਣ ਲਈ ਰਤਆਰ ਰਰਹਣ।  
 

ਕਵੀਨ (Queen) ਅਤੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ (Main Street) ਦ ੇਰਕਨਾਰੇ ਤ ੇਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸਰਿਤ, ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਪ ਰਾ ਸਾਲ, ਹਰ ਉਮਰ 

ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਮਜੇਦਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 

www.brampton.ca/gardensquare ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਹਵਾਲਾ 
 

“ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨ ੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਊਰਜਾ ਰਲਆਉਣ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ। ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਦ ੇਸਾਰੇ ਿੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਨਵਾਸੀ ਡਾਉਨਟਾਉਨ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਦਲ, ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਰਵਿੱ ਚ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੀ 100-ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤ ੇਟੋਰੋਂਟੋ ਰੈਪਟਰਸ ਨ ੰ  ਚੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।” 
 

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਆਨ 

ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਿੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  
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