
 
 

 

20 ਨਵੰਬਰ, 2017 

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦ ੇਸਲਾਨਾ ਜਸ਼ਨ ਲਈ 

ਹਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਮੁੁੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਅਤ ੇਸ਼ਰੁੂਆਤੀ ਗਤੀਹਵਧੀ ਦੀ ਿੁਣੇ ਘਸ਼ੋਣਾ ਿਈੋ ਿੈ!! 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 17 ਨਵੰਬਰ ਨ ੰ , ਐਨੁਅਲ ਕ੍ਰਿਸਕ੍ਿਸ ਟ੍ਿੀ ਲਾਈਕ੍ਟੰ੍ਗ (Annual Christmas Tree Lighting) ਦੇ ਿੌਰੇ 'ਤੇ, ਕ੍ਸਟ੍ੀ ਆਫ 
ਬਿੈਂਪਟ੍ਨ (City of Brampton) ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰੀਤੀ ਕ੍ਰ ਡਾਉਨਟ੍ਾਉਨ ਬਿੈਂਪਟ੍ਨ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਕ੍ਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਿ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਕ੍ਦ 
ਸ਼ੀਪਡੌਗਸ (The Sheepdogs) ਿੁਿੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਰ ਿੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਿਕ੍ਿਿਾਨ, ਕ੍ਦਿੱ ਲੀ ਟ੍  ਡਬਕ੍ਲਨ (Delhi 2 Dublin) ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਪਿੋਗਰਾਿ ਪੇਸ਼ 
ਰਰਨਗੇ।  

ਇਸ ਕ੍ਦਨ ਰੁਝ ਿੋਰ ਨਾ ਰਰੋ – ਐਤਵਾਰ, 31 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ , ਸ਼ਾਿ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 12:30 ਤਿੱਰ, ਕ੍ਰਉਂਕ੍ਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਕ੍ਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਿ ਦਾ ਜਸ਼ਨ 
ਪ ਰੇ ਪਕ੍ਰਵਾਰ ਲਈ ਇਿੱਰ ਰੋਿਾਂਚ ਭਕ੍ਰਆ ਸਲਾਨਾ ਰਾਰਜਰਰਿ ਿੈ।  

ਕ੍ਸਟ੍ੀ ਆਫ ਬਿੈਂਪਟ੍ਨ ਗਾਰਡਨ ਸਰਵੇਅਰ (Garden Square) ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਕ੍ਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਿ ਦੇ ਿੁਫ਼ਤ ਰੋਨਸਰਟ੍ ਲਈ 
ਸੰਗੀਤਿਈ ਪਿਕ੍ਤਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਰਜਰਰਿ ਦੀ ਸ ਚੀ ਨ ੰ  ਸਾਂਝਾ ਰਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕ੍ਿਤ ਿੈ। ਡਾਉਨਟ੍ਾਉਨ ਬਿੈਂਪਟ੍ਨ ਕ੍ਵਖੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇਸ 
ਰੈਨੇਕ੍ਡਅਨ ਰੋਨਸਰਟ੍ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਰਾਂ ਦੇ ਸਿ ਿ ਦੇ ਨਾਲ 2018 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿੋਣ ਦੀ ਉਡੀਰ ਰਰੋ!  

ਪਿੋਗਰਾਿ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਕ੍ਗਨੀਜ ਵਰਲਡ ਕ੍ਰਰਾਰਡ (Guinness World Record) ਿੋਲਡਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟ੍ਾ ਡੀ.ਜੇ. (DJ), ਬਿੈਨਡਨ ਕ੍ਡਉਰ ਕ੍ਦ 
ਡੀ.ਜੇ. (Brandan Duke the DJ), ਇੰਡੀ ਰੌਰ ਬੈਂਡ ਕ੍ਦ ਡਾਉਨਟ੍ਰਨਸ ਐਡਂ ਰੈਨੇਕ੍ਡਅਨ (The Downturns and Canadian) ਰੈਪਰ, ਪਿਾਇਡ 

(Pryde) ਸਿੇਤ ਬਿੈਂਪਟ੍ਨ ਦੇ ਰੁਝ ਸਥਾਨਰ ਲੋਰਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਸੰਗੀਤਿਈ ਪੇਸ਼ਰਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਿਲ ਿਨ।  

ਿਜੇਦਾਰ ਗਤੀਕ੍ਵਧੀਆਂ ਗਾਰਡਨ ਸਰਵੇਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਿਨ! ਇਸ ਸਾਲ, ਕ੍ਸਟ੍ੀ ਿਾਲ ਐਟ੍ਕ੍ਰਅਿ (City Hall Atrium) ਕ੍ਵਿੱਚ 
ਬਿੱ ਕ੍ਚਆਂ ਦੀ ਡਾਂਸ ਪਾਰਟ੍ੀ, ਰਨਸਰਵੇਟ੍ਰੀ (Conservatory) ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਰਿਾਫਟ੍ ਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੇਜ ਪਾਰਰ (Gage Park) ਦੇ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਏਅਰ ਕ੍ਰੰਰ ਕ੍ਵਖੇ 
ਸਰੇਕ੍ਟੰ੍ਗ ਿੋਵੇਗੀ। ਿਾਰਸ਼ਿੈਲੋ ਰੋਸਟ੍ ਰਰਦੇ (ਭੁੰ ਨਦੇ) ਸਿੇਂ ਫਾਇਰ ਕ੍ਪਿੱਟ੍ ਨਾਲ ਕ੍ਨਿੱਘੇ ਿੋਵੋ। ਪਾਰਰ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਬੁਰਜ ਿੈ, ਕ੍ਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਿ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰੌਰ 
ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਰਾਰੀ ਦਾ ਿਜਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟ੍ੀ ਸ਼ੁਰ  ਰਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿੇਜਬਾਨੀ ਰਰਾਂਗੇ। 

ਪਟ੍ਾਰੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਅਤੇ ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਸਕ੍ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਜ ਕ੍ਥਏਟ੍ਰ (Rose Theatre) ਕ੍ਵਖੇ ਅਸਿਾਨ ਨ ੰ  ਰੋਸ਼ਨ ਰਰਨਗੇ। ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਪਟ੍ਾਕ੍ਰਆਂ 
ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਿਿੱਸਾ ਿੋਣ ਦੇ ਿੌਰੇ ਦੇ ਰ ਪ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਛੋਟ੍ੇ ਬਿੱ ਕ੍ਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪਕ੍ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਯੋਕ੍ਜਤ ਰੀਤਾ ਕ੍ਗਆ ਿੈ। 

ਹਦ ਸ਼ੀਪਡੌਗਸ ਬ੍ਾਰੇ  

 



 
 

 

ਕ੍ਗਟ੍ਾਰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਕ੍ਨਰ ਦੌਰ ਦੇ ਰੈਟ੍ਰੋ ਰੌਰ ਦੇ ਿਾਣ ਰਰਨ ਯੋਗ ਕ੍ਗਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਕ੍ਟ੍ਿਪਲ ਜ ਨੋ ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤ  ਸਸਰਾਟ੍ ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਗਾਇਰਾਂ 
ਨੇ ਸ਼ੀਪਡੌਗਸ ਦੇ ਟ੍ਿੇਡਿਾਰਰ ਬੀਫ-ਐਡਂ-ਬ ਗੀ ਟ੍ਕ੍ਵਨ-ਐਰਸ ਕ੍ਰਫਸ, ਿੁਰਸ, ਸ਼ਫਲਸ ਅਤੇ ਲੌਂ ਗ-ਿੇਅਰਡ ਔਸਥੈਕ੍ਟ੍ਰ ਦਾ ਕ੍ਵਸਤਾਰ ਰਰਨ ਲਈ ਿੋਰ 
ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਰਰਨ ਲਈ ਚੇਂਕ੍ਜੰਗ ਰਲਰਸ (Changing Colours) ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਕ੍ਵਸਤਾਰ ਰੀਤਾ ਿੈ। 

ਸੰਭਾਵੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਦ ਸ਼ੀਪਡੌਗਸ ਨੇ ਨਾ ਕ੍ਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੋਕ੍ਨਰ ਪੈਲੇਟ੍ ਦਾ ਕ੍ਵਸਤਾਰ ਰੀਤਾ, 
ਬਲਕ੍ਰ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਾਈਲ ਦੇ ਿੁਤਾਬਰ, ਰੋਚਰ ਤਰੀਰੇ ਨਾਲ ਿੋਰਾਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਵਸਤਾਰ ਰੀਤਾ।   

ਕ੍ਦ ਸ਼ੀਪਡੌਗਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਰਾਰੀ here (ਇਿੱਥੇ) ਪਿਾਪਤ ਰੀਤੀ ਜਾ ਸਰਦੀ ਿੈ। 

ਹਦੁੱ ਲੀ ਟੂ ਡਬ੍ਹਲਨ ਬ੍ਾਰੇ 

ਕ੍ਦਿੱ ਲੀ ਟ੍  ਡਬਕ੍ਲਨ ਇਿੱਰ ਲਾਈਵ-ਇਲੈਰਟ੍ਿੋਕ੍ਨਰ, ਭੰਗੜਾ, ਕ੍ਿਪ-ਿੌਪ, ਵਰਲਡ-ਪੌਪ, ਿਾਈਕ੍ਬਿਡ ਗਤੀਕ੍ਵਧੀ ਿੈ, ਕ੍ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਨਸਰਟ੍ ਦੀ ਤੁਲਨਾ "ਅਨੰਦ 
ਿਾਣਨ ਦੇ 90 ਕ੍ਿੰਟ੍ਾਂ" ਨਾਲ ਰੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਸਟ੍ੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਲਈ ਿਸ਼ਿ ਰ, ਪੰਜ-ਿੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ੋਲੀ ਨੇ ਕ੍ਪਛਲੇ ਦਿਾਰੇ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਇਿੱਰ ਸਾਲ ਤਿੱ ਰ 100 
ਸ਼ੋਅ ਪਲੇ ਰੀਤੇ ਿਨ। 

ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਹਾਂ ਨ ੰ  ਭਕ੍ਵਿੱ ਖ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਿੋਏ, ਨਵੀਂ ਐਲਬਿ, ਵੀ ਆਰ ਆਿੱ ਲ ਦੇਸੀ (We're All Desi), ਨਵੇਂ ਧੁਨੀ ਖੰਡ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਕ੍ਵਸਤਾਰ ਰਰਦੇ ਰਕ੍ਿਣ  
ਲਈ ਪਿਕ੍ਸਿੱ ਧ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਲ ਕ੍ਵਅਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਰਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਪਰੰਪਕ੍ਰਰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਜਾਂ (ਢੋਲ, ਤਬਲਾ), ਸਾਰੰਗੀ, ਇਲੈਰਕ੍ਟ੍ਿਰ 
ਕ੍ਗਟ੍ਾਰ ਅਤੇ ਪਿਸਤੁਤਰਰਤਾ ਸੰਜੇ ਸੇਰਨ (Sanjay Seran) ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ-ਅੰਗਰੇਜੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਰ ਿਜਬ ਤ ਇਲੈਰਟ੍ਿੋਕ੍ਨਰ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ 
ਰਰਦੀ ਿੈ।  

ਕ੍ਦਿੱ ਲੀ ਟ੍  ਡਬਕ੍ਲਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਰਾਰੀ here (ਇਿੱਥੇ) ਪਿਾਪਤ ਰੀਤੀ ਜਾ ਸਰਦੀ ਿੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਹ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਚੋਣਵੇਂ ਰ ਟ੍ਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਵਸਕ੍ਤਿਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰ  ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰ ਟ੍ਾਂ 'ਤੇ ਿੁਫਤ ਸੇਵਾ ਿੁਿਿੱਈਆ 
ਰਰੇਗੀ। ਜਾਣਰਾਰੀ ਲਈ 905.874.2999 'ਤੇ ਰਾਲ ਰਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਵਸਕ੍ਤਿਤ ਰ ਟ੍ ਅਤੇ ਸਿਾਂ ਸ ਚੀ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਰਾਰੀ ਲਈ, ਈਰਾਈਡ (eRide), ਔਨਲਾਈਨ ਕ੍ਟ੍ਿਪ ਪਲਾਨਰ ਵੀ ਵਰਤ ਸਰਦੇ ਿੋ।  

ਰਾਰਜਰਰਿ ਦੇ ਸਿੇਂ ਬੰਦ ਸੜਰਾਂ ਸਿੇਤ ਰਾਰਜਰਰਿ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਰਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੁੱ ਡਾ ਸੋਚ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਰਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਕ੍ਵਿੱ ਖ ਲਈ ਕ੍ਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਕ੍ਰ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਵਕ੍ਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਕ੍ਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਕ੍ਿਤ ਰਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਵਸ਼ਵ-ਕ੍ਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਰੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਰਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਰੇਂਦਰ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਸਕ੍ਥਤ ਿਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਕ੍ਿਰੀ ਰੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਨਰਿਾਣ ਰਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਿੌਰੇ ਪੈਦਾ ਰਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਕ੍ਿਣ ਅਤ ੇਰੰਿ ਰਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਰਾਂ ਕ੍ਵਿੱ ਚ ਿਾਣ ਭਰਦੇ ਿਨ। ਅਕ੍ਜਿਾ ਜੁਕ੍ੜਆ ਿਇੋਆ ਸ਼ਕ੍ਿਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਿੈਂਪਟ੍ਨ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਕ੍ਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਰਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਰਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਰਰੋ। www.brampton.ca 
'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 
 

http://www.delhi2dublin.com/
http://www.delhi2dublin.com/
http://www.delhi2dublin.com/
http://www.delhi2dublin.com/
http://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank


 
 

 

  

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਲੀਜਾ ਰੌਰਸ (Lisa Cox) 

ਿੀਡੀਆ ਰੋਆਰਡੀਨੇਟ੍ਰ 

ਕ੍ਸਟ੍ੀ ਆਫ ਬਿੈਂਪਟ੍ਨ  

905.874.8657 |  lisa.cox@brampton.ca 
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