
 
 

 

 

14 ਨਵੰਬਰ, 2018 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵੰਟਰ ਲਾਈਟਸ ਵੀਕੈਂਡ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਣੋਾ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਵਵੰਟਰ ਲਾਈਟਸ ਵੀਕੈਂਡ (Winter Lights Weekend) ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ 
16 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤਿੱ ਕ ਵਤੰਨ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੋਣਗੇ: ਹੋਲੀਡੇ ਪੌਪ-ਅਪ ਸ਼ੌਪ (Holiday Pop-Up Shoppe), ਐਨ ਅਲ ਟਰੀ ਲਾਈਵਟੰਗ ਸਮਾਰੋਹ 

(Annual Tree Lighting Ceremony) ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਜ ਪਰੇਡ (Brampton Santa Claus Parade)। 

ਹੇਠਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਵੀਕੈਂਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 

ਐਨ ਅਲ ਟਰੀ ਲਾਈਵਟੰਗ ਸਮਾਰੋਹ  

ਸ਼ ਿੱ ਕਰਵਾਰ, 16 ਨਵੰਬਰ, ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ 

  

ਇਹ ਸੜਕਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਬੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ: 
 ਵੈਵਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ (Wellington Street West), ਜੌਰਜ ਸਟਰੀਟ ਸਾਊਥ (George Street South) ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਸਾਊਥ 

(Main Street South) ਤਿੱ ਕ  
  

ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਜ ਪਰਡੇ  

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਨਵੰਬਰ, ਸ਼ਾਮ 5 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ 

 

ਇਹ ਸੜਕਾਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਬੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ: 
 ਕੇਨ ਵਵਿਲੈਨਸ ਡਰਾਈਵ (Ken Whillans Drive), ਵੋਡਨ ਸਟਰੀਟ (Vodden Street) ਤੋਂ ਚਰਚ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ (Church Street East) 

ਤਿੱਕ 

 ਸਪਰਾਉਲ ਡਰਾਈਵ (Sproule Drive), ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਨੌਰਥ (Main Street North) ਤੋਂ ਕੇਨ ਵਵਿਲੈਨਸ ਡਰਾਈਵ (Ken Whillans Drive) 
ਤਿੱ ਕ 

 ਚਰਚ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ (Church Street East), ਯੂਨੀਅਨ ਸਟਰੀਟ (Union Street) ਤੋਂ ਸਕੌਟ ਸਟਰੀਟ (Scott Street) ਤਿੱ ਕ  
 

ਇਹ ਸੜਕਾਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਦ ਪਵਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਬੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ: 
 ਐਲਵਗਨ ਡਰਾਈਵ (Elgin Drive), ਵਮਲ ਸਟਰੀਟ ਸਾਊਥ (Mill Street South) ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਸਾਊਥ (Main Street South) 

 
 

ਇਹ ਸੜਕਾਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਦ ਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਬੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ: 



 

 

 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਨੌਰਥ (Main Street North), ਵੋਡਨ ਸਟਰੀਟ (Vodden Street) ਤੋਂ ਵਥਏਟਰ ਲੇਨ/ਨੇਲਸਨ ਸਟਰੀਟ (Theatre 

Lane/Nelson Street) ਤਿੱ ਕ 

 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਸਾਊਥ (Main Street South), ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ (Queen Street) ਤੋਂ ਸ਼ਰਲੇਸ ਬ ਲੇਵਾਰਡ (Charolais Boulevard) ਤਿੱ ਕ 

 ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ (Queen Street), ਜੌਰਜ ਸਟਰੀਟ (George Street) ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟਰੀਟ (Centre Street) ਤਿੱਕ 

 

ਇਹ ਸੜਕਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਦ ਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਬੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ: 
 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਨੌਰਥ (Main Street North), ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ (Queen Street) ਤੋਂ ਵਥਏਟਰ ਲੇਨ/ਨੇਲਸਨ ਸਟਰੀਟ (Theatre 

Lane/Nelson Street) ਤਿੱ ਕ  

ਵਵੰਟਰ ਲਾਈਟਸ ਵੀਕੈਂਡ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ available here (ਇਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ) ਹਨ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਵਕਰਸਟੀਨ ਸ਼ਰਮਾ (Christine Sharma) 

ਮੀਡੀਆ ਵਰਲੇਸ਼ਨਸ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

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%40brampton.ca

