
 
 

 

 

27 ਜੂਨ 2016 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱਚ ਕਨੇੈਡਾ ਡ ੇ 
 

ਸ਼ ਿੱ ਕਰ ਾਰ, 1 ਜ ਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਸਿਟੀ ਿੇ ਾ ਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਹੀਂ ਰਸਹਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਗਏ 
ਿੇ ਾ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਨ ਾਿੀ ਇਿ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਆਹ ਦੇ ਲਾਇਿੈਂਿਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਣਗੇ, 
ਪਾਰਸਕੂੰ ਗ ਦੇ ਜ ਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਣਗੇ ਜਾਂ ਸਬ੍ਲਸਡੂੰਗ ਪਰਸਮਟ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਣਗੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਸ ਕਲਪਾਂ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਕਈ ਿੇ ਾ ਾਂ ਿਧਾਰਨ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਗੀਆਂ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਿੀ (ਅਿੱਗ ਅਤੇ ਿੂੰਕਟਕਾਲ) ਿੇ ਾ ਾਂ 
ਅਤੇ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਏਨਫੋਰਿਮੈਂਟ (ਉਪ-ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਲਾਗੂਕਰਣ)। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇ ਾ ਸ ਿੱ ਚ ਿਾਰੀਆਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ੂੰ ਦ ਹੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 311'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 
 
ਕਨੇੈਡਾ ਡੇ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਬ੍ੂੰਦ ਿੜਕਾਂ 
1 ਜ ਲਾਈ ਨੂੂੰ , ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ  ਿਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚੂੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਦੇ ਨੇੜੇ ਕ ਝ ਿੜਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿੱ ਸਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੂੰ ਦ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।  
  
 
ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ ਪਰਭਾਸ ਤ ਿੜਕਾਂ 1 ਜ ਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਿ ੇਰੇ 10  ਜੇ ਤੋਂ 2 ਜ ਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ ਤਿੱ ਕ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਸਹਣਗੀਆਂ: 

 ਕ ੀਨ ਿਟਰੀਟ (Queen St), ਿੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈ  (Central Park Drive) ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ (Bramalea Road) 

 
ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ ਪਰਭਾਸ ਤ ਿੜਕਾਂ 1 ਜ ਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਿ ੇਰੇ 9  ਜੇ ਤੋਂ 2 ਜ ਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ ਤਿੱ ਕ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਸਹਣਗੀਆਂ: 

 ਗ ਿੱ ਡ  ਿੱ ਡ ਰੋਡ (Goodwood Road), ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ (Bramalea Road) ਤੋਂ ਗੋਲਡਕਰੈਿਟ ਰੋਡ (Goldcrest Road) 

 
ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ ਪਰਭਾਸ ਤ ਿੜਕਾਂ 1 ਜ ਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਿ ੇਰੇ 10  ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8  ਜੇ ਤਿੱ ਕ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਸਹਣਗੀਆਂ: 

 ਕ ੀਨ ਿਟਰੀਟ (Queen St) (ਸਿਰਫ ਪਿੱਛਮ  ਿੱਲ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ), ਗਲੇਨ ੇਲ ਬ੍ ਲੇ ਾਰਡ (Glenvale Boulevard) ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਮਲੀ 
ਰੋਡ (Bramalea Road) 

 ਕ ੀਨ ਿਟਰੀਟ (Queen St) (ਸਿਰਫ ਪੂਰਬ੍  ਿੱਲ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ), ਸਡਕਿੀ ਰੋਡ (Dixie Road) ਤੋਂ ਿੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈ  
(Central Park Drive) 

 
ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ ਪਰਭਾਸ ਤ ਿੜਕਾਂ 1 ਜ ਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਰਾਤ 8  ਜੇ ਤੋਂ 2 ਜ ਲਾਈ, 2016 ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ ਤਿੱ ਕ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਸਹਣਗੀਆਂ: 

 ਕ ੀਨ ਿਟਰੀਟ (Queen St) (ਦੋ ੇਂ ਸਦਸ਼ਾ ਾਂ), ਗਲੇਨ ੇਲ ਬ੍ ਲੇ ਾਰਡ (Glenvale Boulevard) ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ (Bramalea Road) 

 ਕ ੀਨ ਿਟਰੀਟ (Queen St) (ਦੋ ੇਂ ਸਦਸ਼ਾ ਾਂ), ਸਡਕਿੀ ਰੋਡ (Dixie Road) ਤੋਂ ਿੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈ  (Central Park Drive) 

 ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ (Bramalea Road) (ਦੋ ੇਂ ਸਦਸ਼ਾ ਾਂ), ਕੇਨਸਿੂੰਗਟਨ ਰੋਡ (Kensington Road) ਤੋਂ ਿੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈ  (Central Park 

Drive) 
 ਿੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈ  (Central Park Drive), ਕੇਨਸਿੂੰਗਟਨ ਰੋਡ (Kensington Road) ਤੋਂ ਹੈਣੋ ਰ ਰੋਡ (Hanover Road) 

 
ਸਨ ਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ ਦ ਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮ ਫਤ ਸ਼ਟਲ ਿੇ ਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਟਲ ਦੇ ਿਥਾਨਾਂ 
ਸ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: 
 

 ਮੌਂਟਪਲੇਜ਼ੂੰ ਟ ਗੋ ਿਟੇਸ਼ਨ (Mount Pleasant GO station) 



 

 

 ਸਟਰਸਨਟੀ ਕਾਮਨ ਟਰਮੀਨਲ (Trinity Common Terminal) 

 ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ਼ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਿੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre) 

 ਿਾਊਥ ਫਲੈਚਰਜ਼ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ (South Fletcher's Sportsplex) 

 
 
ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਜਸ਼ਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ ਿ ੇਾ 
ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ  ੀਕੇਂਡ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਹੋ ੇਗਾ: 

 ਸ਼ ਿੱ ਕਰ ਾਰ, 1 ਜ ਲਾਈ: ਐਤ ਾਰ/ਛ ਿੱ ਟੀ  ਾਲੀ ਿੇ ਾ 
 ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 2 ਜ ਲਾਈ: ਸਨਯਸਮਤ ਸ਼ਨੀ ਾਰ  ਾਲੀ ਿੇ ਾ 
 ਐਤ ਾਰ, 3 ਜ ਲਾਈ: ਐਤ ਾਰ/ਛ ਿੱ ਟੀ  ਾਲੀ ਿੇ ਾ 

 
ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ ਿਟੋਰ 1 ਜ ਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਸਹਣਗੇ।  
 
ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਿਲ ਿਮੇਂ ਸ ਿੱ ਚ 
ਅਗਲੀ ਬ੍ਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Next Ride (ਨੈਕਿਟ ਰਾਈਡ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਕਿੇ ਿਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਸਡ ਾਈਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
nextride.brampton.ca 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਬ੍ਿੱ ਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ। 
 
ਪਟਾਸਕਆ ਂਤੋਂ ਿ ਰਿੱ ਸਖਆ 

ਸਨ ਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਤ 10  ਜੇ ਸਚੂੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਸ ਖੇ ਪਟਾਸਕਆਂ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਣ  ਾਿਤੇ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 
 
 ਰਤਮਾਨ ਸ ਿੱ ਚ ਸਿਟੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਟਾਸਕਆਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਸ ਿੱ ਚ ਿੂੰ ਭਾ ੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਟਾਸਕਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਿਮੀਸਖਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਟਾਸਕਆਂ ਦੇ ਪਰਸਮਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ-ਦਰ-ਮਾਮਲਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ ਚਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ  ਾਲੇ ਸਦਨ ਪਟਾਕੇ  ਰਤਣ ਲਈ, 29 ਜੂਨ 2016 ਤਿੱ ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਸਦਓ। ਪਰਸਮਟ ਮ ਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਨਿੱਜੀ 
ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਜੋ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਿੇ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 18 ਮੀਟਰ (60 ਫ ਿੱ ਟ) ਚੌੜੀਆਂ ਹਨ।. 
 
 
ਪਰਸਮਟ ਦੇ ਸਬ੍ਨਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਾਂ ਸ ਿੱ ਚ  ੀ ਪਟਾਸਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਜ ੇਂ ਸਕ ਗਲੀਆਂ, ਿਾਈਡ ਾਕ, ਿਕੂਲ 
ਦੇ ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਰਕ। 


