
 
 

 

 

16 ਜੂਨ, 2017 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਕਨੇੈਡਾ ਡੇ 
 

ਿੋਮ ਾਰ, 3 ਜੁਲਾਈ, 2017 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 ਜੁਰਮਾਨੇ 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 ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ (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। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਕਨੇੈਡਾ 150 ਸਤਉਹਾਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ: ਬ੍ੂੰਦ ਿੜਕਾਂ 
1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੂੰ , ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਟਰੈਸਫਕ ਦੀ ਸ  ਿਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚੂੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਿੜਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿੱ ਸਿਆਂ 
ਨੂੂੰ  ਬ੍ੂੰ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।  
 

ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ ਪਰਭਾਸ ਤ ਿੜਕਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਿ ੇਰੇ 10  ਜੇ ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੂੰ  ਿ ੇਰੇ 1  ਜੇ ਤਿੱ ਕ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਸਹਣਗੀਆਂ: 
 ਕ ੀਨ ਿਟਰੀਟ (Queen Street), ਿੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈ  (Central Park Drive) ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ (Bramalea Road) 

 

ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿੜਕਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਿ ੇਰੇ 9  ਜੇ ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ ਤਿੱ ਕ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਸਹਣਗੀਆਂ: 
 ਗੁਿੱ ਡ ੁਿੱ ਡ ਰੋਡ (Goodwood Road), ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ (Bramalea Road) ਤੋਂ ਗੋਲਡਕਰੈਿਟ ਰੋਡ (Goldcrest Road) 

 

ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿੜਕਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੂੰ  ਿ ੇਰੇ 10  ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8  ਜੇ ਤਿੱ ਕ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਸਹਣਗੀਆਂ: 
 ਕ ੀਨ ਿਟਰੀਟ (Queen Street) (ਸਿਰਫ ਪਿੱਛਮ  ਿੱਲ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ), ਗਲੇਨ ੇਲ ਬ੍ਲੇੁ ਾਰਡ (Glenvale Boulevard) ਤੋਂ 

ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ (Bramalea Road) 

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

ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿੜਕਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਰਾਤ 8  ਜੇ ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ ਤਿੱ ਕ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਸਹਣਗੀਆਂ: 
 ਕ ੀਨ ਿਟਰੀਟ (Queen Street) (ਦੋ ੇਂ ਸਦਸ਼ਾ ਾਂ), ਗਲੇਨ ੇਲ ਬ੍ੁਲੇ ਾਰਡ (Glenvale Boulevard) ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ (Bramalea 

Road) 

 ਕ ੀਨ ਿਟਰੀਟ (Queen Street) (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) (ਦੋ ੇਂ ਸਦਸ਼ਾ ਾਂ), ਕੇਨਸਿੂੰਗਟਨ ਰੋਡ (Kensington Road) ਤੋਂ ਹੈਣੋ ਰ ਰੋਡ (Hanover 

Road) 



 

 

 

ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿੜਕਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੂੰ  ਰਾਤ 9:30  ਜੇ ਤੋਂ 10:30  ਜੇ ਤਿੱ ਕ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਸਹਣਗੀਆਂ: 
 ਿੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈ  (Central Park Drive), ਸਹਲਡੇਲ ਕਰੇਿੈਂਟ (Hilldale Crescent) (ਦੁਰੇਡਾ ਦਿੱ ਖਣੀ (ਿਾਊਦਰਨਮੋਿਟ) ਲਾਂਘਾ) ਤੋਂ 

ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ (Bramalea Road) 

 

ਸਨ ਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ (Brampton Transit) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਮੁਫਤ ਸ਼ਟਲ ਿੇ ਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਟਲ ਦੇ ਿਥਾਨਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: 
 

 ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ 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) 

 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ ਿ ੇਾ 
ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ  ੀਕੈਂਡ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਹੋ ੇਗਾ: 

 ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ (Canada Day) – ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ: ਸ਼ਨੀ ਾਰ  ਾਲੀ ਿੇ ਾ – ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ ਿਟੋਰ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਸਹਣਗੇ 
 ਿੋਮ ਾਰ, 3 ਜੁਲਾਈ: ਸ਼ਨੀ ਾਰ  ਾਲੀ ਿੇ ਾ – ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ ਿਟੋਰ ਖੁਿੱਲਹੇ  ਰਸਹਣਗੇ 

 

ਰੂਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਿਲ ਿਮੇਂ ਸ ਿੱ ਚ 
ਬ੍ਿੱ ਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਸਡ ਾਈਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ nextride.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਪਟਾਸਕਆ ਂਤੋਂ ਿੁਰਿੱ ਸਖਆ 

ਸਨ ਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਰਾਤ 10  ਜੇ ਸਚੂੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਸ ਖੇ ਪਟਾਸਕਆਂ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਣ  ਾਿਤੇ 
ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਪਟਾਕ ੇਚਲਾਉਣ  ਾਲੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਿਾਲ ਸ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਮੂੰਜ਼ੂਰੀ ਪਰਾਪਤ ਸਦਨਾਂ ਸ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਬ੍ਨਾਂ, 
ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦੇ ਪਟਾਸਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ  ਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਉਹ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤ ੇਸਤੂੰ ਨ ਮੀਟਰ (10 ਫੁਿੱ ਟ) ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦੂਰ ਤਿੱ ਕ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਨਾਰ, ਚਿੱਕਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਚਿੱ ਕਰ, ਫੁਲਝੜੀਆਂ)। ਹੋਰ ਿਾਰੇ ਰਾਿੱਕੇਟ ਸਕਿਮ ਦ ੇਪਟਾਸਕਆਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਪਾਬ੍ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ 
ਸਨ ਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਦ ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਪਟਾਸਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਗਲੀ, ਪਗਡੂੰਡੀਆਂ 'ਤੇ, ਸਿਟੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਜਾਂ ਸਮਊਸਨਸਿਪਲ ਜਾਂ ਿਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ 
'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਿਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਿੁਰਿੱ ਸਖਆ ਿਾ ਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 

 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਟਾਸਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਕੂੰ ਟੇਨਰ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ 
ਹੋ  ੇ 

 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਕ ਪਟਾਸਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ  ੀ ਆਪਣ ੇਹਿੱਥਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਫੜਹ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਬ੍ਲਦੇ ਹੋਏ ਪਟਾਸਖਆਂ ਨੂੂੰ  ਨਾ ਫੜਹੋ, ਸਿ ਾਏ 
ਫੁਲਝੜੀਆਂ ਦ ੇ 

 ਫੁਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਬ੍ੇੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੂੰ ਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕੂੰ ਟੇਨਰ ਸ ਿੱ ਚ ਪਾ ਸਦਓ  



 
 

 

 

 ਿਾਰੇ ਪਟਾਸਕਆਂ ਦਾ ਸਨਬ੍ੇੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੂੰ ਡਾ ਹੋਣ ਸਦਓ 

 

ਪਟਾਕ ੇਸ ਕਰਤੇਾ: ਇਿ ਿਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਸ ਕਰੇਤਾ ਾਂ  ਿੱ ਲੋਂ  ਪਟਾਕੇ  ੇਚਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਲਿੂੰਿਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਾਲਾਨਾ ਕੋਰਿ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਟੀ ਦੀ  ੈਬ੍ਿਾਈਟ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਪਟਾਕੇ  ੇਚਣ ਲਈ ਲਿੂੰਿਸ਼ੁਦਾ ਸ ਕਰੇਤਾ ਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ ਪੋਿਟ ਕੀਤੀ 
ਜਾਏਗੀ। 
 

ਪਟਾਸਕਆਂ ਤੋਂ ਿੁਰਿੱ ਸਖਆ ਦਾ  ੀਡੀਓ https://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4 

ਪਟਾਸਕਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਅਕਿਰ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਿ ਾਲ http://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/FAQs-

Fireworks.aspx 
 
 

ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4
http://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/FAQs-Fireworks.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/FAQs-Fireworks.aspx

