
 
 

 

 

 برامپٹن میں ِونٹر الئیٹس کی تقریب کے دوران سڑکوں کی بندش
 

ِونٹر الئیٹس کی تقریب کے ساتھ ہی برامپٹن میں چھٹیوں کے موسم کا آغاز ہو جائے گا، جس  – )2019نومبر  12برامپٹن، آن )
نومبر کو الئیٹنگ اینڈ کرسمس مارکیٹ  15میں دلچسپیوں سے بھرپور کئی رنگا رنگ تقریبات منعقد کی جائیں گی: بروز جمعہ، 

 ٹ کی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔نومبر کو سانتا کالز پریڈ اور کرسمس مارکی 16اور بروز ہفتہ، 
 

کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ذیل میں سڑکوں کی بندش اور تبدیلیوں کی تفصیالت دی جا رہی ہیں، جو پورے  شرکاءتمام 
 ویکینڈ کے دوران ڈأون ٹأون برامپٹن میں مٔوثر رہے گی۔

 
 نومبر 15جمعہ، 

 

 ( مین اسٹریٹ سأوتھMain Street South)  کوئین اسٹریٹ تا ویِلنگٹن اسٹریٹ )کوQueen Street  تاWellington 
Street بند رکھا جائے گابجے تک  11 رات تا 5شام ( تک  

  بجے تک ویلنگٹن اسٹریٹ س 11تا  4شام(  أوتھWellington Street West کو جارج اسٹریٹ سأوتھ )مین اسٹریٹ  تا
 بجے تک بند رکھا جائے گا 11تا رات  4( تک شام t SouthMain Streeتا  George Street Southسأوتھ )

 
بجے تک متبادل روٹس پر  11تا  4نومبر کو شام  15زوم مین کو بروز جمعہ، مورخہ  502مین اور  2برامپٹن ٹرانزٹ روٹس 

 چالیا جائے گا۔
 

 نومبر 16ہفتہ، 
 

 ( کین ولینز ڈرائیوKen Whillans Drive کو ووڈن اسٹریٹ تا چرچ )( اسٹریٹ ایسٹVodden Street تاChurch 
Street East بجے تک بند رکھا جائے گا۔ 6:30تا شام  10:30( تک دن 

 ( سپرأول ڈرائیوSproule Drive )مین اسٹریٹ نارتھ تا کین ولینز ڈرائیو ) کوMain Street North تاKen 
Whillans Drive بجے تک بند رکھا جائے گا۔ 6:30تا شام  10:30( تک دن 

 ( چرچ اسٹریٹ ایسٹChurch Street East( کو یونین اسٹریٹ تا اسکاٹ اسٹریٹ )Union Street  تاScott 
Street بجے تک بند رکھا جائے گا۔ 6:30تا شام  10:30( تک دن 

 ( مین اسٹریٹMain Street( کو ووڈن اسٹریٹ تا چارولیس بولیورد )Vodden Street تاlais Charo
Boulevard بجے تک بند رکھا جائے گا 8تا شام  3:30( تک دن 

 ( ویلنگٹن اسٹریٹWellington Street( کو جارج اسٹریٹ تا چیپل اسٹریٹ )George Street  تاChapel Street )
 بجے تک بند رکھا جائے گا 8تا شام  3:30تک دن 

 ( کوئین اسٹریٹQueen Streetکو جارج اسٹریٹ تا سنٹر اسٹ )( ریٹGeorge Street  تاCentre Street تک )
 بجے تک بند رکھا جائے گا 8تا شام  3:30دن 

 ( ایلگن ڈرائیوElgin Drive( کو مل اسٹریٹ سأوتھ تا مین اسٹریٹ سأوتھ )Mill Street South  تاMain Street 
South بجے تک بند رکھا جائے گا 10تا رات  12( تک دن 

 
 8تا شام  3:30( کو دن Beatty Avenueاور  John Streetنومبر کو جان اسٹریٹ اور بیٹٹے ایونیو ) 16بروز ہفتہ مورخہ 

 بجے تک ون وے اسٹریٹ سے ٹُو وے اسٹریٹ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔
 

ہال،  بجے سے پورے ویکینڈ کے لیے مفت پارکنگ دستیاب ہے: سٹی 7تمام ڈأون ٹأون میونسپل گیراجوں میں جمعہ کو شام 
 یٹر۔اسکوئیر، جان اسٹریٹ اور روز تھیویسٹ ٹاور، نیلسن 

 



 

 

 
 
 
 
 
ایک ماحول دوست شہر کے طور پر، ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جہاں بھی ممکن ہو، برامپٹن ٹرانزٹ استعمال کریں۔ برامپٹن 

 www.bramptontransit.comٹرانزٹ کے حوالے سے سڑکوں کی بندش اور متبادل راستوں کے بارے میں تمام تفصیالت  
 پر فالو کریں۔ bramptontransitانسٹاگرام @ فیس بک اور پر دستیاب ہے۔ اپ ٹیٹس کے لیے برامپٹن ٹرانزٹ کو ٹوئٹر،

 
 یہاں کلک کریں۔ِونٹر الئیٹس فیسٹیول کے بارے میں مزید معلومات کے لیے 
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 میڈیا کنٹیکٹ 

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن
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