
 

 

 

23 ਅਗਸਤ, 2017 

ਹਾਲੀਂ ਗਰਮੀਆ ਂਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ!ਂ 

1 ਸਤੰਬਰ ਨ ੰ  ਫਾਈਨਲ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਲਾਈਵ ਕਨਸਰਟ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮਫੁ਼ਤ  
ਓਨਟ ਅਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹਵੋਗੇੀ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 1 ਸਤੰਬਰ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਵਵਿੱ ਚ ਸੰਗੀਤ ਪਰੇਮੀਆਂ ਲਈ 
ਵਸਤਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਫ਼ਤ ਓਨਟ ਅਰ (ONtour) ਕਨਸਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜਨ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ 150ਵੀਂ 

ਵਰਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤ ੇਸ ਬੇ ਵਵਿੱ ਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ ਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਓਨਟ ਅਰ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਸੰਗੀਤਮਈ ਪਰਵਤਭਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ ਰੇ ਸ ਬੇ ਵਵਿੱ ਚ 20 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨ ੰ  ਬੁਲਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਓਨਟ ਅਰ ਬਰੈਂਪਟਨ 
ਵਵਿੱ ਚ ਅਮਾਂਡਾ ਮਾਰਸ਼ਲ (Amanda Marshall), ਕਾਰਡੀਨਲ ਔਵਫਸ਼ਲ (Kardinal Offishall), ਜੋਸ਼ ਵਦ ਬੈਂਡ (JoSH the BaND) ਅਤੇ 
ਐਨਜੁਲੀ (Anjulie) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਸੰਗੀਤਮਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  
 

ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 
ਦ ਜੇ ਸਫਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਮੀ 20,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਕਵੇਅਰ ਵਵਿੱ ਚ 75 ਮੁਫ਼ਤ ਆਊਟਡੋਰ 
(ਬਾਹਰਲੇ) ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕਈ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਵਣਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮ ਵੀ ਨਾਈਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ਹ ਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ 
ਲਾਈਵ ਸੀਰੀਜ  (Friday Night Live Series) ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਦੇ ਪ ਰੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ 
ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ-ਵਬਲ ਵਵਿੱ ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਸੰਗੀਤਮਈ ਪਰਵਤਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  
 

ਇਹ ONtour (ਓਨਟ ਅਰ) ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਲਾਈਵ ਸੀਰੀਜ  ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸੈਟਰਡੇ ਨਾਈਟ ਮ ਵੀਜ (Saturday Night Movies), ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (Downtown 

Farmers’ Market) ਅਤੇ ਬਲ  ਜੇਜ ਸੰਡੇਜ (Blue Jays Sundays) ਆਵਦ ਕਾਰਜਕਰਮ ਥੈਂਕਸਵਗਵਵੰਗ (Thanksgiving) ਤਿੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨ ੰ  ਸਜੀਵ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਤਦ ਤਿੱ ਕ ਲਾਅਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਖੋਲਹ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ। 
 

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇ 

 

ਅਮਾਂਡਾ ਮਾਰਸ਼ਲ (AMANDA MARSHALL) – ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ 
ਵਤੰਨ ਐਲਬਮਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀ-ਪਲੈਟੀਨਮ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਅਮਾਂਡਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨ ੰ  ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਵਮਲਦਾ 
ਹੈ। ਕੈਨਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਗੁਣਵਾਨ ਸੰਗੀਤਮਈ ਪਰਵਤਭਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਐਲਬਮ ਪਰਮਾਵਣਤ 
ਡਾਇਮੰਡ (Diamond) ਸਟੇਟਸ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵਸਰਫ਼ 18 ਐਲਬਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ – ਵਜਸਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਵਿੱ ਚ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਛੇ 
ਵਮਲੀਅਨ ਕਾਪੀਆਂ ਵਵਕ ਚੁਿੱ ਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਹਿੱਟ ਵਸੰਗਲਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; "ਲੈਟ ਇਟ ਰੇਨ" ("Let It Rain"), "ਵਬਊਟੀਫੁਿੱ ਲ ਗੁਿੱ ਡਬਾਏ" ("Beautiful 

Goodbye"), "ਡਾਰਕ ਹੌਰਸ" ("Dark Horse"), "ਫਾਲ ਫਰਾਮ ਗਰੇਸ" ("Fall from Grace"), "ਵਸਵਟੰਗ ਔਨ ਟੌਪ ਔਫ ਵਦ ਵਰਡ" ("Sitting on 

Top of the World") ਅਤੇ "ਬਰਵਮੰਘਮ" ("Birmingham")। ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਪਰਵਤਭਾਵਾਨ ਰਚਨਾ-ਸੰਗਰਵਹ (ਐਥਂੋਲੋਜੀ ਆਫ ਟੈਲੈਂਟ) ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 
ਵਾਈਟਨੇ ਹਾਉਸਟੋਨ (Whitney Houston) ਅਤੇ ਐਲਟੋਨ ਜੋਹਨ (Elton John) ਵਜਹੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਰਾਜਸੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 
ਅਤੇ ਕੈਰੋਲ ਵਕੰਗ (Carole King) ਅਤੇ ਐਵਰਕ ਬੈਵਜ਼ਵਲਅਨ (Eric Bazilian) ਵਜਹੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਵਲਖਣਾ। 
 

https://www.ontario.ca/page/ontour-concert-series
https://www.ontario.ca/page/ontour-concert-series


 

 

ਕਾਰਡੀਨਲ ਔਵਫਸ਼ਲ (KARDINAL OFFISHALL) – ਰਾਤ 8:45 ਵਜੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰ ਪ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਵਵਆਪਕ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਰਵਸਿੱ ਧ, ਇਸ ਸਥਾਪਤ ਟੋਰੋਂਟੋ ਵਨਵਾਸੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪਰਾਪਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਵਤੰਨ ਦਹਾਵਕਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਮਸਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (Mr. 

International) ਨੇ ਐਕੋਨ (Akon), ਲੇਡੀ ਗਾਗਾ (Lady Gaga) ਵਜਹੇ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਡਰੇਕ ਲਈ ਰੈਪ ਗਾਇਣ ਦਾ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਧੁਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਲੋਕ ਬੋਲੀ-ਡਾਂਸਹਾਲ ਰੁਝਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਔਵਫਸ਼ਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰ 
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਸਪਾਸ ਭੀੜ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਿੱ ਕੋ ਜੀ.ਟੀ.ਏ.-ਆਧਾਵਰਤ 
ਓਨਟ ਅਰ ਕਨਸਰਟ ਵਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡੀਨਲ ਔਵਫਸ਼ਲ ਨ ੰ , ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਵਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰ ਰ ਦੇਖੋ। 
 

ਜੋਸ਼ ਵਦ ਬੈਂਡ (JoSH the BaND) – ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਸੰਗੀਤ ਗਰੁਿੱ ਪ ਜੋਸ਼, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਰ ਪ (Rup) ਅਤੇ ਵਕਉ (Q) ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਿੱ ਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵਹਿੱਟ ਗੀਤ ਬਣਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਵਲਖ ਵਰਹਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਗਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 25 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰਟ-ਟੌਵਪੰਗ ਐਲਬਮਾਂ ਵਰਲੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, 
ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਵਿੱ ਚ ਦੋ ਵਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਰਕਾਰਡ ਵਵਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 
ਵਵਆਪਕ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਇੰਡੋ-ਪਾਕ-ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਬੈਂਡ ਬਣ ਵਗਆ ਹੈ। ਨੈਲੀ ਵਫਉਰਟੈਡੋ (Nelly Furtado) ਅਤੇ ਅਪਾਚੇ ਇੰਡੀਅਨ (Apache 

Indian) ਵਜਹੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤਮਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਵਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਵਵਲਿੱ ਖਣ ਵਵਚਾਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨ ੰ  ਉਹ 
ਤਾਜ਼ਾ ਧੁਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਜਸਨ ੰ  ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਸੰਗਲ ਗੀਤ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਐਨਜਲੁੀ (ANJULIE)– ਸ਼ਾਮ 7:15 ਵਜੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ 
ਐਨਜੁਲੀ ਦੀ ਪਰਭਾਵਮਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਇਸ ਟੋਰੋਂਟੋ ਵਵਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕ, ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ (ਪਰਫੌਰਮਰ) ਨ ੰ  
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗੀਤ ਵਦਰਸ਼ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਪਬਵਲਕ ਵਰਕਾਰਡ (Republic Record) ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਸੰਗਲ ਨੇ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਵਤ ਕੀਤਾ ਸੀ – ਜੋ ਵਕ ਡਬਲ-ਪਲੈਟੀਨਮ ਬਣ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਮਚ ਵਮਊਵਜਕ ਅਵਾਰਡਸ (Much Music 

Awards) ਵਵਿੱ ਚ "ਪੌਪ ਵੀਡੀਓ ਆਫ ਵਦ ਯੀਅਰ" ("Pop Video of the Year") ਅਤੇ ਜ ਨੋ ਅਵਾਰਡਸ (Juno Awards) ਵਵਿੱ ਚ "ਡਾਂਸ ਵਰਕਾਰਵਡੰਗ 
ਆਫ ਵਦ ਯੀਅਰ" ("Dance Recording of the Year") ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਨ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਐਨਜੁਲੀ ਇਿੱ ਕ ਸਥਾਪਤ, ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਕੈਨੇਵਡਅਨ 
ਸੰਗੀਤਮਈ ਪਰਵਤਭਾ ਹੈ। 
 

ਨੋਟ: ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, 1 ਸਤੰਬਰ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 2 ਸਤੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਲਾਗ  ਹੋਵੇਗਾ: 
                       ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ (Main Street) ਤੋਂ ਜੋਹਨ ਸਟਰੀਟ (John Street) ਤੋਂ ਨੈਲਸਨ ਸਟਰੀਟ (Nelson Street) ਤਿੱਕ 

ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ (Queen Street) ਤੋਂ ਜੌਰਜ ਸਟਰੀਟ (George Street) ਤੋਂ ਵਥਏਟਰ ਲੇਨ (Theatre Lane) ਤਿੱ ਕ 
 

ਪਾਰਵਕੰਗ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲ ਪਾਰਵਕੰਗ ਗਰਾਜਾਂ ਵਵਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰਾਜ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ, 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਸਟੀ ਦੀ  website (ਵੈਬਸਾਈਟ) 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/municipal-parking-garages.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/municipal-parking-garages.aspx


 

 

ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 
 

 ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਲੀਜ਼ਾ ਕੌਕਸ (Lisa Cox) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.2028 | lisa.cox@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:lisa.cox@brampton.ca

