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ਲੌਬ ਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਬਲਆ ਂਅਤੇ ਤੋਹਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਬਿਟਰੀਆ ਂ ਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਿਾਣਕਾਰੀ  
 

 ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬਿਟੀ ਆਿ  ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਬਹਲੀ ਬਤਮਾਹੀ ਬਗਿਟ ਰਬਿਿਟਰੀ ਬਰਪ੍ੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਹ ੈਬਿਿ ਬਵਿੱਚ ਕਾਉਂਿਲ ਦੇ ਮੈਂ ਰਾਂ ਅਤ ੇਿਟਾਿ ਨ ਿੰ 

1 ਿਨਵਰੀ 2016 ਦੇ  ਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ $50 ਿਾਂ ਵਿੱਧ ਦੇ ਤੋਹਬਿਆਂ, ਿਾਇਬਦਆਂ ਅਤ ੇਖਾਤਰਦਾਰੀ ਦੀ ਿ ਚੀ ਬਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਪ੍ੋਰਟ 

www.brampton.ca/registry 'ਤੇ ਉਪ੍ਲ ਧ ਹ ੈਅਤ ੇਇਿ ਬਵਿੱਚ ਬਤਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੋੜੀ ਿਾਵੇਗੀ। 
 

ਬਿਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਬਵਿੱਚ ਿੁਰ  ਕੀਤ ੇਗਏ ਉਪ੍ਯੋਗਕਰਤਾ ਲਈ ਆਿਾਨ ਿਾਧਨ (ਟ ਲ) ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਬ ਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਬਲਆਂ ਦੀ ਰਬਿਟਰੀ ਨ ਿੰ ਅਿੱਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਿ ਿਾਧਨ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਲੌਬ ਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਬਿਿਟਰੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬਵਲਿੱਖਣ ਲੌਬਗਨ ਹ,ੈ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰੋਿਾਈਲ ਬਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੋੜਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਬਵਿਾ-ਵਿਤ ਆਂ ਨ ਿੰ ਰਬਿਿਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈਲਿ-ਿਰਬਵਿ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਬਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੌਬ ਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਬਲਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਿੇਿ ੁਕ 

(Facebook) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੌਬਗਨ  ਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹੈ।  ਰੈਂਪ੍ਟਨ GTA (ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਰੀਆ) ਬਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਹ ੀਆਂ ਬਿਹੀਆਂ ਬਮਉਬਨਬਿਪ੍ਲਟੀਆਂ 

ਬਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹ ੈਬਿਨਹ ਾਂ ਨੇ Facebook ਿਾਈਨ-ਇਨ ਬਵਿੇਿਤਾ ਨ ਿੰ ਿਮਰਿੱਥ  ਣਾਇਆ ਹੈ। 
 

ਲੌਬ ਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਬਲਆਂ ਦੀ ਰਬਿਿਟਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਿਾਧਨ (ਟ ਲ) ਨਾਲ ਿਨਤਾ, ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਖੋਿ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹ:ੈ ਿਰੇਣੀ ਅਨੁਿਾਰ, ਲੌਬ ਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ 

ਅਨੁਿਾਰ, ਲੌਬ ਿੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਵਅਕਤੀ ਅਨੁਿਾਰ ਅਤ ੇਬਵਿੇ ਅਨੁਿਾਰ। 1 ਿਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ, 100 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲੌਬ ਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਬਲਆਂ ਨੇ ਬਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਬਿਿਟਰ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। 
 
ਦੋਵੇਂ ਰਬਿਿਟਰੀਆਂ ਨ ਿੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਾਰਦਰਬਿਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਿਨਵਰੀ 2016 ਨ ਿੰ ਿੁਰ  ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਿੀ। ਲੌਬ ਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਬਲਆਂ ਦੀ ਰਬਿਿਟਰੀ, ਲੌਬ ਿੰਗ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਕਾਉਂਿਲ ਦੇ ਮੈਂ ਰਾਂ ਅਤ ੇਬਿਟੀ ਿਟਾਿ ਦਾ ਬਰਕਾਰਡ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਬਗਿਟ ਰਬਿਿਟਰੀ ਕਾਉਂਿਲ ਦੇ ਮੈਂ ਰਾਂ ਅਤ ੇਬਿਟੀ ਿਟਾਿ ਨ ਿੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ $50 ਿਾਂ 

ਵਿੱਧ ਮੁਿੱਲ ਦੇ ਤੋਹਬਿਆਂ, ਿਾਇਬਦਆਂ ਅਤੇ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਦੇ ਅਬਧਕਾਰਤ ਬਰਕਾਰਡ ਵਿੱਿੋਂ ਕਿੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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 ਰੈਂਪ੍ਟਨ  ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਬਵਿੱਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਿਬਹਰ,  ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬਵਬਵਧ ਵਿੱਿੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬਿਿੱਧ ਹੈ ਿ ੋ89 ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਭਾਿਾਵਾਂ  ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਨਿਲੀ ਬਪ੍ਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ ਪ੍ਰਦਰਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਬਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਬਲਆਂ ਨ ਿੰ ਬਵਹਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਬਵਧੀਆਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਿਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਬਨਕ ਿਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱਧ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਿਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 

ਬਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਬਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਬਵਿੱਚ ਖੋਬਲਹਆ ਬਗਆ  ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬਿਬਵਕ ਹੋਿਬਪ੍ਟਲ, ਬਵਬਲਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਬਿਿਟਮ ਦਾ ਬਹਿੱਿਾ ਹੈ, ਿ ੋਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡੇ ਕਬਮਉਬਨਟੀ ਹਿਪ੍ਤਾਲਾਂ ਬਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ 

ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਿਾਓ ਿਾਂ Twitter 'ਤ ੇ@CityBrampton ਨ ਿੰ ਿਾਲੋ ਕਰੋ। 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਿਿੰਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਬਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਬਿਟੀ ਆਿ  ਰੈਂਪ੍ਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca    

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Lobbyist-Gift-Registries/Documents/Gift%20Registry.pdf
http://www.brampton.ca/registry
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

