
 

 

 

16 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 

  

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਮਨਪਰਚਾਵ ੇਸਬੰਧੀ ਭੰਗ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਤਆਰੀ ਤਵਿੱ ਚ ਸਰੁਿੱ ਤਿਆ  
ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦ ੇਤਰੌ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ  

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ –17 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੰੂ ਮਨਪਰਚਾਵੇ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਸਬੰਧੀ ਭੰਗ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ, ਤਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City 

of Brampton) ਤਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮਨਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਭੰਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਨੰੂ ਰਿੱ ਿਣ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਸੁਰਿੱ ਤਿਆ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਤਵਤਸਜ (Brampton Fire and Emergency Services) ਦਾ ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਪਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 
ਤਵਿੱ ਚ ਘਰਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਿੱਗ ਦੀਆਂ ਘਾਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਵਿੱ ਚੋਂ 31 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੰਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭੰਗ ਪੀਣ ਦਾ ਤਵਧਾਨ ਤੰਮਾਕੂ ਦੇ ਤਵਧਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਭੰਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਤਲਆਂ ਨੰੂ ਿੁਦ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਤਰਵਾਰਾਂ 
ਦੀ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਿੱ ਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਿੱ ਤਿਅਤ ਸੇਵਨ ਲਈ ਤ ੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਤਿਆ  
ਭੰਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਤਲਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਤਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਪਕਾਉਣ। ਤਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਪਰਤੀ ਪਤਰਵਾਰ ਚਾਰ ਭੰਗ ਦੇ ਪੌਤਦਆਂ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪੌਦੇ ਨਾ ਉਗਾਉਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਬਜਲੀ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਤਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ 
ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਤਾਪ ਦੇ ਲੈਂਪ ਨਾ ਵਰਤਣ ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਅਿੱਗ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜੋਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਭੰਗ ਤਕਿੱ ਥ ੇਵਰਜਤ ਹ ੈ

ਭੰਗ ਪੀਣਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਜਤ ਹੈ, ਤਜਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੰਮਾਕੂ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣਾ ਵਰਜਤ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਬੰਦ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ/ਕਾਰਜਸਥਾਨ, ਬਿੱ ਤਚਆਂ 
ਦੇ ਿੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੇਡਣ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦੇ 20 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਨਤਕ ਿੇਡਾਂ ਵਾਲੇ (ਸਪੋਰਤਟੰਗ) ਿੇਤਰਾਂ (ਤਜਵੇਂ ਸਪਲੈਸ਼ 
ਪੈਡਸ, ਸੌਕਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ) ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਬਾਰਸ) ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿੇਤਰ (ਤਵਹੜੇ)। ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, 
ਤਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ FAQ section (ਅਕਸਰ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਗ) ‘ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਤਕਸਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ

ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤਸਟੀ ਦੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ‘ਤੇ ਤੰਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਤਜਵੇਂ 
ਤਮਊਤਨਤਸਪਲ ਤਬਲਤਡੰਗਾਂ, ਮਨਪਰਚਾਵਾ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਕੇਂਦਰ, ਟਰਾਂਤ ਟ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਅਤੇ ਬਿੱ ਤਚਆਂ ਦੇ ਿੇਡਣ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤਵਿੱ ਚ, 
ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਤ। ਤਨਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ 311 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 311@brampton.ca ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਤਸਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਵਿੱ ਚ ਹੀ 911 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 
 

ਭੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤਵਿੱ ਚ ਡਰਾਈਤਵੰਗ ਕਰਨ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਭੰਗ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਗ ਰਿੱਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਤਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ, ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ 
ਪੁਤਲਸ (Peel Regional Police) ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸਤਥਤੀਆਂ ਲਈ: 911 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=311@brampton.ca


 

 

 ਗ਼ੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸਤਥਤੀਆਂ ਲਈ: 905.453.3311 

 ਪੀਲ ਕਰਾਈਮ ਸਟੌਪਰਸ (Peel Crime Stoppers): 1.800.222.8477 

ਭੰਗ ਬਾਰੇ ਤਸਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪੀਲ ਪਬਤਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਨੰੂ 905.799.7700 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ Cannabis 

in Canada (ਕੈਨੇਡਾ ਤਵਿੱ ਚ ਭੰਗ) ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Canada) ਦੇ ਅਤਧਕਾਰਤ ਵਸੀਲੇ ‘ਤੇ ਜਾਓ।   

ਭੰਗ ਦ ੇਤਰਟਲੇ ਸਟੋਰ 

ਨਵੀਂ ਤਸਟੀ ਕਾਉਂਤਸਲ (City Council) (1 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ) ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤਵਿੱ ਚ ਭੰਗ ਦ ੇਤਰਟੇਲ ਸੰਸਥਾਪਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾ ਤ 
ਤਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੂਬੇ (Province of Ontario) ਨੰੂ 22 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਸਟੀ ਦਾ 
ਸਟਾਫ਼ ਇਿੱਕ ਸੂਤਚਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤਵਿੱ ਚ ਕਾਉਂਤਸਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, 5 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੰੂ ਨਵੀਂ ਕਾਉਂਤਸਲ ਦੇ ਸਨਮੁਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਭੰਗ 
ਦੇ ਤਰਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਬਾਰੇ “ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ” ਤਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ।  

ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਵਿੱ ਚ, ਤਸਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਜਨਤਕ ਮਤਦਾਨ (ਪੋਲ) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਕ ਕੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਭੰਗ ਦੇ 
ਤਰਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ/ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਉਂਤਸਲ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ/ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ 
ਤਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਤਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਪੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਨਸ਼ ੇਤਵਿੱ ਚ ਡਰਾਈਤਵੰਗ 

ਸੜਕ ਸੁਰਿੱ ਤਿਆ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਤਲਸ ਲਈ ਪਰਮੁਿੱ ਿ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਸਿੱ ਤਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤਵਿੱ ਚ ਡਰਾਈਤਵੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਉਹੀ ਸ ਾ ਤਮਲਦੀ 
ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਤਲਆਂ ਨੰੂ ਤਮਲਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਤਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਤੁਰੰਤ ਲਸੰਸ ਮੁਅਿੱ ਤਲੀ (ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ), ਤਵਿੱ ਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, 
ਵਾਹਨ  ਬਤੀ, ਅਪਰਾਤਧਕ ਤਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜੇਲਹ ਦੀ ਸ ਾ।   

ਨੌਜਵਾਨ, ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਤਵਵਸਾਇਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ( ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ) ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਵਵਸਾਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ, 22 ਸਾਲ 
ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ G1, G2, M1, ਜਾਂ M2 ਲਸੰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ (ਤਸਸਟਮ) ਤਵਿੱ ਚ ਗ਼ੈਰ-ਤਜਵੀ  ਵਾਲੀ (ਨੌਨ-
ਤਪਰਸਕਰਾਈਬਡ) ਭੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣਾ ਅਵੈਧ ਹੈ।   

ਭੰਗ ਰਿੱ ਿਣਾ 
ਭੰਗ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤਧਕਤਮ 30 ਗਰਾਮ (ਲਗਭਗ ਇਿੱਕ ਆਉਂਸ) ਸੁਿੱ ਕੀ ਭੰਗ ਰਿੱ ਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਤੀ ਤਨਵਾਸੀ 
(ਪਰਤੀ ਤਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ) ਅਤਧਕਤਮ ਚਾਰ ਪੌਤਦਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਤਲਸ ਦੇ Cannabis and the Law webpage 

(ਭੰਗ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨ ਵੈਬ ਪੰਨਾ) ‘ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
  
ਹਵਾਲੇ 
“ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਤਿਆ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਵਿੱ ਚ ਭੰਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ, ਇਸਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਗਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੰਗ ਦਾ ਸੇਵਨ 
ਕਰਨ ਦ ੇਅਮਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਤਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਸਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿੇਗੀ ਤਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਤਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇ।” 
  -   ਮੇਅਰ ਤਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/cannabis/health-effects.html
https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/cannabis/health-effects.html
https://www.peelpolice.ca/en/in-the-community/cannabis-law.aspx
https://www.peelpolice.ca/en/in-the-community/cannabis-law.aspx


 

 

“ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਮਨਪਰਚਾਵਾ ਭੰਗ ਕਨੰੂਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਿੱ ਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਲ ਤਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
ਪਵੇਗਾ ਤਕ ਸਾਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੁਰਿੱ ਤਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਲਈ ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਵਿੱ ਚ ਭੰਗ ਦਾ ਸੇਵਨ 
ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਤਨਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਿੱ ਤਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਤਿਆ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਤਹਣ।” 

-   ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਮੁਿੀ, ਕਤਮਉਤਨਟੀ ਸਰਤਵਤਸਜ, ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi) 
 

“ਅ ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤ ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤਵਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਦੀਆਂ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਦੁਿਾਂਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ 
ਲੋੜ ਹੈ ਤਕ ਹਰ ਕੋਈ ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੇ ਸੁਰਿੱ ਤਿਅਤ ਸੇਵਨ ਦੀ ਤ ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ। ਤ ੰਦਗੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ।” 

-    ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਤਬਲ ਬੋਇਸ (Bill Boyes), ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਤਵਤਸਜ 

 

“ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਤਕ ਭੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਸਮਾਯੋਜਨ ਤਮਆਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਤਿਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਹਲੀ 
ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਤਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਾਂਗੇ।” 

-     ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੈਨੁਅਲ ਰੋਡਰੀਗੇਸ (Manuel Rodrigues), ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਤਲਸ 

                                                                                              

-30- 

 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਤਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਤਵਿੱ ਿ ਲਈ ਤਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤਵਤਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵਿੱ ਿਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਵਸ਼ਵ-ਤਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤਵਿੱ ਚ ਸਤਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਤਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਤਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਤਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਤਜਹਾ ਜੁਤੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਤਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਤਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 
 

 
  

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਤਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ  

ਤਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
 

ਸਰਜੈਂਟ ਮੈਟ ਬੇਰਟਰੈਮ (Sergeant Matt Bertram) 

ਪਬਤਲਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਮੀਡੀਆ ਤਰਲੇਸ਼ਨਸ 

ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਤਲਸ 

905-453-2121 ਐਕਸ. 4030 
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