
 

 

 

30 ਅਕਤੂਬਰ, 2018  

ਸਿਟੀ ਨੇ ਭੰਗ ਦੇ ਸਰਟਲੇ ਿਟੋਰਾਂ ਬਾਰ ੇਜਨਤਕ ਰਾਏ ਮੰਗੀ 
ਟੈਲੀਫਨੋ ਿਰਵੇਖਣ ਅਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਮਤਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਆਪਣੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਭੰਗ (ਕੈਨਬੀਜ) ਦੇ ਸਰਟੇਲ ਿਟੋਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭੰਗ ਦੇ ਸਰਟੇਲ ਿਟੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਰਵੇਖਣ 
ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ online public poll (ਔਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਮਤਦਾਨ) ਨਵੀਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਇਹ ਦਿੱ ਿਣ ਸਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ।  

ਿੁਰਖੀਆ ਂ

 ਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਜਨਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੁਿੱ ਲ 800 ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਸਵਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਰਵੇਖਣ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਤੀਜੀ ਸਿਰ ਕੰਪਨੀ, ਐਨਵਾਇਰੋਸਨਕਿ (Environics) ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਰਵੇਖਣ ਇਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਰਵੇਖਣ ਸਵਿੱ ਚ ਿਹਾਇਕ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਿਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਿੱ ਕ online poll (ਔਨਲਾਈਨ ਮਤਦਾਨ) ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਮਤਦਾਨ 
9 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੰੂ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਰਵੇਖਣ ਅਤੇ online poll (ਔਨਲਾਈਨ ਮਤਦਾਨ) ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਿੱ ਕ ਿੂਸਚਤ ਫ਼ੈਿਲਾ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਮਦਦ 
ਲਈ, 5 ਦਿੰਬਰ, 2018 ਨੰੂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਿਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਿਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਲਈ ਿਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।   

ਸਰਟੇਲ ਿਟੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਿਮੇਤ, ਭੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਸਵਆਂ ਲਈ, www.brampton.ca ‘ਤੇ FAQs (ਅਕਿਰ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਿਵਾਲ) ਪੜਹੋ।  
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਿਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਵਾਿਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਿਤਾ ਿਾਨੰੂ ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵਿੱ ਚ ਿਸਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ  

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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