
 

 

   

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 9 ਅਕਤਬੂ੍ਰ ਦੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਰਿਖ ੇਿਥਾਨਕ ਫਡੈਰਲ  

ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜੇਬ੍ਾਨੀ ਕਰੇਗੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (20 ਿਤੰਬ੍ਰ, 2019) – 2019 ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਧ 

ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਮੱੁਰਦਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਰਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਦੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਰਿਖੇ ਿਥਾਨਕ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਕਾਰਜਕਰਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੱੁਲਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ 7 ਿਜੇ ਰੋਜ਼ ਰਥਏਟਰ (Rose Theatre) ਰਿਖੇ ਹੋਿੇਗਾ। ਰਕਉਂਰਕ ਿੀਟਾਂ ਦੀ ਿੰਰਖਆ ਿੀਰਮਤ ਹੈ, 

ਇਿਲਈ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ ਰਥਏਟਰ ਦੀ ਿੈਬ੍ਿਾਈਟ ਤ ੇ(on the Rose Theatre’s website) ਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ Facebook ਤ ੇਲਾਈਿ ਿਟਰੀਰਮੰਗ ਿੀ ਹੋਿੇਗੀ। 
 

2041 ਤੱਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ 900,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਰਨਿਾਿੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਿਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧਣ 

ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਤ,ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿਾਧੇ ਰਿੱਚ ਿੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੋਿੇਂ ਹਨ। 
 

ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਿੱਡੇ ਮਰਹਕਰਮਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਈਿਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਕਰਕੇ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੰੂ ਅਗਾਂਹ 

ਿਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਆਰਰਥਕ ਅਿਰ ਪਿੇਗਾ, ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਮਾਣ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਜੰ਼ਦਗੀ ਦੀ 
ਕੁਆਰਲਟੀ ਨੰੂ ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣਗੇ। ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿੂਚੀ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਿੈਬ੍ਿਾਈਟ (City’s website) ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਹਿਾਲਾ 
 

“ਜੋ ਰਿਕਲਪ ਅਿੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਿਥਾਨਕ ਮੱੁਰਦਆਂ ਤ ੇਿੱਡਾ ਅਿਰ ਪਾ ਿਕਦੇ ਹਨ – ਅਤੇ ਿਾਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਿਤੇ ਅਿਾਜ਼ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਿਥਾਨਕ 

ਪਰਤੀਰਨਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਿਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਫੈਡਰਲ ਿਰਕਾਰ 

ਦਾ ਿਰਹਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਲੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬ੍ਾਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਆਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਿਾਲ ਰਕਿ ਤਰਹਾਂ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਿੱਚ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ, ਆਰਰਥਕ ਰਿਕਾਿ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੁਰੱਰਖਆ, ਨਿੀਨਤਾ ਅਤੇ 
ਿਾਤਾਿਰਨ-ਿੰਚਾਰਲਤ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਅਗਾਂਹ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਹੋਣਗੇ।” 
 

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਿੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

https://tickets.brampton.ca/Online/seatSelect.asp?createBO::WSmap=1&BOparam::WSmap::loadBestAvailable::performance_ids=E7BFF499-F472-47A2-936A-E29C92BFDFBB
https://tickets.brampton.ca/Online/seatSelect.asp?createBO::WSmap=1&BOparam::WSmap::loadBestAvailable::performance_ids=E7BFF499-F472-47A2-936A-E29C92BFDFBB
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/2019-Federal-Election.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/2019-Federal-Election.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0


 

 

 
 
 

 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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