
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ              

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਵੀਕ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (14 ਮਈ, 2019) – ਿੜਕ ਦੀ ਉਿਾਰੀ, ਬ੍ਰਫ਼ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣਾ, ਟਰੈਰਫਕ ਰਿਗਨਲ, ਚੌਰਾਰਹਆਂ ਤ ੇਗਾਰਡ, ਪਾਰਰਕੰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ 
ਜਨਤਕ ਖੇਡ ਦ ੇਮੈਦਾਨ: ਰਿਟੀ ਦਾ ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ (Public Works and Engineering) ਰਵਭਾਗ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ 

ਰੱਖਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਿਭ ਿੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। 
 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਵੀਕ (National Public Works Week) 21–24 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਦੇ 
ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀ ਰਮਹਨਤ ਅਤੇ ਿਮਰਪਣ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਰਕਵੇਂ ਿਾਡੀਆਂ 
ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਿੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤ ੇਅਿਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਪ ਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ 
ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਭ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਹਾਲ ਐਟਰੀਅਮ (Brampton City Hall Atrium) ਅਤੇ ਕੇਨ ਰਵਿਲੈਨਿ ਿਕਵੇਅਰ 

(Ken Whillans Square) ਰਵੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ, 21 ਮਈ ਨ ੰ  ਿਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਿਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਵੇਗਾ। 
 

ਰਿਟੀ ਦ ੇਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

 ਲੋਡਰ ਚਲੈੇਂਜ (Loader Challenge) 

ਮੰਗਲਵਾਰ 21 ਮਈ, ਿਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਰਵਲੀਅਮਿ ਪਾਰਕਵੇ ਯਾਰਡ (1975 ਰਵਲੀਅਮਿ ਪਾਰਕਵੇ) (Williams Parkway Yard) (1975 Williams Parkway) 

 

 ਪਬ੍ਰਲਕ ਓਪਨ ਹਾਊਿ (Public Open House)  

ਮੰਗਲਵਾਰ 21 ਮਈ ਅਤੇ ਬ੍ੁੱ ਧਵਾਰ, 22 ਮਈ, ਿਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਰਵਲੀਅਮਿ ਪਾਰਕਵੇ ਯਾਰਡ (1975 ਰਵਲੀਅਮਿ ਪਾਰਕਵੇ) ਅਤੇ ਿੈਂਡਲਵੁੱ ਡ ਪਾਰਕਵ ੇਵਰਕਿ ਯਾਰਡ (120 ਿੈਂਡਲਵੁੱ ਡ ਪਾਰਕਵੇ ਵੈਿਟ)  

(Sandalwood Parkway Works Yard) (120 Sandalwood Parkway West)  
 

 ਿਟਾਫ ਬੱ੍ਿ ਪੁੱ ਲ ਚਲੈੇਂਜ (Staff Bus Pull Challenge) 

ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਮਈ, ਿਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਵੈਰਲੰਗਟਨ ਿਟਰੀਟ (ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਜੌਰਜ ਿਟਰੀਟ) (Wellington Street) (Main Street to George Street) 

 

ਪ ਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰਵਿਰਤਰਤ ਿ ਚੀ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇੱਥੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ (click here)। 
 

ਹਵਾਲਾ 
ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਰਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਰਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿੜਕਾਂ, ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਬ੍ਣਾ ਕੇ 

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਭੌਰਤਕ ਿਬੰ੍ਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੱੁਖ ਲਗਾਉਣ, ਿਾਡੇ ਿੰੁਦਰ ਪਾਰਕਾਂ, ਰਜੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, 

ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਕੱਠੇ ਕਰਕ ੇਿਮਾਰਜਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੱ੍ਰਚਆਂ ਨ ੰ  ਿਕ ਲ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਰਫਕ ਵਾਲੀਆਂ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2FEN%2Fresidents%2FRoads%2FPages%2FNational-Public-Works-Week.aspx&data=02%7C01%7CAlexander.Vesia%40brampton.ca%7C1c229c308b5d4535cead08d6d4c628d5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636930344906259975&sdata=2J%2F6Nlyo5P2p8FR1pLIUfAg%2F%2FAIZuLAJz1sLYMtP%2Fq8%3D&reserved=0


 

 

ਿੜਕਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਿਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਬ੍ਨਾਂ ਥੱਕ ੇਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
- ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

 

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

