
 

 

 

14 ਫਰਵਰੀ, 2018                                                                                                                                 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰੂ ੇਦਸ਼ੇ ਸਵਿੱ ਚ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਿਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ ਮਕੁਾਬ੍ਲੇ 

 ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਵੋਗੇਾ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ 'ਤੇ ਸਿਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਦੇ 
ਿਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ (Smart Cities Challenge) ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੈ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਸਮਊਸਨਸਿਪਲਟੀਜ, ਿਥਾਨਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਿਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿੁਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ (ਫਿਟ ਨੇਸ਼ਨਿ (First Nations), ਇਨਉਟ 

(Inuit) ਅਤੇ ਮੈਸਟਿ (Métis) ਲਈ ਖੁਿੱਲਹਾ, ਿਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਇਿੱ ਕ ਅਸਜਹਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਨਵੀਨਤਾ, ਡੇਟੇ ਅਤੇ ਜੁੜੀ 
ਹੋਈ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ ੂੰ ਦਗੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਿਮਾਰਟ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੂੰ  ਗਰਸਹਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ਸਵਿੱ ਚ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਿਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ ਪਰਿਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਿਸਹਯੋਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਤੂ 
ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਬ੍ਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਜੇਤੂ ਚੁਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ $50 ਸਮਲੀਅਨ ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਿਮਾਰਟ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਹੈ, ਡੇਟੇ ਅਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਹਾਿਲ 
ਕਰਨਾ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇਪਨ ਨੂੂੰ  ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱ ਡਾ ਿੋਚਣ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ 
ਸਤਆਰ (Future Ready) ਸ਼ਸਹਰ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਸਕਸਰਆ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਿ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਅਨੁਿਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਿਮਾਰਟ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਿਬ੍ੂੰ ਿੀ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਜਓਹਬ੍ (Brampton GeoHub), ਇਿੱ ਕ ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਮੂੰਚ ਅਤੇ ਿਸਹਯੋਗ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰਚ ਨੂੂੰ  ਅਿਾਨ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਜਓਹਬ੍ ਦੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਸਹਲਕਦਮੀ-ਿੂੰਚਾਸਲਤ ਟੂਲਿ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਨੂੂੰ  
ਵਿਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੂੰ  ਪਰੋਤਿਾਸਹਤ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ (ਉਪ-ਕਨੂੂੰ ਨ ਲਾਗੂਕਰਣ) ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਛਾਣਬ੍ੀਣਾਂ (ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਇੂੰਿਪੈਕਸ਼ਨਿ) ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ ਅਫ਼ਿਰਾਂ ਲਈ 
ਵਿੱ ਿ ਤੇ  ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ ਿਮੇਂ ਨੂੂੰ  ਿਮਰਿੱਥ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ ਅਫ਼ਿਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਅਰ ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਸੜਆ ਇਿੱਕ 
ਐਪ ਹੈ, ਸਜਿ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਤਰ ਸਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਆਪਣੇ ਿਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਿੇਵਾ ਬ੍ੇਨਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਨਾਲ ਪਰਤੀ ਸਦਨ ਵਿੱ ਿ ਛਾਣਬ੍ੀਣਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸ ਟ (Brampton Transit) ਬ੍ਿੱਿਾਂ 'ਤੇ ਕੂੰ ਸਪਊਟਰ-ਏਡੇਡ ਸਡਿਪੈਸਚੂੰਗ (Computer-Aided Dispatching) 
(ਿੀ.ਏ.ਡੀ.) (CAD) ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਸਟਕ ਵਹੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ (Automatic Vehicle Location) (ਏ.ਵੀ.ਐਲ.) (AVL)। ਇਹ ਅਿਲ-
ਿਮੇਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬ੍ਿ ਅਤੇ ਈਮੇਲ, ਟੈਕਿਟ ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਬ੍ਿੱ ਿ ਬ੍ਾਰੇ ਅਿਲ-ਿਮੇਂ ਦੀ 



 

 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਭਰੋਿੇਯੋਗ, ਿੂਚਨਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਿੁਸਵਿਾਜਨਕ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸ ਟ ਪਰਣਾਲੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸ ਟ ਸਿਗਨਲ 
ਤਰਜੀਹ (Transit Signal Priority) ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਬ੍ਿੱ ਿਾਂ 'ਤ ੇਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਿੱ ਿ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਚੌਰਾਸਹਆਂ 'ਤੇ ਹਰੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੂੰ  ਲੂੰ ਮਾ  
ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੂੰ  ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਸਦੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਸਜਿਦੇ ਸਿਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਿਮਾਂ-ਿੂਚੀ ਦੀ ਭਰੋਿੇਯੋਗਤਾ ਸਵਿੱ ਚ ਵਾਿਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  

 

ਿਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਨੂੂੰ  ਸਜਿੱ ਤਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਿਮਿੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਮਝਣਾ  ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬ੍ੂੰ ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 

(Planning Vision) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਹਿੱ ਿੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਿਟੀ ਨੇ ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ 11,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 
420,000 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਏ ਹਾਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਿੱ ਕ ਬ੍ੇਸਮਿਾਲ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੂੰ  2016 ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਰਵੇਖਣ (2016 Youth Engagement Survey), 2017 ਦੇ ਨਾਗਸਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 
ਿਰਵੇਖਣ (2017 Citizen Engagement Survey) ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲੀਆ ਜਨਿੂੰ ਸਖਆ ਿਬ੍ੂੰ ਿੀ ਅੂੰ ਕਸੜਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਵੀ ਪਰਸ਼ੂੰ ਿਾ ਸਮਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਾ 
ਿਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਨਤੀਜੇ (ਆਉਟਪੁਟ) ਇਿੱਕ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਿਟੇਟਮੈਂਟ ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਆਿਾਸਰਤ ਹੋਣਗੇ।      

ਆਪਣੇ ਿਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਿਬ੍ੂੰ ਿੀ ਪਰਿਤਾਵ ਨੂੂੰ  ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ, ਸਿਟੀ ਇਹ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਸਕਸਰਆ ਰੂਪ 
ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗਾ ਸਕ ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਕਵੇਂ ਵਿੀਆ ਅਿਰ ਪਾ ਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਸਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ 
ਮੌਸਕਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾ ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। 

ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਦੀਆਂ ਬ੍ੇਨਤੀਆਂ 24 ਅਪਰੈਲ, 2018 ਨੂੂੰ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਿੱ ਕ ਿੁਤੂੰ ਤਰ ਸਜਊਰੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁਿੱ ਤ 2018 ਤਿੱ ਕ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅੂੰ ਸਤਮ ਪਰਿਤਾਵ ਨੂੂੰ  ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ $250,000 ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਕ ਿਰਦੀ ਦੀ 
ਰੁਿੱ ਤ 2018-19 ਤਿੱ ਕ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬ੍ਿੂੰਤ ਰੁਿੱ ਤ 2019 ਸਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

ਹਵਾਲੇ: 

“ਇਹ, ਅਮਾ ੋਨ H2Q (Amazon H2Q) ਬ੍ੋਲੀ ਵਾਂਗ, ਿਾਡੇ ਸ਼ਸਹਰ ਨੂੂੰ  ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਸਵਿੱ ਚ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਬ੍ਣਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। 
ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ, ਅਿੀਂ ਬ੍ੇਸਮਿਾਲ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ—ਇਿਨੇ ਸਬ੍ਹਤਰ ਿਮਝ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ ੂੰ ਦਗੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਬ੍ਹਤਰ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਸਵਿੱ ਚ ਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।” 

-       ਮੇਅਰ ਸਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

“ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਿੋਚ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੂੰ ਮ ਸਵਿੱ ਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਿ ਹਾਂ। ਿਟਾਫ਼ 
ਿਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਸਵਿੱ ਚ ਸਹਿੱ ਿਾ ਲੈ ਕੇ ਇਿਨੂੂੰ  ਦਰਿਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ, ਜੋ 
ਅਿੀਂ ਡੇਟੇ ਅਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ ੂੰ ਦਗੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦਾ 
ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।”  

-       ਹੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange), ਚੀਫ ਐਡਸਮਸਨਿਟਰੇਸਟਵ ਅਫ਼ਿਰ  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 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 ਿਾਨੂੂੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵਿੱ ਚ ਿਸਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 

 

 

 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 
ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

