
 

 

 

4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੂੰ  ਕਾਰਜਕਰਮ ਇੂੰਡਿਟਰੀ ਸ ਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਸਮਲੀ 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦ ੇਪ੍ੂੰਜ ਸਤਓਹਾਰਾਂ ਅਤ ੇਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਓਨਟਰੈੀਓ ਦ ੇਟਪੌ੍ 100 ਸ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸਿਆ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (City of Brampton) ਨ ੂੰ  ਹੁਣੇ ਸਜਹੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਇੂੰਡਿਟਰੀ ਪ੍ਰਮੁਿੱ ਖ (ਲੀਡਰ) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ 
ਸਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਿੀ ਸਕਉਂਸਕ ਇਿਦੇ ਪ੍ੂੰਜ ਸਤਓਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਟੌਪ੍ 100 ਸ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਿੀ।  

ਫੈਿਟੀ ਲਿ ਐਡਂ ਇ ੈਂਟਿ ਓਨਟੈਰੀਓ (Festivals and Events Ontario) (ਐਫ.ਈ.ਓ.) (FEO) ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਿਾਲਾਨਾ ਟੌਪ੍ 100 ਦੀ ਿ ਚੀ ਦੀ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ ਾਂ ਸ ਿੱ ਚੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਇਹ ਸਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿਨ: 

 ਿੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (CeleBrampton): ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 9 ਜ ਨ, 2018 

 ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ (Canada Day) ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ੇਿਾ: ਐਤ ਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2018  

 ਸਰਮੈਂਬ੍ਰੈਂਿ ਡੇ ਪ੍ਰੇਡ ਐਡਂ ਿਰਸ ਿ (Remembrance Day Parade and Service): ਐਤ ਾਰ, 11 ਨ ੂੰ ਬ੍ਰ, 2018  

 ਸਕਰਿਸਮਿ ਟਰੀ ਲਾਈਸਟੂੰਿ (Christmas Tree Lighting): ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ, 16 ਨ ੂੰ ਬ੍ਰ, 2018  

 ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਨ ੇਂ ਿਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ (Brampton New Year’s Eve): ਿੋਮ ਾਰ, 31 ਦਿਬ੍ੂੰ ਰ, 2018  

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਿਾਰੇ ਸਤਓਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.brampton.ca/events ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ।  

ਸ਼ਸਹਰ ਸ ਿੱ ਚ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਰੀਆਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ ਰੀ ਿ ਚੀ ਲਈ, Official Brampton Visitor Guide 2018 online 

here (ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਿਰਕਾਰੀ ਆਿੁੂੰ ਤਕ ਿਾਈਡ ਔਨਲਾਈਨ ਇਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ)।  

ਹ ਾਲਾ:  

“ਿਾਨ ੂੰ  ਕਾਰਜਕਰਮ ਇੂੰਡਿਟਰੀ ਸ ਿੱ ਚ ਿਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਫੈਿਟੀ ਲਿ ਐਡਂ ਇ ੈਂਟਿ ਓਨਟੈਰੀਓ  ਿੱਲੋਂ  ਮਾਨਤਾ ਸਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। 
ਜ ਾਨ ਅਤੇ ਿਿੱ ਸਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਪ੍ ਰਾ ਿਾਲ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਤਓਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸ ਆਪ੍ਕ ਸ  ਿਥਾ 
ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੌਜ ਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।” 

-        ਮੇਅਰ ਸਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

“ਿਾਡੇ ਿਾਈਚਾਸਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਕਿੱ ਠਾ ਸਲਆਉਣ ਦੇ ਮਹਿੱਤ  ਨ ੂੰ  ਿਮਝਣਾ ਹੀ ਿਾਨ ੂੰ  ਹਰ ਿਾਲ ਉੱਚ ਸਕਿਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸਰਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਸਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿਾਡੇ ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੋਸ਼ੀਲੇਪ੍ਨ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਨਹੀਂ  ਧਾਉਂਦੇ, ਬ੍ਲਸਕ ਇਹ ਸਨ ਾਿੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ, ਸਨ ੇਸ਼ ਅਤੇ 
ਟ ਸਰਜਮ ਨ ੂੰ  ਆਕਰਸਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ ਕਰਨ ਸ ਿੱ ਚ  ੀ ਿਹਾਇਕ ਹਨ।” 

http://www.brampton.ca/events
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Documents/2018%20Brampton%20Visitors%20Guide.pdf
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Documents/2018%20Brampton%20Visitors%20Guide.pdf
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Documents/2018%20Brampton%20Visitors%20Guide.pdf


 

 

-        ਬ੍ੌਬ੍ ਡਾਰਸਲੂੰ ਿ, (Bob Darling), ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਕੋਨੋਸਮਕ ਡੈ ਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ 
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  ਿੱ ਡਾ ਿਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪ੍ ਰੀ ਇਕਾਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸ ਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੂੰਿਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਿਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਸ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਸ ਸ ਧਤਾ ਿਾਨ ੂੰ   ਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨ ੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸ ਸ਼ -ਸ ਆਪ੍ੀ ਿਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਿੇ  ਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ ਿੱ ਚ ਿਸਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਿੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਿ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਿਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਿਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

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

