
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਹਰੈੀਟਜੇ ਹਾਈਟਿ ਪਲਾਨ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕੀਤਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (7 ਅਗਿਤ, 2020) – ਬ੍ੁੁੱ ਧਵਾਰ, 5 ਅਗਿਤ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਮੀਰਟੰਗ ਰਵੁੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) 

ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਆਖ਼ਰੀ ਅਰਵਕਰਿਤ ਖੇਤਰ: ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਾਈਟਿ (Heritage Heights) ਲਈ ਪਲਾਨ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।  

4,000 ਏਕੜ ਰਵੁੱਚ ਫੈਰਲਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕੁੁੱ ਲ ਖੇਤਰ ਰਵੁੱਚੋਂ 1/16 ਰਵੁੱ ਚ ਬ੍ਰਣਆ ਹੋਇਆ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਾਈਟਿ, ਨੌਰਥਵੈਿਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ 

ਿਰਥਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ (Mayfield Road) ਤੋਂ ਕਰੈਰਡਟ ਰਰਵਰ (Credit River) ਵੈਲੀ ਤੁੱਕ ਅਤੇ ਰਵੰਿਟਨ ਚਰਰਚਲ ਬ੍ੁਲੇਵਾਰਡ (Winston 

Churchill Boulevard) ਤੋਂ ਰਮਿੀਿਾਗਾ ਰੋਡ (Mississauga Road) ਤੁੱਕ ਫੈਰਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਿਨ ੰ  ਕੰਮ ਅਤੇ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਵਕਲਪਾਂ ਵਾਲੀ 
ਇੁੱਕ ਿਮੁੁੱ ਚੀ, ਪ ਰੀ-ਿੇਵਾ ਵਾਲੀ, ਰਮਲੀ ਜੁਲੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ – ਨਵੇਂ ਟਾਊਨ ਿੈਂਟਰ (Town Centre) ਲਈ, ਪਰਿਤਾਰਵਤ ਥਾਂ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 

ਰਵਜਨ (Brampton 2040 Vision) ਰਵੁੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਾਈਟਿ ਲਈ ਪਲਾਨ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 

ਪੁੱਧਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਜੁੱਥੇ ਭਰਵੁੱਖ ਰਵੁੱ ਚ ਰਨਵਾਿੀ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਇਰਿ, ਰਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਕਿਮ ਦੀ ਰ ੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ 

ਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਤ ੇਅਧਾਰਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਰਹਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਰਿੁੱ ਖਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਿਤੇ, ਇੁੱਕ ਿਰਥਰ, ਰਜਓਣਯੋਗ, 

ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਅਤੇ ਰਿਹਤਮੰਦ ਥਾਂ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿਮਰਰਥਤ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਾਈਟਿ ਪਲਾਨ ਹੇਠ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਣ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਵੁੱ ਚ ਵਾਧੇ ਦ ੇਮੌਕ ੇਹਨ। ਪਲਾਨ, ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ 

ਟਰਾਂਰ ਟ ਤੁੱਕ ਿੁਰਵਧਾਜਨਕ ਪਹੰੁਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਰਰਹਾਇਸ਼ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਵਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰਿਤਾਰਵਤ ਗੋ (GO) 

ਿਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੇਲਿ ਅਤੇ ਖਹੁੱ ਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਓਪਨ ਿਪੇਰਿਜ) ਦਾ ਜੁਰੜਆ ਹੋਇਆ ਨ ੈੱਟਵਰਕ। ਪਲਾਨ ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ ਭਾਗ, ਰਿਰਫ਼ ਟਰੁੱਕਾਂ ਵਾਿਤੇ ਿਮਰਰਪਤ 

ਇੁੱਕ ਲੇਨ ਿਮੇਤ, ਇੁੱਕ ਉੱਤਰੀ/ਦੁੱਖਣੀ ਸ਼ਰਹਰੀ ਮੋਟਰਵੇ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਤਾਰਵਤ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਵੈਿਟ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ (GTA West Transportation 

Corridor) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਾਈਟਿ ਤੁੱਕ ਦਾ ਇੁੱਕ ਰਵਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੁੱ ਖ ਬ੍ੁਲੇਵਾਰਡ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਮਲੀ ਜੁਲੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਹਰੀ ਕੇਂਦਰ 

ਬ੍ਣਾਵੇਗਾ, ਰਜੁੱਥੇ ਰਨਵਾਿੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ (ਰਵਜੀਟਰ) ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਿਕਣਗੇ, ਲੋਕਲ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਿਕਣਗੇ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ 

ਿਕਣਗੇ ਅਤੇ ਰਿਹਤਮੰਦ, ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਰਹੁੱ ਿਾ ਬ੍ਣ ਿਕਣਗੇ। ਪਰਿਤਾਰਵਤ ਵੈਲਨ ਿ ਰਡਿਰਟਰਕਟ (Wellness District), 

ਰਜਿ ਰਵੁੱਚ ਭਰਵੁੱ ਖ ਦ ੇਿੰਭਾਵੀ ਹਿਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਾਧ  ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਹਯੋਗ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਈ  ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮੁੁੱ ਖ ਸ਼ਰਹਰੀ ਮੋਟਰਵੇ ਦ ੇਨਾਲ ਿਰਥਤ ਹੈ। ਪਲਾਨ 

ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕ ਰਲਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇੁੱਕ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜੁਰੜਆ ਹੋਇਆ, ਆਧੁਰਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ 
ਰਵਕਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਾਈਟਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦ ੇਰਵਚਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਟੀ ਿਬੰ੍ਰਧਤ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 

ਆਪਣੀ ਰਵਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਪਰਰਕਰਰਆ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖੇਗੀ। ਰਿਟੀ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਰਧਐਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਿੰਸ਼ੋਰਧਤ ਿੈਕੰਡਰੀ 
ਪਲਾਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚ ੇਨਾਲ, ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਹੋਰ ਅਮਰਲਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇਕੁੱ ਠੇ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ 2020 ਦ ੇਅੰਤ ਤੁੱਕ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਰਕਰਰਆ 

ਦਾ ਅਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ। 

ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਾਈਟਿ ਬ੍ਾਰੇ ਅਤੇ ਇਿ ਖੇਤਰ ਵਾਿਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਪਲਾਰਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/nwbrampton ਤੇ 
ਜਾਓ।  

http://www.brampton.ca/nwbrampton


 

 

ਹਵਾਲੇ 

“ਿੰਪ ਰਨ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਣਾਉਣਾ, ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਨਵਾਿੀ ਵਧੀਆ ਰਕਿਮ ਦੀ ਰ ੰਦਗੀ ਕਾਇਮ ਕਰ 

ਿਕਣ। ਇਹ ਿਾਡੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰਵਜਨ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ, ਿਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ  ਰ ਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਆਖ਼ਰੀ ਅਰਵਕਰਿਤ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ, ਹੈਰੀਟੇਜ 

ਹਾਈਟਿ, ਇਿਨ ੰ  ਰਬ੍ਲਕੁੁੱ ਲ ਸ਼ੁਰ  ਤੋਂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਪਲਾਨ, ਨੌਰਥਵੈਿਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱਚ, ਨੌਕਰੀਆਂ, 
ਰਕਫਾਇਤੀ ਘਰ ਰਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਰਹਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਰਿੁੱ ਖਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਿਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਿਟੀ ਨੇ ਪ ਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ, ਹਰ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਰਪਛੋਕੜ ਦ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦ ੇਬ੍ਹੁਮੁੁੱ ਲੇ ਿੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ  ਰ ਰੀ ਿਰਹਯੋਗ ਨ ੰ , ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਾਈਟਿ 

ਪਲਾਨ ਰਵੁੱਚ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਤੌਰ ਤ ੇਦਰਿਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਿਮੁੁੱ ਚ ੇਪਲਾਨ ਦ ੇਰਹੁੱ ਿੇ ਵਜੋਂ 2040 ਰਵਜਨ, ਿਾਰੇ ਰਵਕਾਿ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੋਜਨਾ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਦ ੇਿਾਡੇ ਤਰੀਕ ੇਰਵੁੱਚ ਅਿਲੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਾਈਟਿ ਪਲਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਟੀਰਚਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਣ ਰਹੁੱ ਿਾ 
ਹੈ। ਮੈਨ ੰ  ਇਿਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।" 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਪਲਾਰਨੰਗ ਐਡਂ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਾਈਟਿ, ਅਗਾਂਹ ਵਧ  ਿੋਚ ਵਾਲੇ, ਰਚੰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖ ਬ੍ਿ ਰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਵਕਾਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਜਹਾ ਬ੍ੇਜੋੜ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਰਜਿ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਵਾਿੀ ਮਾਣ ਕਰ ਿਕਣ। ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਹੋ ਰਜਹੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਲੋਕ, ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਹੁੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਨ, ਕਈ ਤਰੀਰਕਆਂ ਨਾਲ 

ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

- ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਪਲਾਰਨੰਗ ਐਡਂ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਪਛਲੇ ਪੰਜ ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਿੀਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਾਈਟਿ ਦੇ ਭਰਵੁੱ ਖ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ,  ਮੀਨ ਦ ੇਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ 
ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦ ੇਿਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਉਿ ਰਵਜਨ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ  ਮੀਨਾਂ ਨ ੰ  ਿੰਪ ਰਨ ਿੰਿਥਾ ਵਜੋਂ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਰਵੁੱਖ 

ਰਵੁੱਚ, ਿਰਥਰ, ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਰਕਫਾਇਤੀ ਰਵਕਾਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਦਸ਼ਾ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ। ਿਾਨ ੰ  ਇਿ ਪਲਾਨ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। 
ਅਿੀਂ ਨੌਰਥਵੈਿਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਰਜਓਣਯੋਗ ਅਤੇ ਜੁਰੜਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਅੁੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਿਤੇ, ਿਾਰੀਆਂ ਰਧਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 

ਜੁੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਾਂਗੇ।” 

- ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6, ਅਤੇ ਡਗ ਰਵਹਲੈਨਿ (Doug Whillans), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, 

ਵਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਇਹ ਿਾਨ ੰ  ਰਿਟੀ ਰਵਖੇ, ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰਵਚਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ 

ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਾਈਟਿ ਪਲਾਨ, ਿਾਨ ੰ  ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਹ ਿਭ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਬ੍ਣਨ ਰਵੁੱ ਚ, ਇੁੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੁੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਟਾਫ਼, 

ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰਜਓਣਯੋਗ, ਜੁਰੜਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿੰਪ ਰਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦ ੇਟੀਚ ੇਨਾਲ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਾਈਟਿ ਿੈਕੰਡਰੀ ਪਲਾਨ ਿੰਸ਼ੋਰਧਤ ਕਰਨ ਰਵੁੱ ਚ, 

ਰਨਵਾਿੀਆਂ,  ਮੀਨ ਦ ੇਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਬੰ੍ਰਧਤ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ।” 



 

 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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