
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

ਪ੍ਰਰ ਿੱ ਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 2040  ਪ੍ੀਕਰ 

  ੀਰੀਜ ਪ੍ਸ਼ੇ ਕਰਨਗ ੇ

 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (9 ਜਨਵਰੀ, 2020) – ਰ ਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  ਾਰੇ ਰਨਵਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 2040  ਪ੍ੀਕਰ  ੀਰੀਜ (Brampton 2040 

Speaker Series) ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ  ਿੱਦਾ ਰਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨ ੰ  ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਾਰਜਕਰਮ 

ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦ ੇਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਨ ੰ   ਫਲ ਰ ਪ੍ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਇ  ਬ੍ਹੁ-ਰਦਵ   ਮਾਰੋਹ ਰਵਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਾ ੀ ਦ  ਮਸ਼ਹ ਰ ਬ੍ੁਲਾਰਰਆਂ ਦੀ ਰਾਏ  ੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਰਕਵੇਂ 
ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਡੇਰਵਡ ਕਰੋਮਬ੍ੀ (David Crombie) ਅਤੇ  ਟੀਫਨ ਲੇਰਵ  (Stephen Lewis)। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦ ੇਰੈ ਟੋਰੈਂਟਾਂ (ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ) ਤੋਂ ਰਵਅੰਜਨਾਂ ਦਾ  ੁਆਦ ਲੈਣ ਅਤੇ  ਥਾਨਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਮਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਰਮਲੇਗਾ।  

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 2040  ਪ੍ੀਕਰ  ੀਰੀਜ ਇਿੱਕ ਬ੍ਹੁਤ ਵਿੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 2040 ਪ੍ਲਾਨ (Brampton 2040 Plan) (ਨਵਾਂ  ਰਕਾਰੀ 
ਪ੍ਲਾਨ) ਨ ੰ  ਰਵਕਰ ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 2040 ਰਵਜਨ (Brampton 

2040 Vision) ਨ ੰ  ਇ  ਧਾਰਣਾ ਰਕ  ਦੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਤਮਾਹੀ ਤਿੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਕੀ ਬ੍ਣੇਗਾ, ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦ ੇਵਾਧੇ ਵਾ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਪ੍ਲਾਨ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਦਲਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 2040 ਪ੍ਲਾਨ, ਹਾਉਰ ੰਗ, ਇੰਡ ਟਰੀ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ 

 ਟਰੀਟ , ਪ੍ਾਰਕਾਂ, ਟਰਾਂਰਜਟ,  ਕ ਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ  ਬੰ੍ਧੀ ਫੈਰ ਰਲਟੀਜ  ਮੇਤ, ਰਵਕਾ ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ ਚ  ਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 
ਇੰਫਰਾ ਟਰਕਚਰ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।  

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 2040  ਪ੍ੀਕਰ  ੀਰੀਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ 22 ਜਨਵਰੀ, ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਬ੍ੁਿੱ ਧਵਾਰ ਨ ੰ  ਹੋਵੇਗੀ। 
ਦਰਵਾਜੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਖੁਿੱ ਲਹਣਗੇ।  ਪ੍ੀਕਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇ  ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: 

22 ਜਨਵਰੀ 

ਕਨੇ ਗਰੀਨਬ੍ਰਗ (Ken Greenberg) ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਹਰੀ ਰਡਜਾਈਨਰ, ਅਰਧਆਪ੍ਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਰ ਟੀ ਆਫ ਟੋਰੋਂਟੋ (City of 

Toronto) ਰਵਖੇ ਅਰਬ੍ਨ ਰਡਜਾਈਨ ਐਡਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (Urban Design and Architecture) ਦ ੇਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਗਰੀਨਬ੍ਰਗ ਕੰ ਲਟੈਂਟ  

(Greenberg Consultants) ਦ ੇਰਪ੍ਰੰ  ੀਪ੍ਲ  ਨ।  

ਡਰੇਵਡ ਕਰਮੋਬ੍ੀ (David Crombie) 1972 ਤੋਂ 1978 ਤਿੱਕ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦ ੇਮੇਅਰ ਅਤੇ ਰੋਇਲ ਕਰਮਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਰਫਊਚਰ ਆਫ ਦ ਟੋਰੋਂਟੋ ਵਾਟਰਫਰੰ ਟ 

(Royal Commission on the Future of the Toronto Waterfront) ਦ ੇਚੇਅਰ  ਨ। ਉਹ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਅਰਬ੍ਨ ਇੰ ਟੀਰਟਊਟ (Canadian 

Urban Institute) ਦ ੇਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ  ੀ.ਈ.ਓ. (CEO)  ਨ।    



 

 

29 ਜਨਵਰੀ 

 ਟੀਫਨ ਲੇਰਵ  (Stephen Lewis) ਨੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਲੈਰਜ ਲੇਰਟਵ ਅ ੈਂਬ੍ਲੀ (Ontario Legislative Assembly) ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਨਊ 

ਡੈਮੋਕਰੇਰਟਕ ਪ੍ਾਰਟੀ (Ontario New Democratic Party) ਦ ੇਲੀਡਰ, ਯ ਨਾਈਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨ  (United Nations) ਦ ੇਅੰਬ੍ੈ ਡਰ ਅਤੇ ਯ ਰਨ ੇਫ 

(UNICEF) ਦ ੇਰਡਪ੍ਟੀ ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ  ਟੀਫਨ ਲੇਰਵ  ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (Stephen Lewis Foundation) 

ਦ ੇਕੋ-ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਹਮਾਇਤੀ  ੰਗਠਨ ਏਡ -ਫਰੀ ਵਰਲਡ (AIDS-Free World) ਦ ੇ ਰਹ- ੰ ਥਾਪ੍ਕ ਅਤੇ  ਰਹ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।  

ਜਾਹਰਾ ਇਬ੍ਰਾਰਹਮ (Zahra Ebrahim), ਰ ਟੀਜ, ਰਡਜਾਈਨ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂ   ਵਾ ਤੇ ਡੇਲੋਟੀ (Deloitte) ਦ ੇਐਗਜੀਰਕਉਰਟਵ ਐਡਵਾਈਜਰ ਅਤੇ ਪ੍ ਰੇ 

ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਰਾਜਨੀਰਤਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਹਿੱਤਾਂ  ਬੰ੍ਧੀ ਪ੍ਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦ ੇ ੀਨੀਅਰ  ਲਾਹਕਾਰ ਹਨ।  

5 ਫਰਵਰੀ 

ਬ੍ਰਡੈ ਰਕੰਗ (Brad King), ਲੌਰਡ ਕਲਚਰਲ ਰਰ ੋਰਰ ਜ (Lord Cultural Resources) ਦ ੇਵਾਈ  ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹਨ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਵਿੱ ਚ 200 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਰਮਊਜੀਅਮ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ  ਬੰ੍ਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ। 

ਰਜਲ ਪ੍ਨੇਾਲੋ ਾ (Gil Penalosa), ਗੈਰ-ਲਾਭ  ੰਗਠਨ 8 80 ਰ ਟੀਜ (8 80 Cities) ਦ ੇ ੰ ਥਾਪ੍ਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਅਰਬ੍ਨ ਪ੍ਾਰਕ  

(World Urban Parks) ਦ ੇਅੰਬ੍ ੈਡਰ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦ ੇਰਨਰਣਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨ ੰ  ਇ  ਬ੍ਾਰੇ  ਲਾਹ ਰਦੰਦੇ ਹਨ ਰਕ ਉਮਰ, ਰਲੰਗ, 

ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ  ਮਾਰਜਕ, ਆਰਰਥਕ ਜਾਂ ਜਾਤੀ  ਬੰ੍ਧੀ ਰਪ੍ਛੋਕੜ ਤ ੇਰਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਰਬ੍ਨਾਂ,  ਾਰਰਆਂ ਲਈ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਰਹਰ ਅਤੇ ਰ ਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਕਵੇਂ 
ਬ੍ਣਾਏ ਜਾਣ।  

ਪ੍ਾਮਲੇਾ ਬ੍ਲੇ  (Pamela Blais), ਇਿੱਕ ਅਰਬ੍ਨ ਪ੍ਲਾਨਰ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋਪੋ੍ਲ ਕੰ ਲਟੈਂਟ  ਰਲ. (Metropole Consultants Ltd.) ਦੀ ਰਪ੍ਰੰ  ੀਪ੍ਲ 

ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਰਹਰੀ ਮੁਿੱ ਰਦਆਂ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਵਕਰ ਤ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ, ਆਰਰਥਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ  ਬੰ੍ਧੀ 
 ੋਚ-ਰਵਚਾਰ ਏਕੀਰਕਰਤ ਕਰਕ ੇਰਬ੍ਹਤਰ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

12 ਫਰਵਰੀ  

ਇਆਨ ਲੌਕਵੁਿੱ ਡ (Ian Lockwood) ਲਾਈਵੇਬ੍ਲ ਟਰਾਂ ਪੋ੍ਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (Livable Transportation Engineer) ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ 

ਸ਼ਰਹਰੀ ਅਤੇ ਉਪ੍-ਸ਼ਰਹਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਰਬ੍ਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ “ਰ ਟੀ  ਟਰਕਚਰ” (ਰਜਵੇਂ  ਟਰੀਟ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਓਪ੍ਨ  ਪੇ੍ਰ ਜ) 

ਰਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਇ ਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।  

ਡਨੈ ਬ੍ਰਡਨ (Dan Burden) ਬ੍ਲ  ਜੋਨ  (Blue Zones) ਰਵਖੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਇੰ ਰਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (Innovation and Inspiration) ਦੇ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਾਕੇਬ੍ਲ ਐਡਂ ਲਾਈਵੇਬ੍ਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਇੰ ਟੀਰਟਊਟ (Walkable and Livable Communities Institute) ਦੇ ਪ੍ ਰਵ 

ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭ  ੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ ਰੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (North America) ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਭਰ ਰਵਿੱ ਚ, 

ਰ ਹਤਮੰਦ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।  



 

 

ਜ ੋਰਮਰਨਕੋਜੀ (Joe Minicozzi) ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸ਼ਰਹਰੀ ਰਡਜਾਈਨ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬ੍ਾਰੇ  ੋਚਣ ਅਤੇ ਉ ਦੇ ਬ੍ਾਹਰਲੇ ਰ ਪ੍ ਨ ੰ  ਦੇਖਣ ਦ ੇਨਵੇਂ 
ਤਰੀਕੇ  ੋਚਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬ੍ਨ ਪ੍ਲਾਨਰ ਹਨ। 2017 ਰਵਿੱ ਚ, ਜੋ ਨ ੰ   ਦਾਬ੍ਹਾਰ 100  ਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਹਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ (Most Influential 

Urbanists) ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਮਾਨਤਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ  ੀ।   

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 2040  ਪ੍ੀਕਰ  ੀਰੀਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 2040 ਪ੍ਲਾਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.brampton.ca/2040speakerseries ਤ ੇਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ। 
ਰਰਜ ਟਰੇਸ਼ਨ ਜਰ ਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਰਟਕਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਟਕਟਾਂ ਵਾ ਤੇ ਇਿੱਥੇ (here) ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ।  

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 2040  ਪ੍ੀਕਰ  ੀਰੀਜ ਇਿੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  ਦੁਨੀਆ ਦ ੇਪ੍ਰਰ ਿੱਧ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਇ  ਬ੍ਾਰੇ ਰਵਚਾਰ  ਾਂਝ ੇਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  ਦੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਤਮਾਹੀ ਕੀ ਬ੍ਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ  ਾਰੇ ਰਨਵਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  
ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਇ  ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣ ੇਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਮੁਿੱ ਰਦਆਂ ਤ ੇਆਪ੍ਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ। ਇਕਿੱ ਠੇ, ਅ ੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 2040 ਦੇ 
 ਫ਼ਰ ਤ ੇਹਾਂ।” 

- ਮੇਅਰ ਪੈ੍ਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

“ਰਨਵਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 2040  ਪ੍ੀਕਰ  ੀਰੀਜ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇ  ਬ੍ਾਰੇ ਰਵਚਾਰ  ਾਂਝ ੇਕਰਨ ਲਈ  ਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰ ਟੀ ਇਿੱਕ 

 ਰਥਰ, ਸ਼ਰਹਰੀ, ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ  ਫਲ ਰਾਹ ਰਕਵੇਂ ਬ੍ਣਾ  ਕਦੀ ਹੈ।” 

      -   ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨ ਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ ਰ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ  ਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅ ੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅ ੀਂ  ਾਡ ੇਵੰਨ- ੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ  ਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅ ੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅ ੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ  ਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ  ਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅ ੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰ ਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ  ੁਰਿੱ ਰਖਅਤ,  ਰਥਰ ਅਤੇ  ਫਲ ਹੋਵੇ।  ਾਡ ੇਨਾਲ 

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