
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                    

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਵਰਕ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਨਵੇਂ ਅਰਿਕਾਰਤ ਪਲਾਨ ਲਈ 

ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਿਬੰ੍ਿੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (23 ਜਨਵਰੀ, 2020) – 22 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੰੂ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਖਾਿ ਮੀਰਟੰਗ ਰਵਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton 

City Council) ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਰਕ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਨਵੇਂ ਅਰਿਕਾਰਤ ਪਲਾਨ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਪਲਾਨ (Brampton 2040 Plan) ਦ ੇਰਨਰਮਾਣ 

ਰਵਿੱ ਚ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਬੰ੍ਿੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ। 

2017 ਦ ੇਪਤਝੜ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਵਿੱਲੋਂ  ਮਈ 2018 ਰਵਿੱ ਚ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰਵਜਨ (Brampton 2040 

Vision) ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ। ਇਹ ਰਵਜਨ ਰਿਟੀ ਲਈ ਵਿੱ ਿ ਿਰਥਰ, ਸ਼ਰਹਰੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਰਵਿੱ ਖ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ 

ਰਪਰਓਰਟੀਜ (Term of Council Priorities) ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਇਿ ਭਰਵਿੱ ਖ ਵਿੱਲ ਰਲਜਾਣ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਪਲਾਨ ਇਿ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਰਹਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਰਿਕਾਰਤ ਪਲਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਰਦਸ਼ਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ 
ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰਵਜਨ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਟੀ ਦੀ ਿਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਰਵਕਾਿ ਿਭ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰਵਜਨ ਨੰੂ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਟਾਫ਼ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਪਲਾਰਨੰਗ, ਪਾਲਿੀ ਪਲਾਰਨੰਗ ਅਤੇ 
ਅਰਬ੍ਨ ਰਡਜਾਈਨ; ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਅਤੇ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ; ਿਰਥਰਤਾ; ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ; ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਿੀ ਪਲਾਰਨੰਗ; ਪਾਰਕਿ ਅਤੇ ਓਪਨ 

ਿਪੇਿ ਿਬੰ੍ਿੀ ਪਲਾਰਨੰਗ; ਕਲਾ, ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰ ਿਬੰ੍ਿੀ ਪਲਾਰਨੰਗ ਅਤੇ ਰਵਰਿੇ ਦੀ ਿੰਭਾਲ ਰਜਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਮਲਟੀਰਡਿਪਲਨਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਡਬ੍ਲਯੂ.ਐਿ.ਪੀ. ਕੈਨੇਡਾ ਗੁਪ ਰਲ. (WSP Canada Group Ltd) ਨੰੂ ਕੰਮ ਿੌਂਰਪਆ ਹੈ। 

ਅਿੱਜ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਕ ਪਲਾਨ ਦ ੇਪੰਜ ਫੇਜ ਹਨ। ਇਹ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਰਿਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦ ੇਬ੍ਹੁਤ ਿਾਰੇ ਮੌਰਕਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਭਰਵਿੱ ਖ ਦ ੇਰਬ੍ਹਤਰ ਵਾਿੇ ਦ ੇਨਾਲ, 2022 ਤਿੱ ਕ ਦ ੋਿਾਲਾਂ ਤਿੱਕ ਦੇ ਰਵਿਤਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦ ੇਮੁਿੱ ਖ ਫੇਜ 

ਫੇਜ 1: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਿਪੀਕਰ ਿੀਰੀਜ (Brampton 2040 Speaker Series) – ਇਹ ਉੱਚ ੇਪਿੱਿਰ ਦ ੇਟੀਚ ੇਵਾਲੇ ਰਵਜਨ ਨੰੂ ਿਫਲ ਲਾਗੂਕਰਣ 

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਦਲਣ ਦ ੇਪਰਤੀ ਖਾਿ ਰਿਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਟੀ ਦੀ ਪਲਾਰਨੰਗ ਬ੍ਾਰੇ ਵਿੱ ਿ ਿੁਚੇਤਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਣਾਈ 

ਗਈ ਹੈ। 

ਫੇਜ 2: 2040 ਰਵਜਨ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਟੇਾ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ – ਇਹ ਇਿੱਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਰਜਿ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰਵਜਨ 

ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਕਿੇ ਵੀ ਅਰਜਹੇ ਡੇਟੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।  

ਫੇਜ 3: ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਟਰਕਚਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਿ – ਇਿ ਫੇਜ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਵਿੱ ਚ ਿੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਰਕਉਂਰਕ ਰਿਟੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰਵਜਨ ਰਵਿੱ ਚ 

ਰਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਟਰਕਚਰ ਤੇ ਆਿਾਰਰਤ ਹੈ, ਇਿਦਾ ਪਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wsp.com%2Fen-CA&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cbda2479fcd4349d1ee2b08d7a015d47c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637153888149585126&sdata=1fGvSsgDyNy8Ljh%2B3BYuPJWJ6D5FSW6q6RNIBTWlWAw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wsp.com%2Fen-CA&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cbda2479fcd4349d1ee2b08d7a015d47c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637153888149585126&sdata=1fGvSsgDyNy8Ljh%2B3BYuPJWJ6D5FSW6q6RNIBTWlWAw%3D&reserved=0


 

 

ਫੇਜ 4: ਚਰਚਾ ਿਬੰ੍ਿੀ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿੀ ਿਬੰ੍ਿੀ ਰਨਰਦੇਸ਼ – ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਰਵਰਸ਼ਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰਵਜਨ ਦੇ 
ਿਿੱਤ ਮੁਿੱ ਖ ਰਵਜਨ ਿਟੇਟਮੈਂਟ ਖੇਤਰ) ਿੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਪਲਾਨ ਬ੍ਾਰੇ ਦਿੱਿਣਗੇ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਚਰਚਾ ਿਬੰ੍ਿੀ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿੀ ਿਬੰ੍ਿੀ 
ਰਨਰੇਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਰਵਿੱ ਚ ਿਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿੱ ਰਿਆ ਰਗਆ ਹੈ। 

ਫੇਜ 5: ਫਾਈਨਲ OP ਪਾਲਿੀਜ – ਇਿ ਫੇਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟੀ, ਡਰਾਫਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਪਲਾਨ (Draft Brampton 2040 Plan) ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿੀਜ ਬ੍ਾਰੇ ਿੁਝਾਅ ਲਵੇਗੀ। 

ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਰਵਿੱ ਚ ਰਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਵਰਕ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੌਕ,ੇ ਅਗਾਂਹ-ਵਿਣ ਵਾਲਾ ਅਰਿਕਾਰਤ ਪਲਾਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰਵਜਨ ਦੀ ਿਫਲ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਾਹੀਂ ਰਿਿੱ ਿ ਰਵਜਨ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰਵਜਨ ਲਈ ਵਰਕ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਰਪੋਰਟ (report) ਦੇਖੋ ਅਤੇ 
ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ੇਅਿੱ ਪਡੇਟਿ ਅਤੇ ਮੌਰਕਆਂ ਲਈ ਵੈਬ੍ਿਾਈਟ (website) ਤ ੇਜਾਓ। 

ਰਪਛਕੋੜ 

ਰਿਟੀ ਦ ੇਮੌਜੂਦਾ ਅਰਿਕਾਰਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬ੍ਰ 2006 ਰਵਿੱ ਚ ਅਪਨਾਇਆ ਿੀ। ਇਿਨੰੂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤ ੇਅਕਤੂਬ੍ਰ 2008 ਰਵਿੱ ਚ 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਮਉਰਨਰਿਪਲ ਬ੍ੋਰਡ (ਓ.ਐਮ.ਬ੍ੀ.) (Ontario Municipal Board) (OMB) ਵਿੱਲੋਂ  ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ। 

ਪਲਾਰਨੰਗ ਐਕਟ (Planning Act) ਦ ੇਿੈਕਸ਼ਨ 26(1) ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਰਕ ਹਰੇਕ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਅਰਿਕਾਰਤ ਪਲਾਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿੰਸ਼ੋਿਨ ਤ ੇਰਵਚਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਅਰਿਕਾਰਤ ਪਲਾਨ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦ ੇ10 ਿਾਲ ਬ੍ਾਅਦ ਤਿੱਕ; ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਿਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਿੂਬ੍ਾਈ ਪਲਾਨਿ ਅਤੇ 
ਪਾਲਿੀਜ ਦ ੇਨਾਲ ਇਿਦੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਅਤੇ ਿਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕ,ੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਰਕ ਇਿਨੰੂ ਦੂਜ ੇਨਵੇਂ ਅਰਿਕਾਰਤ ਪਲਾਨ ਰਵਿੱ ਚ ਨਾ 
ਬ੍ਦਰਲਆ ਜਾਵੇ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਅਗਲੇ ਅਰਿਕਾਰਤ ਪਲਾਨ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਰਵਿੱ ਖ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਿੇ ਲਈ ਮੰਚ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ ਹੈ। ਿਾਡਾ ਮਲਟੀ-ਯੀਅਰ ਪਲਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬ੍ਣਾਵੇਗਾ ਰਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਵਜਨ ਨੰੂ ਅਰਜਹੇ ਨਤੀਰਜਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।” 

-       ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

“ਕਾਉਂਰਿਲ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਿਾਡੀ ਤਰਜੀਹ, ਰਿਟੀ ਲਈ ਵਿੱ ਿ ਿਰਥਰ, ਸ਼ਰਹਰੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਦਸ਼ਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਿਾਡਾ ਨਵਾਂ ਅਰਿਕਾਰਤ ਪਲਾਨ 

ਇਹ ਿਭ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਾਰੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਆਪਣ ੇਰਾਏ ਦੇਣ ਦ ੇਕਈ ਮੌਰਕਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਰਕਿੇ ਇਿੱਕ ਰਵਿੱ ਚ 

ਰਹਿੱ ਿਾ ਜਰੂਰ ਲੈਣ ਰਕ ਿਾਡੀ ਰਿਟੀ ਦਾ ਭਰਵਿੱ ਖ ਰਕਹੋ ਰਜਹਾ ਹੋਵੇ।” 

 -        ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਚੇਅਰ, ਪਲਾਰਨੰਗ ਐਡਂ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਕਰਮਟੀ 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20200122spcc_Agenda.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20200122spcc_Agenda.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Official-Plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Official-Plan/Pages/Welcome.aspx


 

 

“ਅਰਿਕਾਰਤ ਪਲਾਨ ਇਿ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਰਿਟੀ-ਰਨਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿੰਦਰਭ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਿਾਡੀ 
ਕਾਉਂਰਿਲ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦ ੇਰਵਜਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਰਕਆਂ ਨੰੂ ਵਿਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਵਿੱਲ ਹੋਰ ਅਿੱਗੇ ਵਿਣ ਲਈ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ 
ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ।” 

 -        ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਿਰ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਿਆਨ 

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

ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ 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। 
 

 

 
 
 
  

 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

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

