
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 17-23 ਮਈ ਨ ੰ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ  

ਵੀਕ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (19 ਮਈ, 2020) – 23 ਮਈ ਤੱਕ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਉਿ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਰਮਕਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬ੍ਰਲਕ 

ਵਰਕਿ ਵੀਕ (ਐਨ.ਪੀ.ਡਬ੍ਲਯ .ਡਬ੍ਲਯ .) (National Public Works Week) (NPWW) ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭ ਰਮਕਾ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ 

ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਰਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।   
 

COVID-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਿਟੀ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ (Public Works and 

Engineering) ਟੀਮ, ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਫਰ ਲਈ ਪਗਡੰਡੀਆਂ, ਿੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ ਵਾਿਤੇ ਉਿਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ, ਰਿਗਨਲ ਅਤੇ ਿਟਰੀਟਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰ੍ਧਨ, 

ਬ੍ਿੰਤ ਰੱੁਤ ਰਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਫਾਈ, ਕੈਚ ਬ੍ੇਰਿਨ (ਿੀਵਰ ਰਵੱਚ ਕ ੜਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਡੱਬ੍ੇ) ਦੀ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਿਫਾਈ। 
 

ਬ੍ੀਤੇ ਿਾਲਾਂ ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਪ ਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਿੁਚੇਤਤਾ 
ਨ ੰ  ਵਧਾ ਕੇ ਐਨ.ਪੀ.ਡਬ੍ਲਯ .ਡਬ੍ਲਯ . (NPWW) ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਿੀ ਰਕ ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਿੇਵਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਰਕਵੇਂ ਪਰਭਾਰਵਤ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਇਿ ਿਾਲ ਕੋਈ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਿਲਈ ਰਿਟੀ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਾਫ਼ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੱਿਣ ਰਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਕੰਮ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ। ਪ ਰਾ ਹਫ਼ਤਾ, 
@CityBrampton ਨ ੰ  Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ਤ ੇਫਾੱਲੋ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ।    
 
 

ਹਵਾਲੇ 

  

“ਤ ਫਾਨ ਦ ੇਪਾਣੀ ਨ ੰ  ਿਟਰੀਟਿ ਰਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਿੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਿਾਰੀ ਤੱਕ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਪ ਰਾ ਿਾਲ ਰਿਟੀ ਦੇ 
ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਰਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਅਿੀਂ ਇਿ ਿਾਲ ਿਾਡੇ ਿਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ 
ਿਕਦੇ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਬ੍ਨਾਂ ਥੱਕ ੇਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” 
− ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਵੀਕ, ਉਿ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਰਮਕਾ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ 

ਵਧੀਆ ਰਜੰ਼ਦਗੀ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਰਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਗਰੱੁਪ ਦੀ ਰਮਹਨਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀ ਇਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਮੇਂ ਰਵੱਚ, ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰ ਪ 

ਨਾਲ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਫਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਾਈਕਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਿਪਾਿ ਿੈਰ ਲਈ ਜਾਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹਨ।” 
− ਪਾੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ 

 

“ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਤੰਦਰੁਿਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿਾਡੀ ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ ਟੀਮ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਹਰਾ-ਭਰਾ ਸ਼ਰਹਰ 

ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਿਾਡੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਤ ੇਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਤਰਰਮ ਬ੍ਾਈਕ ਲੇਨਾਂ ਰਜਹੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ 

ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਵੱਚ ਿਰਹਯੋਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੈਿਾਂ ਆਰਦ ਦੀ ਰਨਕਾਿੀ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਟਰੀਟਿ ਰਵੱਚੋਂ ਬ੍ਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦ ੇਿਾਿ ਉਪਕਰਨ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਹਰ ਕੰਮ ਰਵੱਚ ਿਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਜੀਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” 

− ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Ce6feb1c165e8431a591808d7f8ee9624%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637251575912226817&sdata=DW%2FJXQcOSkcaP9oxl%2FdXvVwBwHp2Do7P1IPXCrVPhVs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Ce6feb1c165e8431a591808d7f8ee9624%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637251575912226817&sdata=7kvsQD%2FUAnyYwQXYuLFMNTLFEpLBVuZFuA9ALrNQ8SE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Ce6feb1c165e8431a591808d7f8ee9624%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637251575912236816&sdata=b39shsouWrkAbPb7wFn9veN7kQlHIUE5%2Fr%2BbnYoYMmU%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/


 

 

 

“ਪ ਰਾ ਿਾਲ, ਿਾਡੀ ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ ਟੀਮ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਾਫ਼ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੱਿਣ ਰਵੱਚ, ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਰਮਕਾ 
ਰਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਵੀਕ, ਮੈਂ ਿਾਡੇ ਿਮਰਰਪਤ ਫਰੰ ਟਲਾਈਨ ਿਟਾਫ ਨ ੰ  ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਤੇ 
ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਤ ੇਿਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

− ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

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

