
 

 

 

 ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਆਰਰਿਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਨ ੰ  ਿਰਹਯਗੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਲ ਰੈਿਟਰੋੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਰਿ ਦੇ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੁੱ ਲਣ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਿਲਣ ਤੇ ਬ੍ਾਹਰਲੀਆਂ ਿਾਵਾਂ (ਆਉਟਡੋਰ ਿਪਰੇਿਜ) ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵੇਗੇੀ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਜ ਨ, 2020) – ਰਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਲੋਕਲ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਰਿ 

ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਿਨਜ਼ ਰੀ ਰਦੁੱਤੀ ਰਕਉਂਰਕ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੁੱ ਲਣ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਿ ਬ੍ੇ ਵੁੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini) ਨੇ ਲੋਕਲ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਜੈਕ ਐਿਟਰਿ ਬ੍ਾਰ ਐਡਂ ਰਗਰਲ (Jack Astor’s Bar and Grill) ਅਤੇ 
ਓਿਕਰਿ ਰੋਡਹਾਉਿ ਬ੍ਾਰ ਐਡਂ ਰਗਰਲ (Oscar’s Roadhouse Bar and Grill) ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਨ ੰ  ਇੁੱਕ ਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਿੀ, ਰਜਿ ਰਵੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿੀ ਰਕ ਲੋਕਲ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਰਿ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਾਹਰਲੀਆਂ ਿਾਵਾਂ ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਿਤਾ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਵੁੱਲੋਂ ਿਰਬ੍-ਿੰਿਤੀ ਨਾਲ ਪਾਿ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱਚ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਰਿ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਪੈਰਟਓ, ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਨਿੱਜੀ ਪਾਰਰਕੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇ੍ਤਰਾਂ ਤੁੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 
ਰਜਿ ਨਾਲ ਵੁੱ ਧ ਲੋਕ ਬ੍ਾਹਰ ਬ੍ੈਠ ਿਕਣਗੇ। ਇਹ ਿ ਬ੍ੇ ਵੁੱਲੋਂ, ਬ੍ਾਹਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦ ੇਬ੍ਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਿ ਵੇਲੇ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ (Ontario Government) ਨੇ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਰਵੁੱਚ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਬ੍ਾਰਿ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਿੰਿਿਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਦੁੱਤੀ ਹੈ।  
 

2020 ਵਾਿਤੇ, ਬ੍ਾਹਰਲੇ ਪੈਰਟਓ ਅਤੇ ਪਗਡੰਡੀ ਦੀ ਪਰਰਿਟ ਫੀਿ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰਵੁੱਚ ਿਦਦ ਰਿਲੇਗੀ।  

ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਿੁਰੁੱ ਰਖ੍ਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦੀ ਪਲਾਰਨੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਉਂਰਿਲ ਅਤੇ ਿਟਾਫ਼, ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਿ ਦ ੇਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਦ ੇਰਨਯਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘੁੱਟ-ਜੋਖ੍ਿ ਵਾਲੇ ਕੰਿਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਦ ੇਤਰੀਰਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰਨਗੇ। 
 

ਇਕਨੋੋਰਿਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰਟੈਜੀ  
 

ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅਰਿਚਾਰੇ ਰਵੁੱ ਚ ਿਹੁੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਰਿਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਪਛਲੇ ਿਹੀਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 
ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ (Economic Recovery Strategy) ਨ ੰ  ਿਨਜ਼ ਰੀ ਰਦੁੱਤੀ ਿੀ, ਰਜਿ ਰਵੁੱ ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ, ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਟ ਰਰਜ਼ਿ 

ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। ਇਿਦੇ ਰਹੁੱ ਿੇ ਵਜੋਂ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਿਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੋਕਲ 

ਵਿਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ “ਿਪੋਰਟ ਲੋਕਲ” ਿੁਰਹੰਿ (“Support Local” 

campaign) ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਿੀ। 
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਅਿੀਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੱਲਾਂ ਤ ੇਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੁੱਧ ਹਾਂ ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ ਿੁਰੁੱ ਰਖ੍ਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਲਈ 

ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਿਾਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਿੇਰਾ ਪਰਰਵਾਰ ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਟੇਕਆਉਟ ਵੈਡਨੈਿਡੇ (ਹਰ ਬ੍ੁੁੱ ਧਵਾਰ ਨ ੰ  ਲੋਕਲ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/753
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/753
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/753


 

 

ਭੋਜਨ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ) ਦਾ ਅਨੰਦ ਿਾਣ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਿੈਂ ਬ੍ਾਹਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖ੍ਣ ਲਈ ਬ੍ੇਹੁੱਦ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, 
ਜਦੋਂ ਅਰਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿੁਰੁੱ ਰਖ੍ਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।” 

− ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਿਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ ਰਕ ਕੋਰਵਡ-19 ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਕੰਨਾ ਬ੍ੁਰਾ ਅਿਰ ਰਪਆ ਹੈ। ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 
ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦਾ ਕੰਿ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਅਤੇ ਿੁਰੁੱ ਰਖ੍ਅਤ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰਵੁੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਰੇ ਤਰੀਰਕਆਂ ਤੇ ਰਵਚਾਰ 

ਕਰਾਂਗੇ।” 
− ਗੁਰਪਰੀਤ ਰ ੁੱਲੋਂ (Gurpreet Dhillon), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10; ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ; ਰਿਟੀ 

ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਿਾਡੇ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਾਹਰਲੀਆਂ ਿਾਵਾਂ ਰਵੁੱਚ ਇਹਨਾਂ 
ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਿਦਦ ਰਿਲੇਗੀ ਰਕ ਜਦੋਂ ਿਾਨ ੰ  ਿ ਬ੍ੇ ਅਤੇ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਿ ਵੁੱਲੋਂ  
ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੋਣਗੇ।” 

− ਪਾੁੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ; ਰਿਟੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 
 

“ਿਾਡੇ ਿਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਿੁਰਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦੀ 
ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਵੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਿੰਭਵ ਕਦਿ ਚੁੁੱ ਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਿਾਡੀ ਭ ਰਿਕਾ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਿ ਰਹਕ ਬ੍ਹਾਲੀ 
ਅਤੇ ਿੁਰੁੱ ਰਖ੍ਆ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਰਕ ਬ੍ਾਹਰਲੀਆਂ ਿਾਵਾਂ ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ ਇਿ ਰਵੁੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ।” 

− ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਓਨਟੈਰੀਓ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਹੋਟਲ ਐਡਂ ਿੋਟਲ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ, ਬ੍ਾਹਰਲੀਆਂ ਿਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਖ੍ਹੋਲਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇ੍ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਵਿਤਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਾ 
ਪਾਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਫੀ ਨੁਕਿਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 
ਰਵੁੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਰੋਿਾ ਕਾਇਿ ਕਰ ਿਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਵਾਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਆਉਣ।” 

− ਟੋਨੀ ਇਲੇਰਨਿ (Tony Elenis), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਚੀਫ ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਹੋਟਲ ਐਡਂ ਿੋਟਲ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ 

(ਓ.ਐਰ.ਐਚ.ਐਿ.ਏ.)  

 

“ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱਚ ਲੰਿੇ-ਿਿੇਂ ਤੋਂ ਿਿਾਰਪਤ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਅਿੀਂ ਇਿ ਬ੍ੇਹੁੱਦ ਿੁਸ਼ਕਲ ਿਿੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਿਾਡੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਵੁੱਲੋਂ ਦਰਿਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਰਹਯੋਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਬ੍ਹੁਤ-ਬ੍ਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਰਿਟੀ ਵੁੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ 
ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਿੀਂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਿਲਣ ਤ,ੇ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਿੁਰੁੱ ਰਖ੍ਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ, ਵੁੱ ਧ ਿੰਰਖ੍ਆ ਰਵੁੱਚ ਿਾਡੇ ਿਨਿਾਰਨਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-

ਿੌਜ ਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਂ ਦ ੇਿਕਾਂਗੇ। ਿੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਰੇਕ ਨ ੰ  ਇੁੱਿੇ ਦੇਖ੍ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਰਜਹਾ ਕਰਨਾ ਿੁਰੁੱ ਰਖ੍ਅਤ ਹੋਵੇ।” 
− ਿਬ੍ੀਨਾ ਕੌਲਟਰ (Sabena Coulter), ਿਾਲਕ, ਫੈਂਜ਼ੋਰੇਲੀਜ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਐਡਂ ਵਾਈਨ ਬ੍ਾਰ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੁੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ ਰਵੁੱਚ ਰੁੱ ਖ੍ ਕ ੇਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ 
ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੁੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੁੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰਦ 

ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੁੱ ਰਖ੍ਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

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
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