
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਭਰ ਿੱ ਖੀ  ਾਧ ੇਨ ੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ 

ਰਿਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨ ੇਂ ਔਰਿਰਿਅਲ ਪਲਾਨ - “ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਲਾਨ” ਬ੍ਾਰ ੇਕਰਮਉਰਨਟੀ ਤੋਂ ਿਝੁਾਅ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (22 ਮਾਰਚ, 2021) – ਰਿਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿਨੀ ਾਰ, 10 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ , ਿ ੇਰੇ 10  ਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ 12  ਜੇ ਤਿੱਕ, ਪ ਰੀ ਰਿਟੀ 
ਰ ਿੱਚ ਪਬ੍ਰਲਕ  ਰਕਿਾਪ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਲਾਨ: ਰਿਟੀ ਿਟਰਕਚਰ  ਰਕਿਾਪ (Brampton Plan: City Structure Workshop) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਇਿ  ਰਕਿਾਪ ਰ ਿੱਚ ਰਿਟੀ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਲਾਨ (Brampton Plan) ਬ੍ਾਰੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਗਰੁਿੱਪਾਂ ਅਤੇ 
ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਿੁਝਾਅ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰੇਗੀ।  

ਇਹ  ਰਕਿਾਪ, ਿੁਝਾਅ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਿੀਰੀਜ ਦਾ ਰਹਿੱ ਿਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਰਿਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਲਾਨ, ਰਿਟੀ ਦੇ 
ਔਰਿਰਿਅਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਿਮੀਰਖਆ (Official Plan Review) ਦ ੇਅਗਲੇ ਿੇਜ ਰ ਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਲਾਨ, ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਰੋਡਮੈਪ ਰਤਆਰ 

ਕਰੇਗਾ ਰਕ ਭਰ ਿੱ ਖ ਰ ਿੱਚ ਰਿਟੀ ਰਕ ੇਂ ਰ ਕਾਿ ਅਤੇ  ਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। 

2021 ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਰਿਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਨ ਾਿੀਆਂ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਿੀਆਂ, ਇੰਡੀਜੀਨਿ (Indigenous) ਲੋਕਾਂ, ਰਬ੍ਲਡਰਾਂ, ਰਡ ੈਲਪਰਾਂ, 
ਲੋਕਲ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਹੋਰ ਅਮਰਲਆਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰ ਜਨ (Brampton 2040 Vision) ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ  ਧਾਉਣ ਲਈ, 

ਰ ਆਪਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਮਿ ਰਾ ਪਰਰਕਰਰਆ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗੀ। ਇਹ ਿੁਝਾਅ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ  ਿੱ ਧ ਜੋਿੀਲਾ,  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਰਿਰ ਅਤੇ  ਿੱਧ ਰਿਹਤਮੰਦ 

ਭਰ ਿੱਖ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦਾ ਿੀਡਬ੍ੈਕ, ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (City Council) ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਿਨ ਕਰਨ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਉਂਰਿਲ  ਿੱਲੋਂ ਪਰ ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ,ੇ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਲਾਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ  ਾਧੇ ਅਤੇ ਭਰ ਿੱਖੀ ਰ ਕਾਿ ਨ ੰ  ਪਰਬੰ੍ਰਧਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਨ ੰ ਨੀ ਿਰੇਮ ਰਕ ਿਿਾਪਤ 

ਕਰੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਲਾਨ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਰਕ, ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ, ਪਾਰਕ, ਟਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰ ਰਕਿੱਿੇ ਬ੍ਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 

 ੀ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਰਕ 700,000 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ  ਾਲੇ, ਤੇਜੀ ਨਾਲ  ਧਦੇ ਿਰਹਰ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਿੜਕਾਂ, ਟਰਾਂਰਜਟ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਜਰ ਰੀ ਇੰਿਰਾਿਟਰਕਚਰ ਰਕਿੱਿੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। 

2006 ਰ ਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਪਛਲੇ ਔਰਿਰਿਅਲ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਰਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱਚ ਨੌ ਾਂ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ ਿਰਹਰ ਬ੍ਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੋਰ ੰਿੀਅਲ ਔਿਤ ਦੇ 
ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ, ਅਬ੍ਾਦੀ ਰ ਿੱਚ  ਾਧਾ ਰਤੰਨ ਗੁਣਾ  ਿੱਧ ਹੈ। ਪਰੋਰ ੰਿੀਅਲ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਪਲਾਰਨੰਗ ਪਾਲਿੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ  ੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਪਲਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਰਨੰਗ ਪਾਲਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਟਰੈਟਰਜਕ ਪਲਾਨਾਂ, ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਰ ਕਾਿ ਦ ੇਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਮ ਆਿ ਕਾਉਂਰਿਲ 

ਪਰਾਇਰਟੀਜ (Term of Council Priorities) ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰ ਜਨ: ਰਲਰ ੰਗ ਦ ਮੋਜੈਕ (Brampton 2040 

Vision: Living the Mosaic) ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕ।ੇ 

ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ, ਜਾਰੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ, ਹੋਣ  ਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ  ਾਿਤੇ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿ 

ਬ੍ਾਰੇ  ੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਹੈ, Brampton.ca/BramptonPlan ਤ ੇਜਾਣ। ਿ ਾਲਾਂ ਜਾਂ ਰਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਲਈ, 

/sqmail/src/compose.php?send_to=opreview@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ।  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fthe-brampton-plan-official-plan-review-city-structure-workshop-tickets-143773379047&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3a878077f062407b0b0808d8ed77cac4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637520446227132123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ESBikun90nZQBEnb8BoUpwREjT7zXa%2BmpTbgiYLH9zo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fthe-brampton-plan-official-plan-review-city-structure-workshop-tickets-143773379047&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3a878077f062407b0b0808d8ed77cac4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637520446227132123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ESBikun90nZQBEnb8BoUpwREjT7zXa%2BmpTbgiYLH9zo%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Official-Plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Official-Plan/Pages/Welcome.aspx


 

 

ਹ ਾਲੇ 

“ਰਿਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਿਾਡੇ  ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਣ  ਾਲਾ ਹਰੇਕ ਕੰਮ, ਲੋਕਾਂ ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਭਰ ਿੱਖ ਰ ਿੱਚ ਰਜ ੇਂ-ਰਜ ੇਂ ਿਾਡਾ  ਾਧਾ ਅਤੇ ਰ ਕਾਿ 

ਹੋ ੇਗਾ, ਰਿਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਿਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਲਾਨ  ਾਿਤੇ ਜਨਤਾ ਦ ੇ

ਿੁਝਾਅ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਹਨ। ਇਿ ਪ ਰੀ ਮਿ ਰਾ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਅਿੀਂ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨ ੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਖਾਿ ਿਰਹਰ 

ਬ੍ਣਾਉਣ ਬ੍ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿੁਝਾਅ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਿਲ ਹੋ ੇ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰ ਜਨ: ਰਲਰ ੰਗ ਦ ਮੋਜੈਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ  ਿੱ ਧ ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਜੋਿੀਲੇ ਭਰ ਿੱ ਖ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਲਾਨ ਇਿ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦਾ 
ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਰਹਿੱ ਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਿਮ ਲੀਅਤ ਲਈ ਉਤਿਾਰਹਤ ਹਾਂ ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਔਰਿਰਿਅਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਿਮੀਰਖਆ ਦ ੇ

ਅਗਲੇ ਿੇਜ ਰ ਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਮਲ ਕੇ ਅਿੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਠੋਿ ਅਤੇ ਰ ਚਾਰਿੀਲ ਿਰੇਮ ਰਕ ਿਿਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰਕ 

ਰਿਟੀ ਦ ੇ ਿੱਧ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ  ਾਲੇ ਰ ਜਨ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਪ ਰੀ ਪਲਾਰਨੰਗ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਰ ਕਾਿ ਇਿੱਕ ੋਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਪਲਾਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਡ ੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਰਿਟੀ 
ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਪਲਾਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਡ ੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇ ਾਈਿ-ਚੇਅਰ  ਜੋਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਿਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਇਿ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਾਧਾ ਹੋ ੇ, 
ਰਜਿ ਨਾਲ ਿਮੁਿੱਚੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਿਾਇਦੇ ਪਹੰੁਚੇ, ਇਹ ਿਾਡੇ ਰੀਜਨਲ ਔਰਿਰਿਅਲ ਪਲਾਨ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਭਰ ਿੱ ਖ ਲਈ ਰਿਤਾ 
ਰਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋ ੇ। ਮੈਂ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਇਿ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰ ਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣ ੇਰ ਚਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਰਿਟੀ ਦ ੇਨ ੇਂ ਔਰਿਰਿਅਲ ਪਲਾਨ ਨ ੰ  ਰ ਕਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਪੈਟ ਿੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8;  ਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਪਲਾਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਡ ੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਰਿਟੀ ਆਿ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਿਾਡੇ ਿਰਹਰ ਨੇ, 2006 ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਪਛਲੇ ਔਰਿਰਿਅਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਰ ਾਨਗੀ ਦ ੇਬ੍ਾਅਦ, ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ  ਾਧਾ ਅਤੇ ਪਰਰ ਰਤਨ ਦੇਰਖਆ ਹੈ, ਰਜ ੇਂ 
ਿਾਡੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਰ ਿੱਚ 61 ਪਰਤੀਿਤ ਤੋਂ  ਿੱਧ  ਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਗਤੀਿੀਲ ਿਰਹਰ ਹੈ, ਰਜਿਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਿੁਨਰਹਰਾ ਭਰ ਿੱਖ 

ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਲਾਨ, ਰਿਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਰਜਹਾ ਿੁਆਗਤੀ ਿਰਹਰ ਅਤੇ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਬ੍ਣਾਉਣ  ਾਿਤੇ, ਰਜਿਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅਨੁਭ  

ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਿਦੇ  ਾਧੇ ਅਤੇ ਰ ਕਾਿ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਨ ੰ  ਪਰਬੰ੍ਰਧਤ ਕਰੇਗਾ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਿ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਿਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਿਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਿ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਿਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਿਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਿਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡ ੇ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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