
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਰਚੰਗਕਜੂੀ ਵਲੈਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਰਵਿੱ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤ ੇਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਰਨਵਸ਼ੇ ਸਰੁਿੱ ਰਿਅਤ ਕੀਤੇ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (9 ਫਰਵਰੀ, 2021) – ਅਿੱਜ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown); ਰਮਰਨਸਟਰ ਆਫ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਡਂ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕੈਥਰੀਨ ਮਕੈਨਾ (Catherine McKenna) ਦ ੇਵਿੱਲੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੌਰਥ ਲਈ ਮੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ, ਰੂਬ੍ੀ ਸਹੋਤਾ 
(Ruby Sahota); ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਲਈ ਮੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ, ਮਰਨੰਦਰ ਰਸਿੱ ਧੂ (Maninder Sidhu); ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਰਮਰਨਸਟਰ ਆਫ 

ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਲੌਰੀ ਸਕੌਟ (Laurie Scott) ਦੇ ਵਿੱਲੋਂ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਮਰਨਸਟਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਐਡਂ ਰੈਡ ਟੇਪ ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਲਈ ਮੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਰੋਰਵੰਸੀਅਲ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਰਬ੍ਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ (Prabmeet Sarkaria); ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ 

ਲਈ ਮੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਰੋਰਵੰਸੀਅਲ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ, ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ (Amarjot Sandhu) ਨੇ, ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ (Chinguacousy Wellness 

Centre) ਦ ੇਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਰਡੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 
 

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਨਵੈਸਰਟੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ (Investing in Canada) ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਟਰੀਮ 

(ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਸ.) (Community, Culture and Recreation Infrastructure Stream) (CCRIS) ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਵਿੱਚ 

572,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ, 476,619 ਡਾਲਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਰਕ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 381,381 

ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦ ੇਰਹੀ ਹੈ। 
  

ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਵਿੱ ਚ, ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੂਜਰ ਅਨੁਭਵ ਰਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਅਤੇ ਬ੍ਾਹਰਲਾ ਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਕਿੱਪੜੇ ਬ੍ਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ, ਸੌਨਾ (ਭਾਫ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ), ਲੌਕਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰ 

ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ। ਹੌਟ ਟਿੱਬ੍ ਏਰੀਆ ਰਵਿੱਚ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਿੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਿੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਰਨਕਾਸ-ਪਰਬੰ੍ਧ ਵੀ, ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਦੀ 
ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।  
 

ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਦ ੇਬ੍ਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤ,ੇ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਚ ਬ੍ੇਰਸਨਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ, ਉੱਤਰੀ ਰਦਸ਼ਾ ਰਵਿੱਚ ਰਨਕਾਸ-ਪਰਬੰ੍ਧ ਰਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਿੱਪਗਰੇਡ 

ਕੀਤੀ ਪਾਰਰਕੰਗ ਲੌਟ ਲਾਈਰਟੰਗ ਰਵਿੱਚ ਵਿੱ ਧ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱ ਧ ਊਰਜਾ-ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਾਲੇ ਰਫਕਸਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਰਵਿੱ ਚ ਇਹ 

ਸੁਧਾਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Parks and Recreation Master Plan) ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਦ ੇਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਨਰਵਆਉਣ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 
 

ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸੂਬ੍ੇ ਦੇ ਬੰ੍ਦ ਰਰਹਣ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਬੰ੍ਦ ਰਹੇਗਾ। ਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ, ਬ੍ਸੰਤ 

2021 ਰਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
 

ਰਲੰਕ 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਐਡਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ (Canada and Ontario 

invest to improve recreation infrastructure in Brampton) 

• ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Parks and Recreation Master Plan) 

 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਸਾਨੰੂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਚੰਗਕੂਜੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਰਵਿੱ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਡੇ ਰਨਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ। 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਾਂਗੇ ਰਕ ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 

https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/02/canada-and-ontario-invest-to-improve-recreation-infrastructure-in-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/02/canada-and-ontario-invest-to-improve-recreation-infrastructure-in-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/02/canada-and-ontario-invest-to-improve-recreation-infrastructure-in-brampton.html
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx


 

 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ, ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਰਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ, ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਅਨੁਭਵ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦ ੇਰਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ 

ਰਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪਰੋਰਵੰਸੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਰਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 

ਰਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।” 
- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਰਵਿੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬ੍ਾਹਰਲੇ ਸੁਧਾਰ, ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ, ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁਿੱ ਚ ੇਯੂਜਰ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। 
ਅਸੀਂ, ਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਭਰਵਿੱ ਿੀ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰਲਆਂ ਦਾ 
ਸਰਹਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰਰਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”    

- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਸ (Charmaine Williams), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 7 ਅਤੇ 8; ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਸਾਰੇ ਅਮਰਲਆਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦ ੇਰਨਵੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱਚ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਦ ੇਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮੌਕ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬੰ੍ਧੀ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਰਬ੍ਕ ਹਨ।” 
- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਭਾਈਚਾਰਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਰਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਥਰ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਰਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 
ਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਮੌਰਕਆਂ ਤਿੱਕ ਰਬ੍ਹਤਰ ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪਲਾਨ, 

ਹਜਾਰਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਵਿੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਰਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱ ਧ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ, ਵਿੱ ਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।” 
- ਰੂਬ੍ੀ ਸਹੋਤਾ (Ruby Sahota), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੌਰਥ ਲਈ ਮੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ, ਰਮਰਨਸਟਰ ਆਫ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ, 

ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕੈਥਰੀਨ ਮਕੈਨਾ (Catherine McKenna) ਦ ੇਵਿੱਲੋਂ 
 

“ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਵਿੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਰਜਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 

ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਥਰ ਹੋਣ। ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਰਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਰਨਵੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਵੇਗਾ ਰਕ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਰਵਿੱਚ ਰਵਜੀਟਰ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।” 
- ਮਰਨੰਦਰ ਰਸਿੱ ਧੂ (Maninder Sidhu), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਲਈ ਮੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ  

 

“ਅਿੱਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਵੇਗਾ ਰਕ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਲਹ ਨੰੂ, ਉਸ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ ਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱਿਾਂਗੇ, ਰਜਸ ਸ਼ਰਹਰ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਰਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਰਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਰਹਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, 
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਰਥਤੀ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਰਬ੍ਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ (Prabmeet Sarkaria), ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਮਰਨਸਟਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਐਡਂ ਰੈਡ ਟੇਪ ਰਰਡਕਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਲਈ ਮੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਰੋਰਵੰਸੀਅਲ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਰਮਰਨਸਟਰ ਆਫ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਲੌਰੀ 
ਸਕੌਟ (Laurie Scott) ਦ ੇਵਿੱਲੋਂ 
 



 

 

"ਮੈਨੰੂ, ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤ ੇਬ੍ੇਹਿੱਦ ਿੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱਚ ਇਹ ਰਨਵੇਸ਼, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦ ੇਹੋਰ ਮੌਕ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।” 
- ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ (Amarjot Sandhu), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਲਈ ਮੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਰੋਰਵੰਸੀਅਲ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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ਰਕਰਸਟੀਨ ਬ੍ੁਜੋਲਡ (Christine Bujold) 

ਪਰੈਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ 
ਆਰਫਸ ਆਫ  ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਲੌਰੀ ਸਕੌਟ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਰਮਰਨਸਟਰ ਆਫ 

ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 

416-454-1782 | christine.bujold@ontario.ca  
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