
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਰਿਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿਤੇ ਰਿਮਾਇਤ, ਿਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆ ਂਅਤੇ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਿਰਤੋਾਂ ਦ ੇ

 ਦਆੁਰਾ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬ੍ਤੂ ਭਰਵੱਖ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿ ੈ

 
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (9 ਜੁਲਾਈ, 2020) – ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਿਾਰੇ ਮਰਿਕਰਮਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਿਰਿਰਤਾ ਿਬੰ੍ਧੀ 
ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਾਿਤੇ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਿੈ, ਜੋ ਇਿਦੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਪਿੰੁਚਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤ ੇਤਬ੍ਦੀਲੀ 
ਰਲਆਉਣਗੀਆਂ। ਿੈਲਿ ਕੇਅਰ, ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਡਰੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਬ੍ਿਾਲੀ ਰਵਚਲੇ ਮੌਰਕਆਂ ਦ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਟੀ 
ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਭਰਵੱਖ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦ ੇਵਾਧੂ ਿਰੋਤ ਲੱਭਦੇ ਿੋਏ, ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ ਿਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਕੀਤੇ ਿਨ।  

ਫਡੈਰਲ ਅਤੇ ਪਰਰੋਵੰਿੀਅਲ ਗਰਾਂਟ ਫੰਰਡੰਗ ਅਤੇ ਯਗੋਦਾਨ 

2019 ਤੋਂ, ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ ਿਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਫੰਰਡੰਗ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਲਈ ਕੁੱ ਲ 667,195,952 ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਲਾਨ 

ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੈ, ਜੋ 2011 ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਰਪਛਲੀ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲਿ ਰਵੱਚ 232 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਿੈ। ਇਿ ਰਵੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 137.8 ਰਮਲੀਅਨ ਦੀ 
ਫੰਰਡਗ, ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਰਵੱਚ ਕੋਰਵਡ-19 ਰੀਿਟਾਰਟ ਐਡਂ ਰਰਕਵਰੀ (COVID-19 Restart and Recovery) ਲਈ ਿੈ। 2019 ਤੋਂ, 
ਰਿਟੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਫੰਰਡੰਗ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ, 529,314,465 ਡਾਲਰ ਿੈ, ਇਿ ਰਕਮ ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਿ ਨਾਲ ਿਬੰ੍ਰਧਤ ਨਿੀਂ ਿੈ।    

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ ਿਰਕਾਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਰਿਟੀ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਿੇਠਾਂ ਰਲਖੇ ਮੱੁਖ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਵੱਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ 
ਿਫਲਤਾਪੂਰਬ੍ਕ ਰਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਨੰੂ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਕੀਤਾ ਿੈ: 

• ਰਰਵਰਵਾਕ – ਨਵੰਬ੍ਰ 2020 ਰਵੱਚ, ਇਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ ਰਕ ਰਿਟੀ ਨੰੂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਿੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਿਤ ਵਾਿਤੇ 38 

ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਰਮਲੇਗੀ (more than $38 million towards flood mitigation in downtown Brampton), ਜੋ 

ਰਿਟੀ ਨੰੂ ਇਿਦੇ ਰਰਵਰਵਾਕ (Riverwalk) ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦ ੇਇੱਕ ਕਦਮ ਿੋਰ ਨੇੜ੍ੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਟੀ ਦੀ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਫਲੱਡ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਰੋਜੈਕਟ (Downtown Brampton Flood Protection Project) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ, ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ ਿੀ। ਇਿ ਪਰਵਾਨਗੀ, ਰਡਜਾਿਟਰ ਰਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (Disaster Mitigation and Adaptation Fund) ਦੇ 
ਰਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੇਠ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਿਫਲ ਿਮੀਰਖਆ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਿੀ। 

• ਪੀਲ ਮੈਮਰੋੀਅਲ ਦਾ ਫਜੇ ਟ ੂ– ਮਾਰਚ 2021 ਰਵੱਚ, ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿੀ ਰਕ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਜਟ ਦ ੇਰਿੱਿੇ ਵਜੋਂ, ਉਿ ਇੱਕ 

ਨਵੇਂ ਿਿਪਤਾਲ ਰਵੱਚ ਰਵਲੀਅਮ ਓਿਲਰ ਿੈਲਿ ਰਿਿਟਮ ਦ ੇਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗਰੇਰਟਡ ਿੈਲਿ ਐਡਂ ਵੈਲਨੈਿ ਦ ੇਰਵਿਤਾਰ 

(expansion of William Osler Health System’s Peel Memorial Centre for Integrated Health and 

Wellness) ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀਵਰਰਿਟੀ (Ryerson University) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ, 

ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦ ੇਨਵੇਂ ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ ਦ ੇਰਵਕਾਿ ਲਈ ਰਵੱਤੀ ਿਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 
• ਪਿੋਟ ਿਕੰੈਡਰੀ – ਮਾਰਚ 2021 ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀਵਰਰਿਟੀ ਰਵਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ ਿਮੇਤ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਿੋਰ ਪੋਿਟ 

ਿੈਕੰਡਰੀ ਮੌਰਕਆਂ ਦ ੇਰਵਿਤਾਰ ਦ ੇਿੂਬ੍ੇ ਦ ੇਐਲਾਨ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਿੀ। 7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਰਟੰਗ ਰਵੱਚ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਭਰਵੱਖੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਿਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਿਨ (Brampton School of Medicine) ਲਈ ਫੰਡ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪਲਾਰਨੰਗ ਗਰਾਂਟ 

ਦ ੇਪੱਖ ਰਵੱਚ ਵੋਟ ਰਦੱਤਾ ਿੀ। 16 ਜੂਨ, 2021 ਨੰੂ, ਰਿਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਰਿਟੀ ਆਫ ਗਲਫ-ਿੰਬ੍ਰ (University of Guelph-Humber) ਨੇ 

ਅਕੈਡਰਮਕ ਇੰਿਟੀਰਟਊਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (Centre for Innovation) ਰਵੱਚ ਐਕਂਰ ਟੈਨੈਂ ਟ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰਲਆਉਣ ਦ ੇ

ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਿੀ। 
• ਤੀਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਫਰੈਿਰਲਟੀ – ਅਪਰੈਲ, 2021 ਰਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਤੀਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਦ ੇਪਰਤੀ 128 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 

ਦਾ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ ਰਨਵੇਸ਼ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਕੀਤਾ ਿੀ (secured federal and provincial investment of $128M 

towards a third Brampton Transit facility)। ਇਿ ਨਵੀਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਦੀ ਉਿਾਰੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ 

ਦੀ ਕੈਪੇਰਿਟੀ, ਕੁਆਰਲਟੀ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਆ ਰਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਿੀ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਿਾਫ਼ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 

ਤਰੀਕ ੇਰਤਆਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਿਾਂ ਦੀ ਿੇਵਾ ਲਈ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਦੀ ਭਰਵੱਖੀ ਇੰਿਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇਗੀ। 
• ਮੁੱ ਖ ਇਲੈਕਟਰਕੈ ਬੱ੍ਿ ਪਾਇਲਟ ਪਰਜੋਕੈਟ – ਜੁਲਾਈ 2019 ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਮੱੁਖ ਪੈਨ-ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਿ ਡੈਮੋਨਿਟਰੇਸ਼ਨ 

ਐਡਂ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ ਰਵੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੱੁਖ ਰਨਵੇਸ਼ (significant investment by the Government of 

Canada in the milestone Pan-Canadian Electric Bus Demonstration and Integration Trial in Brampton) ਦਾ 
ਿੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਕੀਤੀ, ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦ ੇਫੇਜ 1 ਵਾਿਤੇ 11.15 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ 

ਬ੍ੈਟਰੀ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਿਾਂ ਦ ੇਟੈਿਟ ਲਈ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ। 

ਿਪਾਂਿਰਰਸ਼ਪ 

ਮਾਰਚ 2019 ਰਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਿਟੀ ਰਵੱਚ ਿਪਾਂਿਰਰਸ਼ਪ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ 
ਿਪਾਂਿਰਰਸ਼ਪ ਐਡਂ ਨੇਰਮੰਗ ਰਾਈਟਿ ਪਾਲਿੀ (Sponsorship and Naming Rights Policy) ਦ ੇਰਿੱਿੇ ਵਜੋਂ, ਨਾਮ ਬ੍ਦਲਣ ਦੇ ਿੱਕਾਂ ਦੀ ਰਵਕਰੀ 
ਲਈ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਿੂਚੀ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੱਤੀ ਿੀ। ਪੂਰੀ ਰਿਟੀ ਰਵੱਚ ਿਪਾਂਿਰਰਸ਼ਪ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬ੍ਦਲਣ ਦ ੇਿੱਕਾਂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪਰੋਗਰਾਮ, 

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਨ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇ ਿੋਏ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਮੌਕ ੇਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ।  

ਵਧੇ ਿੋਏ ਰਵੱਤੀ ਦਬ੍ਾਵਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਿਟੀ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਕੁਆਰਲਟੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਟੈਕਿ ਦੇਣ ਵਾਰਲਆਂ ਤੇ ਅਿਰ 

ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਿੈ। ਿਤੰਬ੍ਰ 2020 ਰਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ 2,512,500 ਡਾਲਰ ਰਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੌਕਰ ਿੈਂਟਰ (Brampton 

Soccer Centre) ਦ ੇਬ੍ਾਿਰਲੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਬ੍ਦਲਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੱਕਾਂ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਿੇਵ ਮੈਕਿ ਰੀਅਲ ਐਿਟੇਟ ਇੰਕ. ਰਵਚਕਾਰ 15-ਿਾਲਾ 
ਐਗਰੀਮੈਂਟ (15-year agreement between the City of Brampton and Save Max Real Estate Inc.) ਨੰੂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੱਤੀ ਿੀ। 

ਪੂਰੀ ਰਿਟੀ ਰਵੱਚ ਿਪਾਂਿਰਰਸ਼ਪ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਿਪਾਂਿਰਰਸ਼ਪ ਐਡਂ ਨੇਰਮੰਗ ਰਾਈਟਿ ਪਾਲਿੀ ਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਰਿਟੀ ਨੇ 

ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਕੁਝ ਲਾਗਤਾਂ ਰਵੱਚ ਿੰਤੁਲਨ ਰਬ੍ਠਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਰਵੱਚ ਕੁੱ ਲ 

3.7 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਿਪਾਂਿਰਰਸ਼ਪ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬ੍ਦਲਣ ਦ ੇਿੱਕਾਂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟਿ ਨੰੂ ਅੰਰਤਮ ਰੂਪ ਰਦੱਤਾ ਿੈ। 

ਿਵਾਲੇ 

“ਕੋਰਵਡ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਿਾਰੇ ਮਰਿਕਰਮਆਂ ਰਵਚਕਾਰ, ਵਧੇ ਿੋਏ ਿਰਿਯੋਗ ਅਤੇ ਿੈਲਿ ਕੇਅਰ, ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਬ੍ਿਾਲੀ ਰਵੱਚ 

ਅੰਤਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮੇਂ ਰਿਰ ਰਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਿੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਰਦੱਤਾ ਿੈ। ਮੈਨੰੂ, ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਵਾਿਤੇ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿ 
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ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਤ ੇਮਾਣ ਿੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ ਿਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ 

ਧੰਨਵਾਦ। ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਭਰਵੱਖ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।” 

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

“ਰਿਟੀ ਰਵਖੇ, ਅਿੀਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਰਵੱਚ ਲੋਕਲ ਰਨਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਰਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਫੈਡਰਲ, ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਵਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਿਰਿਯੋਗ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਾਂ ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਰਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਰਭਾਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜ੍ੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
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