
 

 

 
 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਿਾਊਥ ਫਲੈਚਰਿ ਿਪਰੋਟਿਪਲੈਕਿ ਦਾ ਨਾਮ  

ਬ੍ਦਲ ਕੇ ਪਰੂਵ ਮਅੇਰ ਿਜੁਨ ਫਨੈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਰਿਆ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (14 ਿਤੰਬ੍ਰ, 2021) – ਅੱਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਿਮਾਰੋਹ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) ਅਤੇ ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 
4 ਦ ੇਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰਾਂ, ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros) ਅਤੇ ਜੈਫ ਬ੍ੋਮੈਨ (Jeff Bowman) ਨੇ ਰਿਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਾਊਥ 

ਫਲੈਚਰਿ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ (South Fletcher’s Sportsplex) ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਦਲ ਕੇ ਿਨਮਾਨ ਰਵੱਚ ਪੂਰਵ ਮੇਅਰ ਿੁਜਨ ਫੈਨਲ (Susan 

Fennell) ਦ ੇਨਾਮ ਤੇ ਰੱਰਿਆ। 

ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ 28 ਿਤੰਬ੍ਰ, 1997 ਨੰੂ ਿਹੱ ਰਲਆ ਿੀ। ਇਹ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਰਰਜਿਟਰਡ ਅਤੇ ਡਰੌਪ-ਇਨ ਤੈਰਾਕੀ, ਿਕੇਰਟੰਗ, ਿਪੋਰਟਿ 

ਅਤੇ ਰਫਟਨੈਿ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਰਰਜਿਟਰਡ ਡਾਂਿ, STEM ਅਤੇ ਬੱ੍ਰਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ  30 ਿਤੰਬ੍ਰ, 2020 ਨੰੂ ਇਿਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਦਲ ਕੇ ਿੁਜਨ ਫੈਨਲ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ 

(Susan Fennell Sportsplex) ਰੱਿਣ ਲਈ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੱਤੀ ਿੀ। ਇਹ ਪਰਿਤਾਵ, ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

ਿੀ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰਾਂ ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi), ਪਾੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini) ਅਤੇ 
ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos) ਵੱਲੋਂ ਇਿਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ।  

ਿੁਜਨ ਫਨੈਲ ਬ੍ਾਰ ੇ

ਿੁਜਨ ਫੈਨਲ ਨੇ, 1988 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਰਵੱਚ ਿੇਵਾ ਰਦੱਤੀ ਿੀ। ਇਿ ਿਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਉਹ, ਿਾਊਥ ਫਲੈਚਰਿ 

ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਿਹਾਇਕ ਰਹੇ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਹੇਠ ਹੀ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਰ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਰਿੱਧ ਪਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਿਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦ ਰੋ਼ਿ ਰਥਏਟਰ (The Rose Theatre), ਫਲਾਵਰ ਰਿਟੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਕੈਂਪਿ ਐਡਂ ਿੀਨੀਅਰਿ ਿੈਂਟਰ (Flower City 

Community Campus and Seniors Centre), ਕੈਿੀ ਕੈਂਪਬ੍ੈਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੈਂਟਰ (Cassie Campbell Community Centre), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਿੌਕਰ ਿੈਂਟਰ (Brampton Soccer Centre), ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre), ਅਤੇ ਿੈਂਚੁਰੀ 
ਗਾਰਡਨਿ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ (Century Gardens Recreation Centre) ਅਤੇ ਰਚੰਗਕੂ਼ਿੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਨੰੂ ਨਵਾਂ ਅਤੇ 
ਆਧੁਰਨਕ ਬ੍ਣਾਉਣਾ। 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਉਿ ਯਤਨ ਰਵੱਚ ਮੱੁਿ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈ, ਰਜਿ ਰਵੱਚ ਰਿਟੀ ਨੇ ਮੇਲ ਿਾਂਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ ਫੰਰਡੰਗ ਰਵੱਚ, 200 

ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਕੀਤੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ਼ਿੂਮ ਬੱ੍ਿ ਰੈਰਪਡ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Züm Bus Rapid Transit) ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਅਿਲੀਅਤ 

ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ। ਇਿਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ਼੍ਿੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਿਾਬ੍ਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ, ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਰਕਰਾਏ ਦੀ ਿਫਲਤਾਪੂਰਬ੍ਕ ਰਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਲਟੀ-ਫੇਥ (ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਿਣ ਵਾਲੇ) ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ 

ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਰਮਕ ਥਾਵਾਂ ਲਈ, ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਰਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਪਰਹਲੇ ਪਲਾਰਨੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦ ੇਰਵਕਾਿ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਅਲਡਰਲੀ (Alderlea), ਦ ਕੇਨੇਥ ਰਚਸ਼ੋਲਮ ਮੈਨਸ਼ਨ (The Kenneth Chisholm Mansion) ਨੰੂ ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬ੍ਚਾਉਣ ਰਵੱਚ ਰਨਿੱਜੀ ਭੂਰਮਕਾ  
 



 

 

ਰਨਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਵਰਾਿਤ ਨੰੂ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ ਦੀ ਵੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਰਪਛਲੇ 25 ਿਾਲਾਂ ਦ ੇਮੁਕਾਬ੍ਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਰਸ਼ਾਿਨ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਰਵਰਾਿਤ 

ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ।  

500 ਰੇਅ ਲਾਅਿਨ ਬ੍ੁਲੇਵਾਰਡ (500 Ray Lawson Blvd.) ਰਵਿੇ ਿਰਥਤ, ਿੁਜਨ ਫੈਨਲ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 
ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਨੰੂ ਆਧੁਰਨਕ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਰਹੱਿੇ ਵਜੋਂ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਼ਿੀਰੋ-ਕਾਰਬ੍ਨ ਵਾਲੀ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਬ੍ਣ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਿੁਜਨ ਫਨੈਲ ਿਪਰੋਟਿਪਲੈਕਿ ਿਧੋ ਬ੍ਾਰ ੇ

2019 ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਮਸ਼ਨ (Energy and Emission) ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ 2019-2024: ਼ਿੀਰੋ-ਕਾਰਬ੍ਨ 

ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਰਕਾਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਇਿ ਪਲਾਨ ਹੇਠ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਨ ਹਾਊਿ ਗੈਿ (ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ.) (Green House Gas) 

(GHG) ਨੰੂ 2030 ਤੱਕ 30 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਰ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿਾਲਾਨਾ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. (GHG) ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਦ ੇਲਗਭਗ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਰ਼ੰਿਮੇਵਾਰ 

ਹਨ। ਿੋਧ ਵਾਿਤੇ ਿੁਜਨ ਫੈਨਲ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ ਦੀ ਚੋਣ ਇਿਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ ਰਕਉਂਰਕ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਉੱਚ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। 
ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਰਵੱਚ ਰ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਿੰਭਾਰਵਤ ਉਪਯੋਰਗਤਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿੀ। 2019 ਦਾ ਯੂਟੀਰਲਟੀ ਡੇਟਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ 

ਰਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ ਰਕ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਿਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤ ੇਲਗਭਗ 1,100 ਟਨ CO2 ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 238 ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਦ ੇਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਹੈ। 

ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਤ ੇਿਤੰਬ੍ਰ 2020 ਰਵੱਚ ਿੰਭਵਤਾ ਅਰਧਐਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ, ਰਜਿ ਰਵੱਚ ਉਹ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਜੋ ਼ਿੀਰੋ-ਕਾਰਬ੍ਨ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ 

ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਪਰੈਲ 2021 ਰਵੱਚ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਹਲੇ ਰਤੰਨ-ਫੇਜ ਵਾਲੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਿੀ ਅਤੇ ਅਗਿਤ 2021 

ਰਵੱਚ ਪਰਿਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬ੍ੇਨਤੀ ਪਰਕਾਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਮੈਨੰੂ ਪੂਰਵ ਮੇਅਰ ਿੁਜਨ ਫੈਨਲ ਨੰੂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਿਾਰਰਆਂ ਵਾਿਤੇ ਰਰਹਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੇਡਣ ਲਈ ਰਬ੍ਹਤਰ ਜਗਹਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇ

ਿਮਰਪਣ ਨੰੂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 26 ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਿੇਵਾ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਰਜਹੇ ਪਰਰਿੱਧ 

ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ ਨੰੂ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਪੀੜਹੀਆਂ ਵਾਿਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ।” 

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

“ਪੂਰਵ ਮੇਅਰ ਿੁਜਨ ਫੈਨਲ ਨੇ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਰਵੱਚ ਆਪਣ ੇਿਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਕਾਰਜਕਾਲ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਰ਼ਿ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਗਆ ਿੀ ਅਤੇ ਇਿਨੰੂ ਰਟਰਪਲ AAA ਕਰੈਰਡਟ ਰੇਰਟੰਗ ਰਮਲੀ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿਲੀ ਰਵਰਿਾ ਰਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ 

ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਿਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  



 

 

“ਿੁਜਨ ਫੈਨਲ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ ਨਾਮ ਰੱਿਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਿੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਫੈਰਿਰਲਟੀ, ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਨੰੂ ਆਧੁਰਨਕ 

ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਿਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਰਹੱਿੇ ਵਜੋਂ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਪਰਹਲੀ ਼ਿੀਰੋ-ਕਾਰਬ੍ਨ ਵਾਲੀ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਬ੍ਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰਵ ਮੇਅਰ ਫੈਨਲ ਨੇ, ਇਿ 

ਰਿਟੀ ਰਵੱਚ ਵੂਮੈਨਿ ਹਾਕੀ ਰਲਆਉਣ ਰਵੱਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਿੇਡਾਂ ਦ ੇਵਾਧੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਵਕਾਿ ਰਵੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈ ਹੈ। 

- ਜੈਫ ਬ੍ੋਮੈਨ (Jeff Bowman), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਰਮਲਣ ਤ ੇਬ੍ਹੁਤ ਿਨਮਾਰਨਤ ਮਰਹਿੂਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਿੁਜਨ ਫੈਨਲ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ 

ਵਾਰਡ ਰਵੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਹਲਾ ਨਵਾਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੈਂਟਰ ਿੀ, ਰਜਿਦੀ ਮੈਂ ਅਲਡਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ 
ਿੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਰੰਕ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਪੂਲ, ਰਜਮ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਲੀ, 4-ਰਰੰਕ ਦੀ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਰਵੱਚ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਧਾਰਨ, “ਆਮ” 

ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਦ ੇਮੂਲ ਰਡ਼ਿਾਈਨ ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਫਲਤਾਪੂਰਬ੍ਕ ਰਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਮੈਂ ਇਿ ਿਨਮਾਨ ਵਾਿਤੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ 
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।” 

- ਿੁਜਨ ਫੈਨਲ (Susan Fennell), ਪੂਰਵ ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰੀਏ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੱਤੇ ਹਨ। 
ਿਾਨੰੂ ਰਿਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇਇਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਦਲ ਕੇ ਿੁਜਨ ਫੈਨਲ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਕਿ ਰੱਿਣ ਦੀ ਬ੍ਹੁਤ ਿੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਨੰੂ 

ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਅੰਰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

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

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

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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