
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਅਕਤਬੂ੍ਰ ਨੰੂ ਿਮ ਾੱਲ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨ  ਰਹੀ ਹ ੈ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2021) – ਅਕਤੂਬ੍ਰ, ਿਮ ਾੱਲ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਮੰਥ (Small Business Month) ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਉਹਨਾਂ 
ਲੋਕਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦ  ਜਸ਼ਨ ਮਨ  ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਦ ੇਰਵਚ ਰ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਰਦਰੜ ਿੰਕਲਪ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਮੁਕ ਬ੍ਲੇਦ ਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹ ਲ ਬ੍ਣ ਉਣ ਰਵਾੱ ਚ 

ਮਦਦ ਕਰਦ  ਹੈ। 

ਪੂਰੇ ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਰਵਾੱ ਚ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਫਿ (Economic Development Office) ਦ ੇਰਹਾੱ ਿੇ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਿੈਂਟਰ (ਬ੍ੇਕ) 

(Brampton Entrepreneur Centre) (BEC), ਮ ਰਕੀਰਟੰਗ, ਰਿਜ ਈਨ ਟੂਲਿ, ਬ੍ੁਾੱ ਕਕੀਰਪੰਗ, ਇਨਕ ਰਪੋਰੇਰਟੰਗ ਵਰਗੇ ਰਵਰਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ ਮਲ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਲੋਕਲ ਕ ਰੋਬ੍ ਰ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਵ ਿਤੇ ਵਰਚੁਅਲ (ਆਭ ਿੀ) ਪਰੋਗਰ ਰਮੰਗ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਰਕੰਗ ਕ ਰਜਕਰਮਾਂ ਦ ੇਪੂਰੇ ਸ਼ੈਰਿਊਲ ਦੀ ਮੇਜਬ੍ ਨੀ ਕਰ 

ਰਰਹ  ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਕ ਰਜਕਰਮ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ www.brampton.ca/BEC ਤ ੇਦੇਖੀ ਜ  ਿਕਦੀ ਹੈ।  

ਇਿਤੋਂ ਇਲ ਵ , ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਰਵਾੱ ਚ ਅਤੇ ਿਮ ਾੱਲ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਮੰਥ ਦ ੇਿਨਮ ਨ ਰਵਾੱ ਚ ਬ੍ੇਕ (BEC), ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਮ ਈਲਿਟੋਨ ਪਰੋਗਰ ਮ (Business 

Milestone Program) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰ ਰਰਹ  ਹੈ। ਦਿ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਘਾੱ ਟ ਕਰਮਚ ਰੀਆਂ ਵ ਲੇ ਛੋਟੇ ਕ ਰੋਬ੍ ਰ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੋਰਵਿ -19 ਮਹਾਂਮ ਰੀ 
ਦ ੇਦੌਰ ਨ ਅਗਵ ਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲ ਪਣ ਰਦਖ ਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਿ ਿ ਲ ਵਰਹੇਗੰਢ ਜਾਂ ਮੀਲ ਪਾੱ ਥਰ ਮਨ  ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖ ਿ ਜਾਂ ਰਵਲਾੱ ਖਣ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ bec@brampton.ca ਤ ੇਬ੍ੇਕ ਨ ਲ ਆਪਣੀ ਕਹ ਣੀ ਸੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾੱ ਦ  ਰਦਾੱ ਤ  ਰਗਆ ਹੈ।  

ਿਫਲ ਛੋਟੇ ਕ ਰੋਬ੍ ਰੀ, ਿੰਪੰਨ ਸ਼ਰਹਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦ  ਕਰਨ, ਅਰਥਚ ਰੇ ਨੰੂ ਅਾੱ ਗੇ ਵਧ ਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਨੇਬ੍ਰਹੁਾੱ ਿਿ ਰਵਾੱ ਚ ਵ ਧ  ਕਰਨ ਵ ਿਤੇ ਜਰੂਰੀ 
ਹਨ। ਕੋਰਵਿ-19 ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਦ ੇਮਹਾੱ ਤਵਪੂਰਣ ਰਹਾੱ ਿੇ – ਛੋਟੇ ਕ ਰੋਬ੍ ਰੀਆਂ – ਤ ੇਬ੍ਹੁਤ ਵਾੱ ਿ  ਅਿਰ ਪ ਇਆ ਹੈ। 

ਰਨਵ ਿੀਆਂ ਨੰੂ ਲੋਕਲ ਵਿਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ, ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਰਲਖੇ ਿੁਝ ਵਾਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਿਲ ਹ ਰਦਾੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: 

• ਲੋਕਲ ਕ ਰੋਬ੍ ਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਮ ਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆ ਤ ੇਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਿੰਦ ਥ ਵਾਂ ਦ  ਪਰਚ ਰ ਕਰਨ ਬ੍ ਰੇ ਿੋਚੋ! ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਛੋਟੇ 
ਕ ਰੋਬ੍ ਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿੂਚੀ ਲਈ, ਿਪੋਰਟ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਬ੍ਿ ਈਟ (Support Local Brampton website) ਤੇ ਜ ਓ। ਦੂਰਜਆਂ ਨੰੂ 

ਦਾੱ ਿਣ ਵ ਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਨਲ ਈਨ ਰਰਰਵਊ ਰਦਓ। ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆਂ ਖ ਰਤਆਂ ਦ ੇਦੁਆਰ  ਲੋਕਲ ਕ ਰੋਬ੍ ਰੀਆਂ ਦ ੇਨ ਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਿਪੋਰਟ 

ਲੋਕਲ (Support Local) ਗਰ ਰਫਕ ਅਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ #SupportLocalBrampton ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕ ਰੋਬ੍ ਰੀਆਂ ਲਈ ਿਰਹਯੋਗ 

ਦਰਿ ਓ। ਿਪੋਰਟ ਲੋਕਲ ਮੀਿੀਆ ਪੈਕ ਇਾੱ ਥੋਂ (here) ਿ ਊਨਲੋਿ ਕੀਤ  ਜ  ਿਕਦ  ਹੈ।  
• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੂਿ ਗ ਈਿ (Brampton Food Guide) ਦੇ ਨ ਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਾੱ ਚ ਖ ਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਿ ਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਥ ਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, 

ਆਪਣੀ ਕ ਪੀ ਇਾੱ ਥੋਂ (here) ਿ ਊਨਲੋਿ ਕਰੋ।  
• ਤੁਹ ਿੀਆਂ ਮਨਪਿੰਦ ਲੋਕਲ ਦੁਕ ਨਾਂ ਖਹਾੱ ਲੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਵੈਕਿੀਨ ਰਿੀਦ ਰਦਖ ਓ ਅਤੇ ਰਜਮ, ਹੇਅਰ ਿੈਲੂਨ, ਇਨਿੋਰ ਿ ਈਰਨੰਗ ਵ ਿਤੇ 

ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤਾੱ ਕ ਅਿ ਨੀ ਨ ਲ ਅਤੇ ਿੁਰਾੱ ਰਖਅਤ ਰੂਪ ਨ ਲ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਮ ਿਕ ਲਗ ਓ! 

• ਦੋਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵ ਰ ਨੰੂ ਉੱਥੇ ਜ ਣ ਲਈ ਆਖੋ। 

ਲੋਕਲ ਦੀ ਰਹਮ ਇਤ ਕਰਨ ਬ੍ ਰੇ ਹੋਰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲਈ, ਿਪੋਰਟ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਬ੍ਿ ਈਟ (Support Local Brampton website) ਤੇ ਜ ਓ।   
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ਇਕਨੋੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰਟੈਜੀ ਅਤੇ ਿਪਰੋਟ ਲੋਕਲ  

ਮਹਾਂਮ ਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਰਿਟੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੇ ਕ ਰੋਬ੍ ਰ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਬ੍ਹ ਲੀ ਅਤੇ ਿਰਥਰਤ  ਦੀ ਰਹਮ ਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਾੱ ਧ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਮਈ 2020 ਰਵਾੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕ ਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ, ਲੋਕਲ ਅਰਥਚ ਰੇ ਨੰੂ ਮੁੜ ਬ੍ਹ ਲ ਕਰਨ ਵਾੱ ਲ ਅਾੱ ਗੇ ਵਧਣ ਵ ਿਤੇ, 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ (Economic Recovery Strategy)  ਦੀ ਰਹਮ ਇਤ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਇਿ ਿਟਰੈਟਜੀ ਦ  ਉਦੇਸ਼, ਚ ਰ ਜਰੂਰੀ 
ਚੀਜਾਂ: ਨਵੀਨਤ , ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਰਸ਼ਪ, ਰਨਵੇਸ਼, ਇੰਫਰ ਿਟਰਕਟਰ ਅਤੇ ਕਲ , ਿਾੱ ਰਭਆਚ ਰ ਅਤੇ ਟੂਰਰਜਮ ਦ ੇਨ ਲ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੰਮੀ-
ਰਮਆਦ ਦੀਆਂ ਕ ਰਵ ਈਆਂ ਨੰੂ ਅਾੱ ਗੇ ਵਧ  ਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅਰਥਚ ਰੇ ਲਈ ਿਰਥਰਤ  ਅਤੇ ਮੁਕ ਬ੍ਲੇਦ ਰ ਫ ਇਦ  ਰਲਆਉਣ  ਹੈ। 
 

ਹਵ ਲੇ 

  

“ਇਿ ਿਮ ਾੱਲ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਮੰਥ ਰਵਾੱ ਚ, ਿ ਨੰੂ ਿ ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਮ ਰਨਤ ਕਰਨ ਤ ੇਮ ਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮੁਕ ਬ੍ਲੇਦ ਰੀ ਅਤੇ 
ਖੁਸ਼ਹ ਲੀ ਿਮੇਤ ਿ ਿੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵਾੱ ਚ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ ਰਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਿ ਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੀਆਂ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦ  ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਨ  ਰਿਰਫ਼ ਅਕਤੂਬ੍ਰ 

ਰਵਾੱ ਚ ਬ੍ਲਰਕ ਹਮੇਸ਼ , ਿ ਿੇ ਲੋਕਲ ਛੋਟੇ ਕ ਰੋਬ੍ ਰੀਆਂ ਦ  ਜਸ਼ਨ ਮਨ ਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਮ ਇਤ ਕਰਨ, ਖ ਿ ਕਰਕ ੇਕੋਰਵਿ-19 ਮਹਾਂਮ ਰੀ ਕ ਰਨ 

ਲਗ ਤ ਰ ਬੰ੍ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ ਅਦ। ਇਿ ਰਵਾੱ ਚ ਅਿੀਂ ਿ ਰੇ ਇਕਜੁਾੱ ਟ ਹਾਂ।" 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰ ਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਛੋਟੇ ਕ ਰੋਬ੍ ਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਰਵਿ-19 ਮਹਾਂਮ ਰੀ ਦ  ਬ੍ਹੁਤ ਵਾੱ ਿ  ਅਿਰ ਰਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਮ ਾੱਲ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਮੰਥ, ਿ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਾੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਲ 

ਕ ਰੋਬ੍ ਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਮ ਰਨਤ ਕਰਨ ਦ  ਸ਼ ਨਦ ਰ ਮੌਕ  ਪਰਦ ਨ ਕਰਦ  ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਰਪਛਲੇ ਮਹੀਰਨਆਂ ਰਵਾੱ ਚ ਬ੍ਹੁਤ ਰਜਆਦ  ਿਰਥਰਤ  ਅਤੇ ਪਰਵੀਨਤ  
ਦਰਿ ਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਿ ਰੇ ਛੋਟੇ ਕ ਰੋਬ੍ ਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲ ਹ ਰਦੰਦ  ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਰਵਾੱ ਚ ਬ੍ੇਕ ਵਾੱ ਲੋਂ ਪਰਦ ਨ ਕੀਤੀ ਜ  ਰਹੀ ਪਰੋਗਰ ਰਮੰਗ ਦ  ਫ ਇਦ  
ਲੈਣ। ਮੈਂ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਮ ਈਲਿਟੋਨ ਪਰੋਗਰ ਮ ਦ ੇਦੁਆਰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹ ਣੀਆਂ ਿੁਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ ਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਮ ਰਰਟਨ ਮੇਿੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕ ਉਂਿਲਰ, ਵ ਰਿਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਛੋਟੇ ਕ ਰੋਬ੍ ਰੀ ਿ ਿੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ  ਬ੍ਹੁਤ ਮਹਾੱ ਤਵਪੂਰਣ ਰਹਾੱ ਿ  ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿ ਿੇ ਲੋਕਲ ਅਰਥਚ ਰੇ ਦੀ ਿਫਲਤ  ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਿ ਿਮ ਾੱਲ 

ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਮੰਥ ਰਵਾੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਾੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਬ੍ਹੁਮੁਾੱ ਲੇ ਯੋਗਦ ਨਾਂ ਦ  ਜਸ਼ਨ ਮਨ ਉਣ ਲਈ ਿ ਿੇ ਨ ਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਨੰੂ ਿਪੋਰਟ ਜਰੂਰ ਕਰੋ।” 

- ਪ ਾੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕ ਉਂਿਲਰ, ਵ ਰਿਿ 1 ਅਤੇ 5; ਵ ਈਿ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਖੇ, ਿਟ ਫ਼ ਸ਼ ਨਦ ਰ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕ ਰੋਬ੍ ਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਮ ਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਾੱ ਧ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਕੋਰਵਿ-19 

ਮਹਾਂਮ ਰੀ ਤੋਂ ਇਕਾੱ ਠੇ ਰਮਲ ਕੇ ਬ੍ਹ ਲੀ ਵਾੱ ਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਿ ਿੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੀਮ, ਪੂਰ  ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਿ ਿੇ ਲੋਕਲ ਛੋਟੇ ਕ ਰੋਬ੍ ਰੀਆਂ ਲਈ 

ਪਰੋਗਰ ਰਮੰਗ ਪਰਦ ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਮ ਾੱਲ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਮੰਥ ਦ ੇਿਨਮ ਨ ਰਵਾੱ ਚ ਿਮ ਾੱਲ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਮ ਈਲਿਟੋਨ ਪਰੋਗਰ ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ ਰਹਤ 

ਹੈ।” 

- ਿੇਰਵਿ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਿਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਿ  ਰਵਾੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਾੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨ ਲ ਵਧਣ ਵ ਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਾੱ ਚੋਂ ਇਾੱ ਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕ ਰਬੋ੍ ਰੀਆ ਂਦ  ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਾੱ ਚ ਰਾੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿ ਿ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭ ਈਚ ਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵ ਤ ਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤ  ਨੂੰ  ਅਾੱ ਗੇ 

ਵਧ ਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਾੱ ਕ ਅਰਜਹ  ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣ ਉਣ ਰਵਾੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭ ਈਵ ਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਾੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿ ਿ ੇਨ ਲ 

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

 
 ਮੀਿੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਪਰਭਜੋਤ ਕੈਂਥ (Prabhjot Kainth) 

ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ, ਮੀਿੀਆ ਐਿਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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