
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ           

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਬ੍ਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਦ ੇਰਿਕਾਿ  

ਨ ੰ  ਿਜ਼ਬ੍ ਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਨ ੰ  ਪਰਿਾਨਗੀ ਰਦਿੱ ਤੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (9 ਅਪਰੈਲ, 2021) – ਇਿ ਹਫ਼ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ, ਆਪਣੀ ਿੀਰਟੰਗ 

ਰਿਿੱਚ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਇੰਪਰ ਿਿੈਂਟ ਪਲਾਨ (Community Improvement Plan) (ਿੀ.ਆਈ.ਪੀ.) (CIP) ਨ ੰ  ਪਰਿਾਨਗੀ ਰਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਬੰ੍ਧੀ 
ਿਾਧੇ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕ,ੇ ਟੀਚਾ ਖੇਤਰਾਂ ਰਿਿੱਚ ਨਿੇਂ ਰਬ੍ਲਰ ੰਗ ਰਿਿਤਾਰ ਰਿਿੱਚ ਿਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕ ੇਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨ ੰ  
ਿਜਬ੍ ਤ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ।   

ਿਹਾਂਿਾਹੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਦ ੇਬ੍ਾਅਦ ਤੋਂ ਰਿਟੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਿਰਥਰਤਾ ਰਿਿੱ ਚ ਿਦਦ ਲਈ ਿਚਨਬ੍ਿੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ, ਰਿਟੀ ਲਈ ਅਿੱਗੇ ਿਧਣ ਿਾਿਤੇ ਫਰੇਿਿਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਰਕਿਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ (Economic 

Recovery Strategy) ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਇਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀ, ਚਾਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ: ਇਨੋਿੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਰਸ਼ਪ, ਰਜਿ 

ਰਿਿੱਚ ਉੱਦਿੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਬ੍ਹਤਰ ਿਰਹਯੋਗ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ; ਰਨਿੇਸ਼; ਕਲਾ, ਿਿੱ ਰਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਟ ਰਰਜ਼ਿ; ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ   

ਰਿਿੱਚ ਿੰਗਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਰਿਟੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2021 ਦੀ Q1 (ਪਰਹਲੀ ਰਤਿਾਹੀ) ਰਿਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਿੱਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤ ੇਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾ 
ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਰਤੰਨ ਿਹੀਰਨਆਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬ੍ਲੇ, ਲਗਿਗ ਦੁਿੱਗਣਾ ਰਨਿੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।    

ਉਿੇ ਗਤੀ ਨ ੰ  ਕਾਇਿ ਰਿੱਖਣ ਲਈ, ਿੀ.ਆਈ.ਪੀ. (CIP) ਰਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਬ੍ਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਿੁਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਫਾਇਦੇ ਨ ੰ  
ਹੋਰ ਿਧਾਉਣ ਿਿੱਲ ਦ ਜਾ ਕਦਿ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਿ ਬ੍ੇ ਦਾ ਪਲਾਰਨੰਗ ਐਕਟ (Planning Act), ਲੋਕਲ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ 

ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਇੰਪਰ ਿਿੈਂਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਏਰੀਆ (Community Improvement Project Area) ਿਜੋਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਖੇਤਰ ਰਨਯਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 

ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੌਕ ੇਅਤੇ ਿਹ ਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨ ੰ , ਆਰਰਥਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਰਰਥਕ ਪਰਹਲਕਦਿੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਿ,ੇ ਜੋ ਰਿਕਾਿਸ਼ੀਲ ਰਿਟੀ 
ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਿੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਹੇਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿੰਿਾਿੀ ਟ ਲਿ ਰਿਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਇੰਿੈਂਰਟਿ, ਟੈਕਿ ਇੰਕਰੀਿੈਂਟ ਇਰਕਿਲੈਂਟ ਗਰਾਂਟ (ਟੀ.ਆਈ.ਈ.ਜੀ.) (Tax 

Increment Equivalent Grant) (TIEG) ਹੋਿੇਗੀ, ਰਜਿਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਰਿਰਚ ਅਤੇ ਲੈਬ੍ ਿਬੰ੍ਧੀ ਥਾਂ ਿਰਗੇ ਿਹਾਇਕ ਇਿਤੇਿਾਲਾਂ ਿਿੇਤ ਆਰਫਿ 

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੀ.ਆਈ.ਈ.ਜੀ. (TIEG), ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦ ੇਿਾਲਕ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਿਾਧੇ ਦ ੇਇਿੱਕ ਰਹਿੱ ਿੇ ਦਾ ਿੁਆਿਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, 

ਗਰਾਂਟ ਜਾਂ ਛੋਟ ਹੈ।  

ਇਿਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਿਿੱਚ ਆਰਫਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਾਿਤੇ ਟੀ.ਆਈ.ਈ.ਜੀ. ਲਾਗ  ਕਰਕੇ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣ ੇਿੇਜਰ ਆਰਫਿ ਪਰੋਗਰਾਿ 

(Major Office Program) ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਰੀਜਨ ਦ ੇਟੀ.ਆਈ.ਈ.ਜੀ. ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਿੇਗੀ, ਰਜਿਦੀ 2021 ਰਿਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ 

ਦੀ ਿੰਿਾਿਨਾ ਹੈ। ਿਧੀਆ ਰਕਿਿ ਦੀ ਆਰਫਿ ਥਾਂ ਲਈ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਿਿੱ ਚ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਿਧਾਉਣ ਨਾਲ ਿੀ, “ਿੰਪ ਰਣ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ” ਦਾ ਿਾਤਾਿਰਣ ਰਿਕਰਿਤ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਰਜਿੱਥੇ ਰਨਿਾਿੀ ਰਰਹ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਕੰਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਿੱ ਖ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

https://www.brampton.ca/en/Business/planning-development/central-area/Pages/central-area-community-improvement-plan.aspx
https://www.brampton.ca/en/Business/planning-development/central-area/Pages/central-area-community-improvement-plan.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy#:~:text=On%20May%2013%2C%20Brampton%20City,economy%20as%20it%20moves%20forward.
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy#:~:text=On%20May%2013%2C%20Brampton%20City,economy%20as%20it%20moves%20forward.
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy#:~:text=On%20May%2013%2C%20Brampton%20City,economy%20as%20it%20moves%20forward.


 

 

ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਟਾਫ਼ ਨ ੰ  2021 ਦੀ Q2 (ਦ ਜੀ ਰਤਿਾਹੀ) ਅਤੇ Q3 (ਤੀਜੀ ਰਤਿਾਹੀ) ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿਨ ੰ  ਅੰਰਤਿ ਰ ਪ ਦੇਣ 

ਦਾ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਰਦਿੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਰਿਟੀ, ਇਿ ਿਾਲ ਦ ੇਅੰਤ ਰਿਿੱ ਚ ਕਨ ੰ ਨੀ ਪਬ੍ਰਲਕ ਿੀਰਟੰਗ ਰਿੱ ਖੇਗੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਿੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨ ੰ , ਿਿੀਰਖਆ ਅਤੇ ਰਟਿੱ ਪਣੀ 
ਿਾਿਤੇ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਿਰਨਿਟਰੀ ਆਫ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲ ਅਫੇਅਰਿ ਐ ਂ ਹਾਊਰਿੰਗ (Ontario Ministry of Municipal Affairs and Housing) ਨ ੰ  
ਿੇਰਜਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਿੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦ ੇQ4 (ਚੌਥੀ ਰਤਿਾਹੀ) ਦ ੇਅੰਤ ਤਿੱਕ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਿਾਿਨਾ ਹੈ।  

ਿੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਤੈਅ ਿਿੇਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਨਯਰਿਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਇਿਦੀ ਿਿੀਰਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਰਕ ਰਿਟੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਬੰ੍ਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦ ੇਟੀਚ ੇਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ ਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਿੀ.ਆਈ.ਪੀ., “ਿੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ” (“City of Opportunities”) 

ਿਜੋਂ ਟਰਿ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ (Term of Council Priorities) ਦ ੇਿੁਤਾਬ੍ਕ ਿੀ ਹੋਿੇਗਾ।  

ਿੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਇਿਦੇ ਿੁਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ: ਇਨੋਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ; ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਰਸ਼ਪ; ਹੈਲਥ ਐ ਂ ਲਾਈਫ ਿਾਇੰਰਿਜ; ਅਤੇ ਐ ਿਾਂਿ  

ਿੈਨਯ ਫੈਕਚਰਰੰਗ ਰਿਿੱ ਚ ਿਾਧ  ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਿੱਚ ਿੌਜ ਦਾ ਿਾਰਕੀਟ ਿਰਥਤੀਆਂ, ਇਿ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਰਿਿੱ ਚ ਨਿੀਂ ਉਿਾਰੀ 
ਰਿਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਨਿੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਿਾਲੇ 

“ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਇੰਪਰ ਿਿੈਂਟ ਪਲਾਨ, ਿਾ ੇ ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰਿਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਰਨਿੱਜੀ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਰਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਿਾ ੇ ਟੀਰਚਆਂ ਨ ੰ  
ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦ ਜਾ ਿਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਕੰਿ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਰਿਿੱ ਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਿਿੱਲ ਅਿੱਗੇ ਿਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

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

“ਿਾ ੀ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਰਕਿਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ ਹੇਿ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਿੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨ ੰ  ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਦਦ ਲਈ ਰਨਿੇਸ਼ ਦ ੇਿੁਿੱ ਖ ਕੰਿਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿਜੋਂ 
ਪਛਾਰਣਆ ਹੈ। ਉਹ ਿਾ ੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜਹ ਦੀ ਹਿੱ ੀ ਹਨ। ਰਜਿੇਂ-ਰਜਿੇਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਿਫਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਿਾ ੀ ਿਾਰਰਆਂ ਦੀ ਰਜਿੱਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।” 

- ਿਾਰਰਟਨ ਿੇ ੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਿਾਰ ਿ 3 ਅਤੇ 4, ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰ; ਪਲਾਰਨੰਗ ਐ ਂ ਰ ਿੈਲਪਿੈਂਟ ਕਿੇਟੀ, 
ਚੇਅਰ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰ ਿੈਲਪਿੈਂਟ ਕਰਿਟੀ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਇਹ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਇੰਪਰ ਿਿੈਂਟ ਪਲਾਨ, ਨੇਬ੍ਰਹੁਿੱ ਿ ਨ ੰ  ਿਜ਼ਬ੍ ਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਰਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦ ੇਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾ ੀਆਂ 
ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਰਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿੁਿੱ ਖ ਿਾਈਿਾਲੀਆਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਬ੍ਹਾਲ ਕਰਨ ਰਿਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ।” 

- ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਿਾਰ ਿ 7 ਅਤੇ 8, ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਅਤੇ ਿਾਈਿ-ਚੇਅਰ; ਪਲਾਰਨੰਗ ਐ ਂ ਰ ਿੈਲਪਿੈਂਟ ਕਿੇਟੀ, ਰਿਟੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਿਟੀ ਦਾ 2040 ਰਿਜਨ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਰਕਰਤੀ ਬ੍ਲ ਰਿਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੰ  ਿਿਝਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਿਿੱਚ ਰਰਹੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਇੰਪਰ ਿਿੈਂਟ ਪਲਾਨ, ਅਰਜਹੀ ਥਾਂ ਬ੍ਣਨ ਰਿਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਾ ੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਿਿੱਚ ਿਿੱ ਧ ਆਰਫਿ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  
ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਿਿੱ ਧ ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।” 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Opportunities.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Opportunities.aspx


 

 

- ਪਾਿੱਲ ਰਿਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਿਾਰ ਿ 1 ਅਤੇ 5, ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲ ਅਤੇ ਿਾਈਿ-ਚੇਅਰ; ਚੇਅਰ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰ ਿੈਲਪਿੈਂਟ ਕਿੇਟੀ, 
ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਤ,ੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਇੰਪਰ ਿਿੈਂਟ ਪਲਾਨ ਿੰਿਾਿੀ ਗੈਰ-ਆਰਰਥਕ ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਦਾ ‘ਟ ਲਬ੍ੌਕਿ’ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਲੰਿੇ ਿਿੇਂ ਦ ੇਫਾਇਰਦਆਂ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨਗੇ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਿਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਿ ਆਿਦਨੀ ਅਤੇ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਲਈ 

ਜੀਿਨ ਕੁਆਰਲਟੀ ਰਿਿੱਚ ਿਿੁਿੱ ਚਾ ਿੁਧਾਰ।” 

-  ੇਰਿ  ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐ ਰਿਰਨਿਟਰੇਰਟਿ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈ ਾ ਰਿਿੱ ਚ ਿਿ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾ  ੇਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਿੇ। ਿਾ  ੇਨਾਲ 

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

 

ਿੀ ੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਿੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰ ੀਨੇਟਰ, ਿੀ ੀਆ ਐ ਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਿੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

