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ਲੌਬਿਸਟ ਅਤੇ ਬਿਫਟ ਰਬਿਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਈ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਖੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਸਿਲਕਦਮੀਆਂ – ਲੌਸਬ੍ਿਟ ਰਸਜਿਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਫਟ 
ਰਸਜਿਟਰੀ – ਿੁਣ ਪਰਭਾਵੀ ਿੋ ਿਈਆਂ ਿਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਲੌਸਬ੍ਿਟ ਰਸਜਿਟਰੀ ਿਥਾਸਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਸਮਉਂਸਨਸਿਪਲਟੀ, ਲੌਸਬ੍ਿਟ ਅਤੇ 
ਸਵਸ਼ਾ-ਵਿਤੂ ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ, ਜੋ ਸਕ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਿਟਾਫ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਡ 
ਮੁਿੱਈਆ ਕਰੇਿੀ। ਸਿਫਟ ਰਸਜਿਟਰੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਿਟਾਫ ਨੂੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਿੋਏ $50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤੋਿਸਫਆਂ, ਫਾਇਸਦਆਂ ਅਤੇ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਦੇ 
ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰਡ ਵੱਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰੇਿੀ। 
 
ਦੋਵਾਂ ਰਸਜਿਟਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੁਆਰਾ 8 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੂੰ  ਪਰਵਾਸਨਤ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਿੀ ਅਤੇ ਇਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਵਾਬ੍ਦੇਿੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ 
ਸਿੱਿਾ ਿਨ। 
 
ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਨਟੈਿਸਰਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ, ਅੂੰਤਸਰਮ ਲੌਸਬ੍ਿਟ ਰਸਜਿਟਰਾਰ ਦੇ ਵੱਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰੇਿਾ। ਰਸਜਿਟਰਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੌਸਬ੍ਿਟ ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਵਾਸਨਤ 
ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਕਾਰਨ, ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਲੌਬ੍ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਤੀਸਵਧੀ ਦਾ ਖੁਲਾਿਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਿੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜੇ ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ 
ਨੇ ਲੌਸਬ੍ਿਟ ਸਵਿਾਰ ਦੇ ਸਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਪਰਸਤਬ੍ੂੰ ਧ ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿੈ। ਰਸਜਿਟਰਾਰ ਇੱਕ ਿਲਾਨਾ ਸਰਪੋਰਟ ਸਤਆਰ ਕਰੇਿਾ 
ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ੍ਦੇਿੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਾਿ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਿਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। 
 
ਿਲਦ ਤੱਥ 
 ਲੌਸਬ੍ੂੰ ਿ ਉਿ ਨੂੂੰ  ਸਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਸਕਿੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਜਾਂ ਸਵੱਤੀ ਸਿੱਤ ਦੀ ਪਰਸਤਸਨਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਆਮ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੇ ਬ੍ਾਿਰ 

ਿਰਕਾਰੀ ਮਾਮਸਲਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਫੈਿਲੇ ਨੂੂੰ  ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿੇ ਜਨਤਕ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿੂੰ ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ 

 ਲੌਸਬ੍ਿਟ ਦੀ ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਤੂੰਨ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਿੈ। ਉਿ ਸਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿੂੰਿਠਨ ਦੀ ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸਜਿਦੀ ਉਿ ਪਰਸਤਸਨਧਤਾ ਕਰ ਸਰਿਾ 
ਿੈ; ਉਿ ਸਵਸ਼ਾ-ਵਿਤੂ ਜਾਂ ਮੁੱ ਦੇ ਦੀ ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸਜਿ ਬ੍ਾਰੇ ਉਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ; ਅਤੇ ਲੌਸਬ੍ੂੰ ਿ ਪੂਰੀ ਿੋ ਜਾਣ 
ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਸਵਸ਼ਾ-ਵਿਤੂ ਦੀ ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਮਾਪਤੀ 

 ਲੌਸਬ੍ੂੰ ਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਲੌਸਬ੍ੂੰ ਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂੰਜ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਰਸਜਿਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ 

 ਸਿਫਟ ਰਸਜਟਰੀ ਮੂੰ ਿ ਕਰਦੀ ਿੈ ਸਕ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਿਟਾਫ $50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਤੋਿਫੇ, ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਲਈ ਤੋਿਫੇ 
ਦਾ ਖੁਲਾਿਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਬ੍ਆਨ (Gift Disclosure Statement) ਪੂਰਾ ਕਰੇ 

 ਸਿਫਟ ਰਸਜਿਟਰੀ ਐਟਂਰੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸਤਮਾਿੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ www.brampton.ca/registry 'ਤੇ ਪੋਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ 
 
ਹਵਾਲਾ 
ਆਸਫਿ ਸਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਤੋਂ, ਇਿ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਿਸਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬ੍ਦੇਿ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਿੈ। ਲੌਸਬ੍ਿਟ ਅਤੇ ਸਿਫਟ ਰਸਜਿਟਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਿਨ ਜੋ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੂੰ ਮਕਾਜ ਇੱਕ ਖੱੁਲਹੇ  ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਿਾਡੀ 
ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲੌਸਬ੍ਿਟ ਰਸਜਟਰੀ ਿਥਾਸਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਮਉਂਸਨਸਿਪਲਟੀ ਿੈ ਜੋ ਸਕ ਸਮਉਸਨਸਿਪਲ ਿੂੰਚਾਲਨ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਆਿੂ ਬ੍ਣਨ ਦੇ 
ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਰਣਨੀਸਤਕ ਟੀਚੇ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

- ਮੇਅਰ ਸਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 
ਸਿੰਧਤ ਬਲੰਕ 
 ਲੌਸਬ੍ੂੰ ਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬ੍ਿਾਈਟ 'ਤੇ ਿੂੰ ਪਰਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਰਸਜਿਟਰ ਿੋ ਿਕਦੇ ਿਨ 
 ਦੋਵਾਂ ਰਸਜਿਟਰੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸਵਿਤਾਰ ਸਵੱਚ ਅਕਿਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਮਲ ਿਕਦੇ ਿਨ 
 
ਿਰੈਂਪਟਨ ਿਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਿਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵੱਿੋਂ ਲਈ ਪਰਸਿੱਧ ਿੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਵਿਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆ ਂਿਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆ ਂਆਧੁਸਨਕ ਿਿੂਲਤਾਂ ਅਤ ੇਕੈਨੇਡਾ 
ਦੀਆ ਂਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਿੁੂੰ ਚ ਸਮਲਦੀ ਿੈ। 2007 ਸਵੱਚ ਖੋਸਲਹਆ ਸਿਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਸਵਕ ਿੋਿਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਿਲਰ 
ਿੈਲਥ ਸਿਿਟਮ ਦਾ ਸਿੱਿਾ ਿ,ੈ ਜੋ ਸਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ੇਕਸਮਉਸਨਟੀ ਿਿਪਤਾਲਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ 
@CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 
ਨੇਟਾਲੀ ਿਟੋਿਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

