
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਿਿੀਿਾਗਾ ਅਤੇ ਕਲੇੈਡਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦ ੇਟਕੈਿ ਦਣੇ  

 ਾਰਲਆਂ ਦ ੇਰਬ੍ਹਤਰ ਰਹਿੱਤਾਂ ਲਈ  ਟੋ ਰਦਿੱ ਤੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (22 ਿਈ, 2019) – ਕਿੱਲਹ ਸ਼ਾਿ ਆਪਣੀ ਖਾਿ ਕਾਉਂਰਿਲ ਿੀਰਟੰਗ ਰ ਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) 

ਨੇ ਿਰਬ੍ਿੰਿਤੀ ਨਾਲ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦ ੇਅਪਰ ਟੀਅਰ ਗ ਰਨੈਂ ਿ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਰਿਲ (City of 

Brampton Council) ਦ ੇਢਾਂਚ ੇਨ ੰ  ਕਾਇਿ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਿਤਾ  ਪਾਿ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਤਾ  ਰ ਿੱ ਚ ਇਹ ਿਤਾ ਪਾਿ ਕੀਤਾ ਰਗਆ: 

 

“ਇਹ ਰਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦੇ ਿਰਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ (Peel Region) ਦ ੇਟੈਕਿ ਦੇਣ  ਾਰਲਆਂ ਦ ੇਰਬ੍ਹਤਰ ਰਹਿੱਤ ਰ ਿੱ ਚ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦ ੇਅਪਰ ਟੀਅਰ ਗ ਰਨੈਂ ਿ ਢਾਂਚ ੇਨ ੰ  ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦ ੇਲੋਅਰ ਟੀਅਰ ਢਾਂਚ ੇਨ ੰ  ਕਾਇਿ ਰਿੱਖਣ 

ਦਾ ਿਿਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਰਕ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿਦੇ ਿੁਤਾਬ੍ਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਦੇ ੇਗੀ।” 

 

ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਟੈਕਿ ਦੇਣ  ਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਿਲਾ ਿਪੈਸ਼ਲ ਐਡ ਾਈਜਰਾਂ (Special Advisors) ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ, ਜੋ 

ਰੀਜਨਲ ਿਰਕਾਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿ ਬ੍ੇ ਦੀ ਿਿੀਰਖਆ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਡੈਲੋਇਟ (Deloitte) ਤੋਂ ਿੁਤੰਤਰ ਰ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 

ਰਿਿੀਿਾਗਾ (Mississauga) ਅਤੇ ਕੈਲੇਡਨ (Caledon) ਦੇ ਟੈਕਿ ਦੇਣ  ਾਰਲਆਂ ਉੱਤੇ  ਿੱ ਧ ਖ਼ਰਚ ਪਾ ੇਗਾ।  
 

ਅਰਨਿਟ ਐਡਂ ਯੰਗ (ਈ ਐਡਂ  ਾਈ) (Ernst & Young) (E&Y) ਦੇ ਰ ਿੱ ਤੀ ਰ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ  ੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਰਕ ਜੇਕਰ ਅਪਰ ਟੀਅਰ ਗ ਰਨੈਂ ਿ 

ਰ ਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਿਾਰੇ ਰਤੰਨ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਪੀਲ ਦ ੇਟੈਕਿ ਦੇਣ  ਾਰਲਆਂ ਉੱਤੇ  ਿੱ ਧ ਖ਼ਰਚ ਪ ੇਗਾ। 
 

ਿੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਪਰਬੰ੍ਧਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ ਰਡਲੀ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਟਰਿ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ (Term of 

Council) ਪਰਾਇਰਟੀ ਦ ੇਰ ਿਤਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਰਿਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨ ਾਿੀਆਂ  ਾਿਤੇ ਰਬ੍ਹਤਰ ਿੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ।   
 

ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ, ਰਿਟੀ ਰੀਜਨਲ ਗ ਰਨੈਂ ਿ ਲਈ ਰਤੰਨ ਰ ਕਲਪਾਂ ਤ ੇਰਨ ਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਿਰਕਰਰਆ ਤੌਰ ਤ ੇਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ:  

 ਇਿੱਕ ਿਟੈਂਡਅਲੋਨ ਰਿਟੀ ਬ੍ਣਨਾ (ਰਜ ੇਂ ਰੀਜਨ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣਾ) 
  ਿੱਡੀ ਰਿਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਰਤੰਨ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਰਿਲਾਉਣਾ 
 ਿੌਜ ਦਾ ਢਾਂਚ ੇਰ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨਾ 

 

ਇਿ ਿਾਲ ਪਰਹਲਾਂ, ਪਰੋਰ ੰਿ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (Province of Ontario) ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰੀਜਨਲ ਿਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਿੀਰਖਆ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ 
ਿੀ ਰਕ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਿਰਕਾਰਾਂ  ਿੱ ਧ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਿੰਭ  ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਭਾ ੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 

ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੇ ਾ ਾਂ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਨਰਭਰ ਹਨ। ਰੀਜਨਲ ਗ ਰਨੈਂ ਿ ਤ ੇਆਖ਼ਰੀ ਫੈਿਲਾ ਪਰੋਰ ੰਿ 

ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ ਤ ੇਰਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2019 ਰ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਿੰਭਾ ਨਾ ਹੈ। 
  



 

 

 

ਝਲਕੀਆ ਂ  

 ਰਿਟੀ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਰਕਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ (engaged the community) ਇਹਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਾਊਨ 

ਹਾਲ (Telephone Town Hall), ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਿੀਰਟੰਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਿਰ ੇਖਣ, ਤੀਜੀ-ਰਧਰ  ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਇਿੱਕ ਰ ਿਰਤਰਤ 

ਰ ਰਗਆਨਕ ਿਰ ੇਖਣ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦੀ  ੈਬ੍ਿਾਈਟ ਤ ੇਇਿੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਿੰਪਰਕ ਫਾਰਿ  

 ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਰਿਲੀਆਂ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦ ੇਿੌਜ ਦਾ ਢਾਂਚ ੇਨ ੰ  ਰਿੱਖਣ ਦ ੇਪਿੱਖ ਰ ਿੱ ਚ (in favour of keeping the 

current structure of the Region of Peel) ਿਨ 

 ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਿੇ ਾ ਰਡਲੀ ਰੀ ਦ ੇਿਬੰ੍ਧ ਰ ਿੱ ਚ ਰੀਜਨ ਤੋਂ  ਿੱ ਖ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨ ੰ   ਿੱਡੀ ਜਨਤਕ ਰਚੰਤਾ ਦਿੱ ਰਿਆ ਰਗਆ ਿੀ 
 ਿੇਨਿਟਰੀਟ ਰਰਿਰਚ (Mainstreet Research)  ਿੱਲੋਂ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪੋਰਲੰਗ ਰ ਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਰਗਆ ਰਕ 10 ਰ ਿੱ ਚੋਂ 

ਲਗਭਗ 7 ਰਨ ਾਿੀ (66.4%) ਿੌਜ ਦਾ ਅਪਰ ਟੀਅਰ ਗ ਰਨੈਂ ਿ ਢਾਂਚ ੇਨ ੰ  ਕਾਇਿ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਿਿਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

 ਪਰੋਰ ੰਿ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ  ਿੱਲੋਂ ਰਿਰਨਿਟਰ ਆਫ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲ ਅਫੇਅਰਿ ਐਡਂ ਹਾਊਰਿੰਗ (Minister of Municipal Affairs and 

Housing) ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਤਾਰ ਤ ਰਿਫਾਰਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿੰਭਾ ਨਾ ਹੈ 

 ਿ ਬ੍ ੇਦ ੇਿਪੈਸ਼ਲ ਐਡ ਾਈਜਰਾਂ  ਿੱਲੋਂ  ਰਿਰਨਿਟਰ ਆਫ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲ ਅਫੇਅਰਿ ਐਡਂ ਹਾਊਰਿੰਗ ਨ ੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਫਾਰਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬ੍ਾਅਦ (ਗਰਿੀ 2019 ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਰ ਿੱ ਚ) ਫੈਿਲਾ ਰਲਆ ਜਾ ੇਗਾ  

 

ਹ ਾਲਾ 
“ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਤੋਂ ਿਪਸ਼ਟ ਰ ਪ ਨਾਲ ਿੁਰਣਆ ਰਕ ਿੌਜ ਦਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਗ ਰਨੈਂ ਿ ਢਾਂਚ ੇਤਰਜੀਹੀ ਰ ਕਲਪ ਿਨ। 
ਜਨਤਾ ਦੀ ਿੁਿੱ ਖ ਰਚੰਤਾ ਲਾਗਤ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਅਰਨਸ਼ਰਚਤਤਾ ਿੀ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਿ ਦੇਣ  ਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਦੇਣ ਦ ੇਪਰਤੀ 
 ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ। ਿਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਹੈ ਰਕ ਿਾਡੀਆਂ ਿੇ ਾ ਾਂ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਿੰਭ  ਲਾਗਤ ਪਰਭਾ ੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਈ ਐਡਂ 

 ਾਈ ਅਤੇ ਡੈਲੋਇਟ  ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਦੋ ੇਂ ਿੁਤੰਤਰ ਰ ਿੱ ਤੀ ਰ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿਪਸ਼ਟ ਰ ਪ ਨਾਲ ਦਿੱਿਦੇ ਹਨ ਰਕ ਰਿਿੀਿਾਗਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲੇਡਨ ਰ ਿੱ ਚ ਟੈਕਿ ਦੇਣ 

 ਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਰੀਜਨਲ ਖਾਤਿ ੇਜਾਂ ਏਕੀਕਰਣ ਨਾਲ  ਿੱ ਧ ਖ਼ਰਚ ਪ ੇਗਾ। ਿ ਬ੍ੇ ਨ ੰ  ਿਾਡੀ ਪਰਿਤੁਤੀ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਟੈਕਿ ਦੇਣ 

 ਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।” 
- ਿੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਿੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਿੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਿੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਿੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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