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ਸਿਟੀ ਆੱਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਖ਼ਾਿ ਢਾਂਚ਼ਾਗਤ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਲ਼ਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ; 
“ਭਸ ੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ” ਇੱਕ ਿੰਿਥ਼ਾ ਬ੍ਣ਼ਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ 

 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਅੱਜ ਸਿਟੀ ਆੱਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸਿਪ ਢਾਂਚੇ ਸ ੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਘੋਿਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ 
ਸਿਟੀ ਨ ੰ  ਇਿਦੇ ਐਡਸਮਸਨਿਟਰੇਸਟ  ਕੰਮਾਂ ਸ ੱਚ  ੱਧ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆਿੀਲ ਅਤੇ ਪਰਭਾ ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। 
 
ਇਿ ਿਾਲ ਕੁਝ ਿਮਾਂ ਪਸਹਲਾਂ ਐਡਸਮਸਨਿਟਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰਾਂ, ਿਮੁਦਾਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਿੁਸਣਆ ਿੀ ਸਕ ਸਿਟੀ ਆੱਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
ਨ ੰ  ਭ ਸਮਕਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਿਪਿਟ ਕਰਨ, ਪਰਤੀਸਲਪੀਕਰਨ (ਡੁਪਲੀਕੇਿਨ) ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ, ਗਤੀ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੀ ਉੱਨਤੀ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਿ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ ਆਪਕ ਿੰਗਠਨਾਤਮਕ ਿਮੀਸਿਆ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਸਮਲੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਾਗ  ਕਰ 
ਸਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਟੀ ਨ ੰ  ਇਹ ਟੀਚੇ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਸ ੱਚ  ੱਧ ਿਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। 
 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ ੱਚ ਿਾਮਲ ਹਨ: 
 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨ ੰ  ਅਿਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੰਿਥਾ ਸ ੱਚ ਪਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣਾ। 

 ਿਮ ਹਾਂ ਨ ੰ  ਇਕੱਠੇ ਸਲਆ ਕੇ ਪਰਤੀਸਲਪੀਕਰਨ ਨ ੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਜਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸਹਲਾਂ ਿੰਿਥਾ ਸ ੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ ਿੀ। 

 ਿਾਰੇ ਸ ਭਾਗਾਂ ਸ ੱਚ  ੱਧ ਸਮਲ ਰਤਨ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਨ ੰ  ਸਨ ੇਿ, ਨ ੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿੇ ਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ ਿ  ਸ ਆਪੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਸ ੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਸਮਲੇਗੀ।  

 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਿੰਿਥਾ ਸ ੱਚ 20 ਪਰਬੰਧਨ ਅਹੁਸਦਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੱੁਿ ਮੰਤ  ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨ ੰ  
ਆਧੁਸਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਸਦਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਹਰ ਿਾਲ ਲਾਗਤ ਸ ੱਚ $2 ਸਮਲੀਅਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ੇਗੀ। 
 

ਚੀਫ ਐਡਸਮਸਨਟਰੇਸਟ  ਆੱਸਫਿਰ ਹੈਰੀ ਿਲੈਂਗ (Harry Schlange) ਨੇ ਸਕਹਾ, “ਅਿੀਂ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮੁਦਾਏ ਤੋਂ ਿੁਸਣਆ 
ਹੈ ਸਕ ਿਾਡੀ ਿੰਿਥਾ ਨ ੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਭਸ ੱਿ ਬਾਰੇ  ੱਡਾ ਿੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਕਹਾ, “ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿ ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ ਦੇ 
ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਾਡੀ ਪਸਹਲੀ ਅਗਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਸਕ ਿਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਿਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪ ਰੇ ਉਤਿਾਹ ਅਤੇ ਿਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਸਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਾਡੇ  ੱਲੋਂ ਿਰਬੋਤਮ ਕੰਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।” 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ਼੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਸ ੱਚ ਨੌ ਾਂ ਿਭ ਤੋਂ  ੱਡਾ ਿਸਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ ਸ ਧ  ੱਿੋਂ ਲਈ ਪਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜੋ 89  ੱਿ- ੱਿ ਭਾਿਾ ਾਂ ਬੋਲਣ  ਾਲੇ 209  ੱਿ- ੱਿ ਨਿਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨ ਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ  ਾਸਲਆਂ ਨ ੰ  ਸ ਹਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸ ਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਿਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਿਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
 ੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆ ਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸ ੱਚ ਿਸੋਲਿਆ ਸਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਸ ਕ ਹਿੋਸਪਟਲ, ਸ ਸਲਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ ਦਾ ਸਹੱਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ  ੱਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਸ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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