
 

 

 

13 ਜਨਵਰੀ, 2017  

 

ਕਮਟੇੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਲੁਾਕਾਤਾਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਣੋਗੀਆ ਂ

ਸਿਟੀ ਨਵੀਂ “ਉਮਰ-ਅਨੁਕਸੂਲਤ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ” ਲਈ ਨਾਗਸਰਕ ਮਲੁਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਿੱਦਾ ਸਦਿੰ ਦੀ ਹੈ 
 
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 18 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀਆਂ ਸਤਿੰ ਨ ਿਟੈਂਸਡਿੰ ਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਡਂ ਪ੍ਬ੍ਸਲਕ ਿਰਸਵਸਿਜ਼, 
ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਟ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਇਕੋਨੋਸਮਕ ਡੈਵਲੈਪ੍ਮੈਂਟ) (Community and Public Services, Corporate Services,and Economic 

Development) ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਾਉਂਿਲ ਸਵੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬ੍ਹਤਰ 
ਿਮਾਂ ਪ੍ਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਲਈ ਇਿ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂਿੰ  ਅਕਤੂਬ੍ਰ 2016 ਸਵੱਚ ਕਾਉਂਿਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਿੀ। 
 

ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਾਉਂਿਲ ਸਤਿੰ ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਸਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਿੰ ਨ ਫਿੰ ਕਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਿਬ੍ਿੰ ਸਧਤ ਮੱੁਸਦਆਂ ਨੂਿੰ  ਤਵੱਜੋ 
ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਾਉਂਿਲ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਿੂਚੀ ਸਵੱਚ ਪ੍ਬ੍ਸਲਕ ਵਰਕਿ (Public Works) ਮੱੁਸਦਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਿੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 
ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਿਟੈਂਸਡਿੰ ਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਉਂਿਲਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਵੱਚ 
ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਸਦੱਤੀ ਹੈ। The new structure (refer to pages 8, 9 and 10) (ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ – ਪ੍ਿੰ ਨੇ  8, 9 ਅਤੇ 10 ਦੇਖੋ)  
2018 ਦੇ ਅਿੰ ਤ ਸਵੱਚ ਕਾਉਂਿਲ ਦੀ ਸਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਿੰ ਸ਼ੋਸਧਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਨੂਿੰ ਨੀ ਉਪ੍-ਸਨਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਉਂਿਲ 
ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੀ ਸਵਚਲੀ-ਸਮਆਦ ਦੇ ਿਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਸਵੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। 
 

ਕਾਉਂਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਸਲਤ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (Age-Friendly Brampton Advisory Committee) ਨੂਿੰ  ਵੀ ਕਨੂਿੰ ਨੀ 
ਰੂਪ੍ ਸਦੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਾਹਰੀ ਥਾਵਾਂ, ਸਬ੍ਲਸਡਿੰਗਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਰਹਾਇਸ਼, ਿਨਮਾਨ ਅਤੇ ਿਮਾਸਜਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਜਹੇ ਮੱੁਸਦਆਂ 'ਤੇ ਕਾਉਂਿਲ ਨੂਿੰ  ਿਲਾਹ 
ਦੇਵੇਗੀ। ਇਿ ਕਮੇਟੀ ਸਵੱਚ 19 ਮੈਂਬ੍ਰ ਹਨ, ਸਜਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਛੇ ਨਾਗਸਰਕ ਪ੍ਰਤੀਸਨਧੀ (ਸਤਿੰ ਨ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ (55+) ਅਤੇ ਸਤਿੰ ਨ 15-24 ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਸਵਅਕਤੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੋ ਸਵਅਕਤੀ ਇਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਸਵੱਚ ਸਹੱਿਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਆੱਸਫਿ ਨੂਿੰ  905.874.2101 'ਤੇ 
ਿਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ online (ਔਨਲਾਈਨ) ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਸਵਖੇ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹਨ। 
 

ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਿਿੰ ਿਥਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ, ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

ਹਵਾਲਾ 
ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਮੀਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਸਵੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਿਿੰਚਾਲਨ ਿਬ੍ਿੰ ਧੀ ਮੱੁਸਦਆਂ 'ਤੇ 
ਕਾਉਂਿਲ ਲੀਡਰਸਸ਼ਪ੍ ਨੂਿੰ  ਸਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਵੱਚ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭੂਸਮਕਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਉਂਿਲਰ ਵੱਧ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ 
ਿਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਭਸਵੱਖ ਨੂਿੰ  ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਿਕਣਗੇ। ਅਿੀਂ ਨਵੀਂ ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਸਲਤ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬ੍ਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਨੂਿੰ  ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਜ਼ਰੁਗਾਂ ਲਈ ਸਬ੍ਹਤਰ ਿਥਾਨ ਬ੍ਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
 

- ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਗੇਲ ਮਾਇਲਿ (Gael Miles), ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਟ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ 
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http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Corporate%20Services%20Committee/20161207csmn.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Corporate%20Services%20Committee/20161207csmn.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Documents/Application%20Form.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Documents/Application%20Form.pdf


 

 

 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵੱਿੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਲੀ ਸਪ੍ਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  
ਪ੍ਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਵਹਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਿਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵੱਚ ਖਸੋਲਿਆ ਸਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਿਸਵਕ ਹਿੋਸਪ੍ਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ ਦਾ ਸਹੱਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਿਪ੍ਤਾਲਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂਿੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

 
 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਿਿੰ ਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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