
 
 

 

 

29 ਮਾਰਚ, 2017  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣ ੇਮਹੱਤਵ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਂਦ ੇਹਏੋ, ਉੱਚਾ ਸਚੋ ਰਰਹਾ ਹੈ 
ਰਸਟੀ ਨ ੂੰ  ਅੱਗ ੇਵਧਾਉਣ ਦ ੇਪਰਤੀ ਛ ੇਮ ੱ ਖ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆ ਂ'ਤ ੇਫਕੋਸ ਤਜੇ਼ ਕੀਤਾ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਅੱਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 2016-2018 Strategic Plan (2016-2018 ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਯੋਜਨਾ) 'ਤੇ 
ਫੋਕਸ ਨ ੂੰ  ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਰਜਹੀ ਜ ੜੀ ਹੋਈ (ਕਨੈਕਰਟਡ) ਰਸਟੀ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, 
ਸੂੰ ਰਮਰਲਤ ਅਤੇ ਉੱਘੀ ਹੋਵੇ। 
 

ਹ ਣ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨ ੂੰ  ਮਨਜ਼ ਰੀ ਰਮਲਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਸ਼ਰਹਰੀ ਰਸਟੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ 
ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬ੍ਲ ਆਗ  ਦੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਰਸਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੀ ਖਬ੍ਰ ਹੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਸ ਪਰ ਕੋਰੀਡੋਰ 
ਨਾਲ ਜ ੜ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸ ਬ੍ਾਈ ਫੂੰ ਰਡੂੰ ਗ ਨੇ ਰਸਟੀ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਯ ਨੀਵਰਰਸਟੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੂੰਟੀਗਰੇਰਟਡ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ (Peel Memorial Integrated Health and 

Wellness Centre) ਖ ੱ ਲਹ ਰਗਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ/ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਕੇਂਦਰ ਬ੍ਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਨਪ ੂੰ ਨ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਮੌਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  
 

“ਪ ਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਰਬ੍ਹਤਰ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਨੀਂਹ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ 2014 ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੀ ਮ ੱ ਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਹ ਣ ਅਸੀਂ 
ਨਵੀਨਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਨ ੂੰ  ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮ ਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਗਲੋਬ੍ਲ ਮਾਰਕੀਟ ਬ੍ਣਨ ਰਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਯਥਾ ਸਰਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ,” ਮੇਅਰ ਰਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਰਕਹਾ। 
 

ਕਾਉਂਰਸਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲਈ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਭਰਵੱਖ ਲਈ ਰਤਆਰ ਰਸਟੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਪਰਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ 
ਅਰਜਹੇ ਮੌਰਕਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਉੱਚਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਰਵੱਚ ਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹ ਣ 
ਕਾਉਂਰਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਸੂੰਭਾਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਬ੍-ਸੂੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:  

 

 ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ – ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਰਵਕਲਪਾਂ ਦਾ ਬ੍ੇਜੋੜ ਏਕੀਕਰਨ। 
 ਯ ਨੀਵਰਰਸਟੀ – ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਰਵਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ-ਜ ੜੇ ਹੋਈ ਰਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
 ਰਸਹਤ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ – ਰਸਹਤ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਰਵਚਕਾਰ ਸਬ੍ੂੰ ਧਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਰਵਰਗਆਨ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ 

ਕਰਨਾ। 
 ਰਰਵਰਵਾਕ – ਸ਼ਰਹਰੀ ਰਵਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਤਕ ਗਰੀਨ ਸਪੇਸ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰਵੱਚ ਏਟੋਰਬ੍ਕੋਕ 

ਕਰੀਕ (Etobicoke Creek) ਨ ੂੰ  ਜੀਵਨਮਈ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੜਹ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
 ਸ਼ਰਹਰੀ ਕੇਂਦਰ (Urban Centre) – ਰਚਨਾਤਮਕ, ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਰਹਰੀ ਥਾਵਾਂ ਨਾਗਰਰਕ ਮਾਣ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਬ੍ੂੰ ਧਾਂ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ ਰੱਰਖਆ ਨ ੂੰ  ਸਰਹਯੋਗ ਰਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
 ਯਜੋਨਾਬ੍ੂੰ ਦੀ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ (Planning Vision) – ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਅਤੇ – 25+ ਸਾਲਾਂ ਰਵੱਚ ਰਕਹੋ ਰਜਹੀ 

ਹੋਵਗੇੀ ਅਤ ੇਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹ ੂੰ ਚਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਹਲੇ ਕਦਮ ਕੀ ਹਨ। 
 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Welcome.aspx


 
 

 

“ਸਾਡੇ ਸੂੰਚਾਲਨਾਂ ਰਵੱਚ ਜਾਰੀ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਰਸ਼ਫਟ ਸਾਡੇ ਲੇਜਰ ਫੋਕਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਰੱਥ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ 
ਰਨਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਰਵੱਚ ਫ ਰਤੀ ਰਲਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਸਹਤਮੂੰਦ ਸਬ੍ੂੰ ਧ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਮੂੰਚ ਰਤਆਰ 
ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ ਹੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange) ਨੇ ਰਕਹਾ। “ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰਰਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਨ ੂੰ  ਵਧੀਆ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਰਕ ਲੋਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਮਾਣ ਨਾਲ 
ਰਰਹਣ – ਬ੍ਲਰਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਵੀ ਕਰਨ।” 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਰਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਵੱਖ ਲਈ ਰਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਰਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਰਵਰਵਧਤਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਵਸ਼ਵ-ਰਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਵੱਚ ਸਰਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਰਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਰਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਰਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਜਹਾ ਜ ਰੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਰਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਰਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca'ਤੇ 
ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 

  

 

 

 

 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ: 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਰਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

