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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦ ੇਕਵੀਨਸ ਪ੍ਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਨ ੰ  ਮਹੱਤਵ ਨਦੱਤਾ  
ਨਸਟੀ ਨੇ ਸ ਬ੍ ੇਨ ੰ  2018 ਦੀਆ ਂਨਮਊਨਨਨਸਪ੍ਲ ਚਣੋਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ਨੇਤੀ ਕਰਦ ੇਹਏੋ ਨਬ੍ਲ 68 ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਕਨਰਆ 

ਨਦੱਤੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਅੱਜ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ 600,000 ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ੀਲ ਰੀਜਨ ਕਾਉਂਨਸਲ (Peel 

Regional Council) ਨਵਖੇ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਰਾਇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬ੍ਾਰੇ ਕਵੀਨਸ ਪ੍ਾਰਕ (Queen’s Park) ਨਵਖੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। 
 
ਨਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੇਲ ਮਾਇਲਸ (Gael Miles) 2018 ਦੀਆਂ ਨਮਊਨਨਨਸਪ੍ਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਪ੍ੀਲ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਨਸਲ ਨਵਖੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਅਤੇ ਨਨਰਪੱ੍ਖ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਾਲਸੀ (Social Policy) ਬ੍ਾਰੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ 
ਸਟੈਂਨਡੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੋਏ। 
 

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ 11 ਨਸਟੀ ਕਾਉਂਨਸਲ (City Council) ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਨਸਰਫ਼ ਸੱਤ ਮੈਂਬ੍ਰ ਹੀ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਨਸਲ (Regional Council) 
ਨਵੱਚ ਬ੍ੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਦਨਕ ਨਮਸੀਸਾਗਾ (Mississauga) ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਨਸਲ ਮੈਂਬ੍ਰ ਰੀਜਨ ਨਵਖੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਬ੍ਰੈੈੰਪ੍ਟਨ ਇਸਦੀ 
ਅਬ੍ਾਦੀ ਨਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਸ ਬ੍ਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਨਸਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨ ੰ  ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਨਸਲ ਨਵਖੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਨਵੱਚ ਸਮਰੱਥ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
 

ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਮੰਡਲ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਨਮਊਨਨਨਸਪ੍ਲ ਐਕਟ ਨ ੰ  ਆਧੁਨਨਕ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਬ੍ਲ 68 (Bill 68, Modernizing Ontario’s Municipal 

Act) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਸਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਕਨਰਆ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਨਕ ਨਸਟੀ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਸ਼ਾਸਨ ਬ੍ਾਰੇ ਨਬ੍ਲ ਨਵਚਲੀਆਂ ਆਮ 
ਨਸਫ਼ਾਨਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤ  ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਨਚੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਨਕ ਨਬ੍ਲ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪ੍ੀਲ (Region of Peel) ਨਵਖੇ 
ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਨਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।   
 

ਸੰਖੇਪ੍ ਤੱਥ  

 ਇਸ ਸਮੇਂ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਮਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ, 87,815 ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਨਕ 
ਨਮਸੀਸਾਗਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਾਉਂਸਲਰ 63,583 ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ 10 ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੀਜਨ (Region) ਨਵਖੇ ਹੰੁਦੇ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਉਂਸਲਰ 60,000 ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਨਕ ਵੱਧ 
ਨਨਰਪੱ੍ਖ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਹੰੁਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਮਸੀਸਾਗਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੰੁਦੀ। 

 ਸ ਬ੍ੇ ਦੀ ਨਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗਰੋਥ ਪ੍ਲਾਨ) ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ, 2041 ਤੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਆਬ੍ਾਦੀ ਨਵੱਚ ਵਾਧਾ 900,000 ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਹੈ। 

 2013 ਨਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੇ “ਸਹੀ ਪ੍ਨਰਮਾਣ ਦੀ ਕਾਉਂਨਸਲ” ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਨਸਲ ਨਵਖੇ ਪ੍ ਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਦੀ 
ਨਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਬ੍ਾਵਜ ਦ, ਨਸਟੀ ਕੋਲ ਰੀਜਨ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

 



 

 

ਹਵਾਲੇ 

ਰੀਜਨ ਆਫ ਪ੍ੀਲ ਨਵਖੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਅਤੇ ਨਨਰਪੱ੍ਖ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਨ ੰ  ਸੁਖਾਲਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦ ਜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਧਦੇ ਨਸਟੀ ਦੇ ਆਗ  ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੇ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਰੀਜਨਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਨਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 
ਨਜਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਰਾਇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਾਡੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਨ ੰ  
ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪ੍ੀਲ ਐਕਟ (Region of Peel Act) ਅਤੇ ਨਮਊਨਨਨਸਪ੍ਲ ਐਕਟ 

(Municipal Act) ਨਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਬ੍ੇ ਨ ੰ  ਬ੍ੁਲਾ ਨਕਹਾ ਹੈ। ਪ੍ ਰੀ ਅਤੇ ਨਨਰਪੱ੍ਖ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਨਸਟੀ ਕਾਉਂਨਸਲ ਦੀ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਸਹੀ  
ਕੰਮ ਹੈ। 

- ਮੇਅਰ ਨਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

2004 ਦੀ ਜਸਨਟਸ ਐਡਮਸ (2004 Justice Adams) ਨਰਪੋ੍ਰਟ ਨਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਨਵਖੇ 
ਪ੍ ਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਦੀ ਨਸਫ਼ਾਨਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਪੋ੍ਰਟ ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਇੱਕ ਦਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਜਨ ਨਵਖੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਤੋਂ 
ਵਾਂਝਾ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਜਦਨਕ ਸਾਡੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨ ੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਨਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰੀਜਨ 
ਨਵਖੇ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਨਕਤੇ ਵੱਧ ਨਨਰਪੱ੍ਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਕਰੇਗਾ। 

- ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਾਲਸੀ ਬ੍ਾਰੇ ਸਟੈਂਨਡੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਡੈਲੀਗੇਟਰ ਗੇਲ ਮਾਇਲਸ (Gael Miles) 

 

 

-30- 
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਨਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਨਵੱਖ ਲਈ ਨਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਨਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵਨਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪ੍ੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਵੱਚ ਸਨਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਨਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਨਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਜਹਾ ਜੁਨੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਨਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਨਲਜਾ 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। 
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