
 

 

 

10 ਮਈ, 2018 

  

ਹਣੁ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਸ਼ਵਹਰ ਦੀਆਂ ਮੁਿੱ ਖ ਵਾਧਾ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: ਇੂੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, 
ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਨ ੂੰ  ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਸ ਬ੍ਾਈ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੱਦਾ ਦੇ 
ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸਦੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ,ੇ ਵਸਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ key priorities (ਮੁਿੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜ ਦਾ ਦਬ੍ਾਵਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਵਿੱ ਖੀ ਮੂੰਗ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹਨ।  

  

ਮੁਿੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ  

1.    ਇੂੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ: 

 ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਵਵਿੱ ਚ ਬ੍ੇਵਮਸਾਲ ਵਾਧੇ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ ੂੰ ਜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧ  ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਫਲੀਟ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਵਸਵਲਟੀ  

 ਹਵਰਆਲੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱ ਧ ਸਵਥਰ ਸ਼ਵਹਰੀ ਵਵਕਾਸ ਦੇ ਪਰਤੀ, ਵਰਵਰਵਾਕ (Riverwalk) ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ, ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ 
ਏਟੋਬ੍ੀਕੋ ਕਰੀਕ (Etobicoke Creek) ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇਿੱ ਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੜਹ ਤੋਂ ਬ੍ਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸ ਬ੍ਾਈ ਵਨਵੇਸ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ  

  

2.    ਵਸਿੱ ਵਖਆ, ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਕੈਂਪਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਹਯੋਗ, ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸਮੇਤ।  
  

3.    ਵਸਹਤ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ  
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹਸਪਤਾਲ (Brampton Civic Hospital) ਵਵਖੇ ਮੌਜ ਦਾ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂੰ ਵਖਆ ‘ਤੇ ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੂੰਤ ਵਨਵੇਸ਼, ਮੌਜ ਦਾ 
ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ (Peel Memorial Centre) ਵਵਖੇ ਵਾਧ  ਚਰਨਾਂ ਲਈ ਝਟਪਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਤੀਜਾ ਹਸਪਤਾਲ। 
  

4.    ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ  

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ ਵਨਰਪਿੱ ਖ ਅਤੇ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਸਟੀ ਨ ੂੰ  ਮੇਅਰ (Mayor) 
ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਕਾਉਂਵਸਲ (Region of Peel Council) ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ 10 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ (Brampton Councillors) 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

  

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Focus/2018-ProvElectionBookV6_sm.pdf


 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾਵਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ 
ਸਮੇਂ #timeforbrampton ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਜਦਵਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕੂੰ ਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਵਕਾਸ, ਮੇਰੀ ਵਿੱ ਡੀ 
ਵਚੂੰ ਤਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਲਈ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਫੂੰ ਵਡੂੰ ਗ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਅਬ੍ਾਦੀ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ 
ਤੀਬ੍ਰ ਵਾਧਾ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਹੈ ਵਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ (Ontario 

Government) ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਸਸਟਮ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਸੂੰਚਾਲਨ ਲਈ ਫੂੰ ਵਡੂੰ ਗ ਜਲਦੀ ਭੇਜੇ।” 

-       ਮੇਅਰ ਵਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 
 

“ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਤੁਲਨ ਵਬ੍ਠਾਉਣਾ 
ਵਸਟੀ ਲਈ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਿੱ ਖ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਵਭਾਗਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਾਂਗੇ, ਵਜਹਨਾਂ ਦਾ ਲੂੰ ਮਾ ਆਰਵਥਕ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕੁਆਵਲਟੀ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।” 

-       ਹੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange), ਚੀਫ ਐਡਵਮਵਨਸਟਰੇਵਟਵ ਅਫ਼ਸਰ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ 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 ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ  
ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
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