
 

 

 

ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਪੰਜ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (27 ਮਾਰਚ, 2019) – ਅੱਜ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਿਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਟੀ ਨ ੰ  ਉੱਨਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨ ੰ  ਅੰਸਤਮ 

ਰ ਪ ਸਦੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 2040 ਸਿਜਨ (Brampton’s 2040 Vision) ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ 
ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਿੁਝਾਿਾਂ, ਖਾਿ ਕਰਕ ੇਭਾਈਚਾਰਾ ਿੁਰੱਸਖਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੁਝਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਸਿਜਨ ਇੱਕ ਪਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਦਿਤਾਿੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਗਲੀ ਸਤਮਾਹੀ ਿਦੀ ਸਿੱਚ ਕੀ ਬ੍ਣੇਗਾ। 
ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਸਿਲ ਸਪਰਓਰਟੀਜ (Term of Council Priorities) ਪੰਜ ਮੱੁਖ ਖੇਤਰਾਂ ਸਿੱਚ ਿੰਚਾਸਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਜਨ ਦ ੇਸਿਸਸ਼ਆਂ 
ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਹੈ: 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਸੌਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਸਹਰ ਹ ੈ

 ਿਥਾਨਕ ਸਿੱਸਖਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇਮੌਸਕਆਂ, ਆਿਪਾਿ ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸਿੱਚ ਸਨਿੇਸ਼ ਦੀਆਂ 
ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਤ ੇਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰਕੇ ਸਜਓਣ ਯੋਗਤਾ ਸਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਲਆਉਣਾ। 
 

    ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੰਗਸਬ੍ਰੰਗਾ (ਮੋਜਕੈ) ਹ ੈ

 ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਿਮ ਹਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਪਰਭਾਿੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਿੰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਿੱਸਭਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨ ੰ  ਿਸਹਯੋਗ ਦ ੇਕੇ ਅਤੇ 
ਪ ਰੇ ਸ਼ਸਹਰ ਸਿੱਚ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨਤਾ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਮੱੁਚਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿਕਸਿਤ ਕਰਕ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿੱਚ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ 

ਮਨਾਉਣਾ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਗਰੀਨ ਸਿਟੀ ਹ ੈ

 ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ ਅਤੇ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦ ੇਮੌਸਕਆਂ ਸਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਕ,ੇ ਊਰਜਾ ਿਮਰੱਥਾ ਤ ੇਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰਕ ੇਅਤੇ 
ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬ੍ਨ ਟਰੀ ਕੈਨੋਪੀ ਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਕਰਕ ੇਿਸਥਰਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। 
 

     ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਸ਼ਸਹਰ ਹ ੈ

 ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿੁਰੱਸਖਆ ਤ ੇਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰਨਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਸਹਯੋਗ ਸਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ 

ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨਾ। 
 

    ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿੰਚਾਸਲਤ ਸ਼ਸਹਰ ਹ ੈ

 ਿੇਿਾ ਸਿਲੀਿਰੀ ਨ ੰ  ਅਿਾਨ ਬ੍ਣਾ ਕੇ, ਸਮਊਸਨਸਿਪਲ ਿੰਪਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੰਭਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਿਸਹਯੋਗ ਅਤੇ ਿਮਰਥਨ 
ਲਈ ਿਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦ ੇਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿੰਚਾਲਨਾਂ ਸਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।  
  



 

 

ਇਿ ਬ੍ਿੰਤ ਰੱੁਤ ਦ ੇਅੰਤ ਸਿੱਚ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨ ੰ  ਿਟਾਫ ਦੀ ਸਿਿਸਤਰਤ ਸਰਪੋਰਟ ਸਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਖਾਿ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ, ਿਮਾਂ ਿੀਮਾਿਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ 

ਸਿਸ਼ੇ ਦ ੇਖੇਤਰ ਿਾਲੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਅੰਕੜੇ (ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ ਮੀਟਸਰਕਿ) ਹੋਣਗੇ। ਸਿਟੀ ਅੱਜ ਬ੍ਾਅਦ ਸਿੱਚ ਆਪਣੇ 2019 ਬ੍ਜਟ ਨ ੰ  ਿੀ ਅੰਸਤਮ ਰ ਪ 

ਦੇਿੇਗੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨ ੰ  ਿਸਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱ ਕਿੀਂ ਫੰਸਿੰਗ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਸਿਲ ਸਪਰਓਰਟੀਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਸਿਜਨ ਨਾਲ ਿਬੰ੍ਧਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/2040vision ਤ ੇ

ਜਾਓ। 

 

ਹਿਾਲਾ 
  

“ਿਾਿੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਉਹ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਕੰਮ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਪ ਰੇ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਿੀਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਿਾਲਾਂ 
ਸਿੱਚ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਿੀ। ਅਿੀਂ 22 ਿਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਿੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਿਾਿੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਸਹੰਮਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਿਭ ਤੋਂ 
ਿੱਧ ਆਮ ਿੁਝਾਿਾਂ ਤ ੇਸਧਆਨ ਸਦੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬ੍ਲਸਕ 2040 ਸਿਜਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਿਾਿੀ ਲੰਮੀ-ਸਮਆਦ ਦੀ ਿਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਸਿੱਚ ਿੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।” 
-          ਮੇਅਰ ਪੈਟਸਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਿਾਨ ੰ  Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ।ੋ 

  

 
 
 
 
  

ਮੀਿੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਸਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ, ਮੀਿੀਆ ਐਿਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਸਜਕ ਕਸਮਉਸਨਕੇਸ਼ਨ  

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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