
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਬੂਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਮੀਰਟੰਗਾਂ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (14 ਅਗਸਤ, 2019) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਪਰਤੀਰਨਧੀ ਮੰਡਲ, ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਰਖਆ, 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦ ੇਖੇਤਰਾਂ ਰਵੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਹਾਂ (key growth priorities) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਓਟਾਵਾ ਰਵੱਚ ਸੂਬਾਈ 

ਰਮਰਨਸਟਰੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੰੂ ਰਮਲਣ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਵੱਚ ਰਸਟੀ ਦ ੇਅਫ਼ਸਰ, ਫੰਰਡੰਗ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਰਹਯੋਗ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 18-21 ਅਗਸਤ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (ਏ.ਐਮ.ਓ.) (Association of 

Municipalities of Ontario) (AMO) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।  

ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਰਮਰਨਸਟਰਸ ਆਫ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ (Ministers of Infrastructure), ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਅਫੇਅਰਸ ਐਡਂ ਹਾਊਰਸੰਗ (Municipal Affairs 

& Housing), ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (Transportation) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਰਲਆਂ ਦ ੇਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. (NDP), ਰਲਬਰਲ (Liberal) 

ਅਤੇ ਗਰੀਨ (Green) ਪਾਰਟੀਆਂ ਦ ੇਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਰਸਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਮੱੁਖ ਮੰਗਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਰਵੱਚ ਉਰਚਤ ਫੰਰਡੰਗ ਵੰਡ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ (Main Street) ਤ ੇਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ 

(Light Rail Transit) ਲਈ $1.7 ਰਬਲੀਅਨ 

 ਦ ੋਪਾਸੇ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਰਦਨ ਦੀ ਗੋ (GO) ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ 
 ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮੱੁਖ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਰਚਤ ਫੰਰਡੰਗ 

 ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਰਵੱਚ ਮੈਟਰੋਰਲੰਕਸ (Metrolinx) ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਰਵੱਚ ਪਰਰਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

 ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਰਖਆ ਦ ੇਸਮੱੁਚੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਰਵਰਵਾਕ (Riverwalk) ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੰਰਡੰਗ 

 ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਰਵਰਤਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਰਵੱਚ ਸਰਹਯੋਗ ਲਈ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਫੰਰਡੰਗ 

ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸਰਹਯੋਗ 

 ਰਬਲ 108 (Bill 108) ਰਵੱਚ ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਰਵਰਨਯਮਾਂ ਰਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜੋ ਪਾਰਕਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਰਜਹੀਆਂ 
ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤ ੇਖਾਸ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ 

 ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਕਾਉਂਰਸਲ (Region of Peel Council) ਰਵੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਉਰਚਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦ ੇਪੱਖ ਰਵੱਚ ਖੇਤਰੀ ਗਵਰਨੈਂ ਸ 

ਰਵੱਚ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,  ਰਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (City’s website) ਤ ੇਜਾਓ। 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/19-1351%20AMO%20FINAL%20as%20of%20Aug%2012%2c%204%20pm.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/19-1351%20AMO%20FINAL%20as%20of%20Aug%2012%2c%204%20pm.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/19-1351%20AMO%20FINAL%20as%20of%20Aug%2012%2c%204%20pm.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/19-1351%20AMO%20FINAL%20as%20of%20Aug%2012%2c%204%20pm.pdf


 

 

ਹਵਾਲਾ 

“ਸਾਨੰੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਰਵ਼ਿਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦ ੇਸਰਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਮ਼ਿਬੂਤ ਕਰਨ, 

ਸਮੱਰਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਰਖਆ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪਰੇਰਰਤ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ 

ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” 

-       ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜ੍ੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

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

 
 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

