ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਮੀਰਟੰ ਗਾਂ

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (14 ਅਗਸਤ, 2019) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਪਰਤੀਰਨਧੀ ਮੰ ਡਲ, ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਰਖਆ,
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵੱ ਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ (key growth priorities) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਓਟਾਵਾ ਰਵੱ ਚ ਸੂਬਾਈ
ਰਮਰਨਸਟਰੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਮਲਣ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਵੱ ਚ ਰਸਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਫੰ ਰਡੰ ਗ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਰਹਯੋਗ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 18-21 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (ਏ.ਐਮ.ਓ.) (Association of
Municipalities of Ontario) (AMO) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਰਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਂ ਹਾਊਰਸੰ ਗ (Municipal Affairs
ਮੀਰਟੰ ਗਾਂ ਰਮਰਨਸਟਰਸ ਆਫ ਇੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ (Ministers of Infrastructure), ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਅਫੇਅਰਸ ਐਡ
& Housing), ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (Transportation) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰ ਤਰਾਰਲਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. (NDP), ਰਲਬਰਲ (Liberal)
ਅਤੇ ਗਰੀਨ (Green) ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰਟੰ ਗਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਸਟੀ ਵੱ ਲੋਂ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਗਾਂ ਰਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਰਵੱ ਚ ਉਰਚਤ ਫੰ ਰਡੰ ਗ ਵੰ ਡ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ (Main Street) ਤੇ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ
(Light Rail Transit) ਲਈ $1.7 ਰਬਲੀਅਨ



ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਰਦਨ ਦੀ ਗੋ (GO) ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ



ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱ ਚ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁੱ ਖ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਰਚਤ ਫੰ ਰਡੰ ਗ



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



ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਰਖਆ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ



ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਰਵਰਵਾਕ (Riverwalk) ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੰ ਰਡੰ ਗ



ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਰਵਰਤਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਰਵੱ ਚ ਸਰਹਯੋਗ ਲਈ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਫੰ ਰਡੰ ਗ
ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸਰਹਯੋਗ



ਰਬਲ 108 (Bill 108) ਰਵੱ ਚ ਰਦੱ ਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਰਵਰਨਯਮਾਂ ਰਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜੋ ਪਾਰਕਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਰਜਹੀਆਂ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਵਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਤੇ ਖਾਸ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ



ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਕਾਉਂਰਸਲ (Region of Peel Council) ਰਵੱ ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਉਰਚਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱ ਖ ਰਵੱ ਚ ਖੇਤਰੀ ਗਵਰਨੈਂਸ
ਰਵੱ ਚ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ

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

ਹਵਾਲਾ
“ਸਾਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਰਵ਼ਿਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਬੰ ਧਾਂ ਨੂੰ ਮ਼ਿਬੂਤ ਕਰਨ,
ਸਮੱ ਰਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਰਖਆ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪਰੇਰਰਤ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ
ਮੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown)
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ

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

ਮੀਡੀਆ ਸੰ ਪਰਕ
ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal)
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