
 

 

 

27 ਜਨਵਰੀ 2016 16-07 

  

ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀਆਂ ਮੀਸ ਿੰ ਗਾਂ ਸਿਯਸਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਅੱਜ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀਆਂ ਮੀਸਟਿੰਗਾਂ ਸਨਯਸਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵੇਰੇ 9:30 
ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਿਾਰੀਆਂ ਕਾਉਂਸਿਲ ਮੀਸਟਿੰਗਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੱੁਲਹੀਆਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।  
 

ਜੇ ਏਜਿੰ ਡੇ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਪਤ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਮਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਮੀਸਟਿੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਸਕਿੇ ਿਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਿਲ ਬ੍ਿੰ ਦ ਿੈਸ਼ਨ ਸਵੱਚ ਚਲੀ 
ਜਾਵੇਗੀ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਮਉਸਨਸਿਪਲ ਐਕਟ, 2001 ਦੇ ਤਸਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਸਕ ਬ੍ਿੰ ਦ ਿੈਸ਼ਨ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੱੁਲਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਿੰਦ ਿੈਸ਼ਨ 
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮਸਤਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਿੈਸ਼ਨ ਸਵੱਚ ਸਰਪੋਰਟ ਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
 

ਪਸਹਲਾਂ, ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀਆਂ ਮੀਸਟਿੰਗਾਂ ਦੁਪਸਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਬ੍ਿੰ ਦ ਿੈਸ਼ਨ ਉਿ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਅਤੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਿਲ 
ਦੀਆਂ ਮੀਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਿਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।  
 

2015 ਦੇ ਅਿੰ ਤ ਸਵੱਚ, ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੀਸਟਿੰਗ ਦੇ ਿਮੇਂ ਨੂਿੰ  ਿਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤਕ ਸਦੱਤਾ ਿੀ। ਇਿ ਨਾਲ ਪਰਸਕਸਰਆ ਨੂਿੰ  ਿਰਲ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਸਮਲੀ, ਖਾਿ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿੰ ਬ੍ਾ ਏਜਿੰ ਡਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਿੀ।  
 
ਬ੍ਰੈਂਪ ਿ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵੱਿੋਂ ਲਈ ਪਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  
ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਵਹਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਿਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵੱਚ ਖਸੋਲਹਆ ਸਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਸਵਕ ਹਿੋਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ ਦਾ ਸਹੱਿਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂਿੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਿਿੰ ਪਰਕ 
ਨੇਟਾਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca    

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
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