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ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਅਤ ੇਰੀਜਨ ਆਫ ਪ੍ੀਲ ਨੇ ਸਿਿੰਘਾਪ੍ੁਰ ਦ ੇਨਾਲ  
ਲਾਗਕੂਰਣ ਿਵੇਾ ਸਵਿੱ ਚ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸਬ੍ਹਤਰੀਨ ਸਵਧੀਆ ਂਿਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪ੍ੀਲ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂਿੰ  ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਸਵਖੇ ਸਿਿੰਘਾਪੁ੍ਰ ਇਿੰ ਿਸਟਟੂਟ ਆਫ ਪ੍ਬ੍ਸਲਕ 
ਐਡਸਿਸਨਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ (Institute of Public Administration and Management, IPAM), ਸਿਸਵਲ ਿਰਸਵਿ ਕਾਲਜ (Civil 

Service College) ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਸਨਧੀ ਿਿੰਡਲ ਦੀ ਿੇਜ਼ਬ੍ਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਸਨਧੀ ਿਿੰਡਲ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬ੍ਿੰ ਧੀ ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ ਿਬ੍ਿੰ ਧੀ 
ਿੁਰਿੱ ਸਖਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਿੜਕ, ਪ੍ਾਰਸਕਿੰਗ ਅਤੇ ਿਿੰ ਪ੍ਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬ੍ਿੰ ਧਨ/ਸਨਯਿੰਤਰਣ ਦੇ ਿਬ੍ਿੰ ਧ ਸਵਿੱ ਚ ਸਿਉਸਨਿਪ੍ਲ ਲਾਗੂਕਰਣ ਸਵਿੱ ਚ ਸਬ੍ਹਤਰੀਨ ਸਵਧੀਆਂ 
ਸਿਿੱਖਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਸਧਐਨ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਿਾਰਸਟਨ ਿੇਡੇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਅਤੇ ਐਕਸਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਐਡਸਿਸਨਿਟਰੇਸ਼ਨ ਆਸਫਿਰ ਪ੍ੀਟਰ ਸਿਿਨਿ (Peter 

Simmons) ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਸਨਧੀ ਿਿੰਡਲ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਸਜਿ ਸਵਿੱ ਚ ਇਿੰ ਿਸਟਟੂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੈ੍ਸਟਰਕ ਲਾਉ (Patrick Lau); ਏਨਫੋਰਿਿੈਂਟ 
ਪ੍ਰੈਕਸਟਸਿਜ਼ ਦੀ ਿੈਨੇਜਰ, ਏਸਿਲੀ ਵੀ (Emily Wee); ਅਤੇ ਿਰਸਵਿ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਦੀ ਿੈਨੇਜਰ, ਜੈਸਿਕਾ ਲੀ (Jessica Lee) ਸ਼ਾਿਲ ਿਨ। ਅਿੱ ਜ ਦੀ 
ਿੀਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਤਸਨਧੀ ਿਿੰਡਲ ਨੇ ਸਿਉਸਨਿਪ੍ਲ ਦੀ ਲਾਗੂਕਰਣ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਰੀਸਕਆਂ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਲਾਗੂਕਰਣ ਨੂਿੰ  ਅਨੁਕੂਲ ਬ੍ਣਾਉਣ, ਲਾਗੂਕਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਆਸਫਿਰਾਂ 
ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿੱ ਸਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਸਣਆ। 
 

ਇਿ ਿੀਸਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿਬ੍ਿੰ ਧਤ ਕੈਨੇਸਡਅਨ ਐਿੋਸਿਏਸ਼ਨਾਂ, ਸਦ ਇਿੰ ਿਸਟਟੂਟ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ-ਿੈਂਟਰਡ ਿਰਸਵਿ ਕੈਨੇਡਾ (Citizen-Centred 

Service Canada, ICCS) ਅਤੇ ਸਿਉਸਨਿਪ੍ਲ ਿਰਸਵਿ ਸਡਲੀਵਰੀ ਆਸਫਸ਼ਲਜ਼ (Municipal Service Delivery Officials, MSDO) 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ। ਿੀਸਟਿੰਗ ਸਵਿੱ ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਿਨ: ਐਕਜ਼ੀਸਕਊਸਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ICCS, ਡੈਨ ਬ੍ਸਟਿਟਾ (Dan Batista); ਰੀਜਨ 
ਆਫ ਪ੍ੀਲ ਸਵਿੱ ਚ ਸਡਜੀਟਲ ਿਰਸਵਿ ਿਟਰੈਟੇਜੀ ਦੇ ਿੈਨਜਰ, ਅਤੇ MSDO ਦੇ ਪ੍ਰੈਸਜ਼ਡਿੰ ਟ, ਗਲੇਨ ਬ੍ਰੁਨੇਟੀ (Glenn Brunetti); ਿਰਸਵਿ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ 
ਿੈਨੇਜਰ, ਅਤੇ MSDO ਵਾਈਿ-ਪ੍ਰੈਸਜ਼ਡਿੰ ਟ, ਰੋਂਡਾ ਸਿਿੰਗੋਿ (Rhonda Tsingos); ਰੀਜਨ ਆਫ ਪ੍ੀਲ ਲਈ ਏਨਵਾਇਰਨਿੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 
ਪੌ੍ਲ ਕੈਲਾਨਨ (Paul Callanan); ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਲਈ ਇਨਫੋਰਿਿੈਂਟ ਐਡਂ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜੋਹਨ ਐਵਬ੍ਰ (John 

Avbar); ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਏਨਫੋਰਿਿੈਂਟ ਦੇ ਿੈਨੇਜਰ, ਿਾਈਕ ਿੁਸਲਕ (Mike Mulick);  ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਿਟੈਂਡਰਡਿ ਏਨਫੋਰਿਿੈਂਟ ਦੀ ਿੈਨੇਜਰ, ਕੈਥਰੀਨ 
ਗੋਡਰਡ (Catherine Goddard); ਲਾਇਿੈਂਸਿਿੰਗ ਏਨਫੋਰਿਿੈਂਟ ਦੇ ਿੈਨੇਜਰ, ਜੇਿਜ਼ ਬ੍ੀਿਨ (James Bisson); ਅਤੇ ਐਨੀਿਲ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਦੀ 
ਿੈਨੇਜਰ, ਕੈਥੀ ਡਿੰ ਕਨ (Kathy Duncan)।   

 

ਹਵਾਲੇ: 
 

ਸਿਿੰਘਾਪੁ੍ਰ ਨੂਿੰ  ਇਿਦੀ ਨੁਕਿ ਰਸਹਤ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਾਧ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਦਰ ਲਈ ਜਾਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਸਨਧੀ ਿਿੰਡਲ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਿਾਡੀਆਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬ੍ਹਤਰੀਨ ਸਵਧੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਿਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਿਾਡੇ ਲਈ ਿੁਭਾਗ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿੀ। ਿੈਨੂਿੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਕ ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ-ਦੂਿਰੇ 
ਤੋਂ ਸਿਿੱ ਖਣ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 9ਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਅਤੇ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱ ਧ ਰਹੇ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਿਾਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਬ੍ਦਲ ਰਹੀ ਵਿੱ ਿੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਨਤਕ ਿਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਨੂਿੰ  ਬ੍ਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਸਵਿੱ ਚ ਏਨਫੋਰਿਿੈਂਟ ਸਵਭਾਗ ਦੀ ਭੂਸਿਕਾ ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ 
ਿਹਿੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਹੈ। 
 

- ਿਾਰਸਟਨ ਿੇਡੇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡ 3 ਅਤੇ 4 

 



 

 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਅਿੱ ਧੇ ਸਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਿਿੰਦੀਦਾ ਸ਼ਸਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਵੇਸ਼, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਆਕਰਸਸ਼ਤ ਕਰ 
ਸਰਹਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਬ੍ੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਿਾਡੀ ਰਣਨੀਸਤਕ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਿੇਧ ਨਾਲ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਅਸਜਹੀਆਂ ਵਿੱ ਖਰੀਆਂ, ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 
ਬ੍ਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਸਦਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਸਹਰੀ ਿਾਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬ੍ਾ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰਨ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ, ਭਾਵੇ ਇਹ ਿਿੰ ਪ੍ਤੀ ਦੇ ਸਿਆਰ, ਿੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਾਰਸਕਿੰ ਗ 
ਜਾਂ ਲਾਇਿੈਂਿ ਦੇਣ ਿਬ੍ਿੰ ਧੀ ਸਵਸਨਯਿ ਹੋਣ, ਦੇ ਸਵਿੱ ਚ ਿਰਗਰਿ ਅਤੇ ਿਿੇਂ-ਸਿਰ ਲਾਗੂਕਰਣ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿਆਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਬ੍ਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ 
ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੁਰਿੱ ਸਖਆ ਿਾਹੌਲ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਸਿਲਦੀ ਹੈ। 
 

- ਪ੍ੀਟਰ ਸਿਿਨਿ (Peter Simmons), ਐਕਸਟਿੰਗ CAO (ਚੀਫ਼ ਐਕਸਟਿੰਗ ਆਸਫਿਰ) 
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵਿੱਿੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਿਲੀ ਸਪ੍ਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  
ਪ੍ਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਵਹਲੇ ਿਿੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਿਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ ਸਿਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵਿੱ ਚ ਖਸੋਲਿਆ ਸਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਿਸਵਕ ਹਿੋਸਪ੍ਟਲ, ਸਵਸਲਅਿ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਿ ਦਾ ਸਹਿੱ ਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਹਿਪ੍ਤਾਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂਿੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ਿੀਡੀਆ ਿਿੰ ਪ੍ਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

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