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ਬਲ ੂਰਰਬਨ ਪਨੈਲ ਨੇ ਅਰਿਆਦਸ਼ੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ  
 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੂੰ  ਹੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਬਲੂ ਰਰਬਨ ਪੈਨਲ (Blue Ribbon Panel) ਮੀਰਟੂੰਗ ਰਵਿੱ ਚ,  ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬ-ਸੂੰਮਤੀ 
ਨਾਲ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਸਰਹਮਤ ਹੋਏ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਿਆਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਗਆ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਰਮਹਨਤ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਰਵਿੱ ਚ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਾਈ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ।    
 

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਹ ਰਸਫਾਰਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਕ ਬਲੂ ਰਰਬਨ ਪੈਨਲ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ 
ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਰਲਆਉਣ ਦੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਲਈ ਬਲੂ ਰਰਬਨ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੂੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਕਿੱ ਲਹ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੂੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਰਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 
 

“ਬਲੂ ਰਰਬਨ ਪੈਨਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਘੂੰ ਰਟਆਂ ਤਿੱ ਕ ਸਵੈਇਿੱ ਛਾ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ – ਮੈਂ ਰਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬਿੱਿਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਿੂੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੀ ਹਾਂ,” ਮੇਅਰ ਰਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਰਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਰਕਹਾ, 
“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਇੂੰਨਾ ਵਿੀਆ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੂੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਸਾਡਾ 
ਸਮਰਰਪਤ ਸਟਾਫ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮ ਹਾਰਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਰਰਤਭਾਵਾਨ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।” 
 

ਮੇਅਰ ਜੈਫਰੀ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਰਵਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਿ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਫਾਰਰਸ਼ਾਂ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ 
ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 2015 ਰਵਿੱ ਚ ਬਲੂ ਰਰਬਨ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੈਨਲ 
ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਿੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਲਈ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਇੂੰ ਪੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (Economic Impact Statement) ਦਾ ਰਵਕਾਸ, ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀਜ 
ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤਿੱ ਕ ਰਵਆਪਕ ਪਹ ੂੰ ਚ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦ ਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਮ ਿੱ ਖ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ। 
 

ਸਟਾਫ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਰਲਆਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰਿੱਕੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਰਦਿੱ ਤਾ। ਕਾਉਂਰਸਲ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਦਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਰਦਿੱ ਤੀ, ਰਕਉਂਰਕ ਪੂਰੀ ਰਸਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਰਵਿੱ ਚ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰਵਿੱ ਚ ਵੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਲਈ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਵੀ ਤਰਿੱ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸਟੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ (Brampton 

Board of Trade) ਵਿੱਲੋਂ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤੇ ਫੋਕਸ ਗਰ ਿੱ ਪ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਰਲਆ ਸੀ। ਰਸਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਏ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ ਿੱ ਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀਰਡਓ ਜਵਾਬ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ, ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਥ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਰਵਕਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
 

ਅਗਲਾ ਮ ਿੱ ਖ ਅਤੇ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਤਿੱ ਥ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਦਲਚਸਪੀ ਦੀ ਅਰਭਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ 
ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀਜ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀਜ ਨੂੂੰ  ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ) ਲਈ ਪਰਸਤਾਵ 



 
 

 

ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸੂੰ ਸਥਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵਿੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 
 

ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਵਰਗਆਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੂੰਜੀਨੀਅਰਰੂੰਗ, ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਗਰਣਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਰਤ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ – ਇਹ ਉਹ 
ਕ ਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਰਵਿੱ ਖੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਕਸਰ ਇਕਿੱ ਠੇ ਸੂੰ ਖੇਪ ਰਵਿੱ ਚ STEAM ਦੇ ਹੇਠ 
ਵਰਗੀਰਕਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 
 
 
 
 

ਸੂੰਖੇਪ ਤਿੱ ਤ: 

 2016 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਰਵਿੱ ਚ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਅਬਾਦੀ 
ਰਵਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ 

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਰਵਕਾਸ ਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਰਤੂੰ ਨ ਗ ਣਾ ਵਿੱ ਿ ਹੈ 

 ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀਜ ਰਵਿੱ ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਰਬਨੈਕਾਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ 60 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਨੇ STEAM ਸਬੂੰ ਿੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰਲਆ ਹੈ 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਰਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵਰਵਿ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਰਸਿੱ ਿ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਰਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਰਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਰਵਿੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਿ ਰਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਿ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹ ੂੰ ਚ ਰਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਰਵਿੱ ਚ ਖਰੋਲਹਆ ਰਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਸਰਵਕ ਹਸੋਰਪਟਲ, ਰਵਰਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਰਸਸਟਮ ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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