
 
 

 

6 ਮਾਰਚ 2017 

ਸਿਟੀ ਨ ੂੰ  ਓਨਟੈਰੀਓ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਤੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਮਲੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਪਰਾਪ ੀ ਸੀਆੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਓਮਬ੍ ਿਮੈਨ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ, ਜੋ 
ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀ ੀ ਗਈ ਿੀ, ਸੀੱਚ ਸਮਉਸਨਿਪਲ ਪਰਸਕਸਰਆੀਾਂ ਸੀੱਚ ਿੁਆਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀ ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਰਗਰਮ ਪਸਿਲਕਦਮੀਆਂ 
ਦੀ “ਸ਼ਲਾਘਾ” ਕੀ ੀ ਗਈ ਿੈ। 
 

ਸਰਪੋਰਟ, ਸਜਿਦਾ ਸਿਰਲੇਖ “Procuring Progress” (ਪਰਾਪ ੀ ਸੀੱਚ  ਰੱਕੀ) ਿੈ, ਸੀੱਚ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਕਿੇ ੀੀ ਗਲ  
ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਦਾ ਸਿਕਰ ਨਿੀਂ ਕੀ ਾ ਸਗਆ ਿੈ ਅ ੇ ਇਿਨੇ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪ ੀ ਸੀਆੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਿਬ੍ੂ  ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿਦੇ ਿਸਿਯੋਗ, 
ਸਦਲਚਿਪੀ, ਅ ੇ ੀਚਨਬੱ੍ਆ ਾ ' ੇ ਸਆਆਨ ਸਦੱ ਾ। 
 

“ਸਪਛਲੀਆਂ ਸਚੂੰ  ਾਜਨਕ ਪਰਾਪ ੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ, 2014  ੋਂ, ਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਾਪ ੀ ਸੀਆੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਿਬ੍ੂ  ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਿੁ  ਿਾਰੇ 
ਿਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਿਨ,” ਮੇਅਰ ਜੈਫਰੀ ਨੇ ਸਕਿਾ। ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਕਿਾ, “ਓਮਬ੍ ਿਮੈਨ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਮੁੜ-ਿੂੰਗਸਿ  
ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰੀਾਈ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦੀ ਿੈ ਅ ੇ ਿੁਝਾਅ ਸਦੂੰ ਦੀ ਿੈ ਸਕ ਿਾ ੇ ਕੋਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਆਸ ਟ ਕਾਰਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੂੰ  ਮਿਬ੍ੂ  ਬ੍ਣਾਉਣ ਅ ੇ 
ਇਿਦੀ ਪਰਭਾਸੀਕ ਾ, ਿੁ ੂੰ  ਰ ਾ ਅ ੇ ਸਨਰਪੱਖ ਾ ਨੂੂੰ  ਿੁਆਾਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੀਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਿੈ।” 
 

ਓਮਬ੍ ਿਮੈਨ ਨੇ ਿੁਆਾਰ ਪਸਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰ ੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਅ ੇ ਿਾਰੀਆਂ ਸਮਉਸਨਿਪਲਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ੀਚਨਬੱ੍ਆ ਾ ਲਈ ੀੀ 
ਿੁਝਾਅ ਸਦੱ ੇ। ਸਿਟੀ ਇਿਨਾਂ ਿੁਝਾੀਾਂ ਦੀ ਸਆਆਨ ਨਾਲ ਿਮੀਸਖਆ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ ਅ ੇ ਇਿਨੇ ਦੇਸਖਆ ਿੈ ਸਕ ਕਈਆਂ ' ੇ ਜਾਂ  ਾਂ ਪਸਿਲਾਂ ਿੀ 
ਸਆਆਨ ਦੇ ਸਦੱ ਾ ਸਗਆ ਿੈ, ਜਾਂ ਿੁਆਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਈ ਗਈ ਿੈ ਜਾਂ ਇਿ ਚੱਲ ਸਰਿਾ ਿੈ। ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪ ੀ ਸੀਆੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਆੁਸਨਕ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ੇ ਗਏ ਕੂੰ ਮ ਦ ੇਉਦਾਿਰਨਾਂ ਸੀੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: 
 

 2015 ਸੀੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦ ੇਉਪ-ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ  ਾਂ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ੀਾਲੀਆਂ ਪਰਾਪ ੀਆਂ ' ੇ ਸਆਆਨ ਸਦੱ ਾ ਜਾ ਿਕੇ 
ਅ ੇ ਕੁੱ ਲ ਸਮਲਾ ਕੇ ਪਰਾਪ ੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਨੂੂੰ  ਮਿਬ੍ੂ  ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ। ਸੀਆੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਬ੍ਿ ਰ  ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਮਬ੍ ਿਮੈਨ ਦੇ 
ਿੁਝਾੀਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅ ੇ ਪਰਸਕਸਰਆ ਨੂੂੰ  ਿੋਰ ਿਰਲ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ 2017 ਸੀੱਚ ਇੱਕ ੀਾਆੂ ਿਮੀਸਖਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬ੍ਣਾਈ ਗਈ ਿੈ। 

  ਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪਰਚੇਸਿੂੰਗ ਦੇ ਅਿੁਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਿੂੰਗਿਨ ਸੀੱਚ ਪਰਾਪ ੀ ਲਈ ੀਆਾਈ ਗਈ ਪਰੋਫਾਈਲ, ਜੋ ਪਰਾਪ ੀ ਸੀੱਚ ਸਿਆਦਾ 
ਕਾਰਜਨੀ ੀ ਿਬ੍ੂੰ ਆੀ ਪਰਾਪ ੀ ਮੁਿਾਰ  ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

 ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲ ਨੂੂੰ  ਕਾਰਜਾ ਮਕ ਸਰਪੋਰਸਟੂੰਗ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਅੂੰ ਦਰੂਨੀ ਆਸ ਟਰ ਦੀ ਿੁ ੂੰ  ਰ ਾ ਸੀੱਚ ਿੁਆਾਰ। 
 ਿਰਸੀਿ ਇਨੋੀੇਸ਼ਨ ਐ ਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ (ਿੇੀਾ ਸੀੱਚ ਨੀੀਨ ਾ ਅ ੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਗੁਿਾਰੀ) ਸੀਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬ੍ਿ ਰ 

ਅਨੁਕੂਲ ਾ ਰਾਿੀਂ ਆਸ ਟ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਆਿਾਨ ਬ੍ਣਾਉਣਾ 
 ਬ੍ੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਨੂੂੰ  ੀਰ ੋਂਕਾਰ ਦੇ ੀਆੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੂੰ  ਅੱਪ ੇਟ ਕਰਨਾ, ਸਬ੍ਿ ਰ 

ਅੂੰਦਰੂਨੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅ ੇ ਿੁਆਾਰੀ ਗਈ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਬ੍ੌਸਆਕ ਾ। 
 ਪੂਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀੱਚ ਪਰਾਪ ੀ ਸੀੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਬ੍ਿ ਰ ਸਿੱਸਖਆ। 

 

ਪੈਿੇ ਦਾ ਸਬ੍ਿ ਰ ਮੱੁਲ ਦੇਣ ੀਾਲੀਆਂ ਿਰਗਰਮ ਪਸਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਪਰਾਪ ੀ ਸੀੱਚ ਿੁਆਾਰ ਨੂੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਰ ੀ ੀਚਨਬੱ੍ਆ 
ਿੈ।  
 
 
 

 



 
 

 

“ਅਿੀਂ ਓਮਬ੍ ਿਮੈਨ ਅ ੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਿਿਾਇ ਾ ਅ ੇ ਮੁਿਾਰ  ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਆੂੰਨੀਾਦ ਕਰਦੇ ਿਾਂ,” ਚੀਫ਼ ਐ ਸਮਸਨਿਟਰੇਸਟੀ 
ਆਸਫ਼ਿਰ, ਿੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange) ਨੇ ਸਕਿਾ। ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਕਿਾ, “ਸਜੀੇਂ-ਸਜੀੇਂ ਅਿੀਂ ਲਗਾ ਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਆੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਰਲ 
ਬ੍ਣਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮਕਾਜ ਨੂੂੰ  ਆਆੁਸਨਕ ਬ੍ਣਾ ਰਿੇ ਿਾਂ ਅ ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੀੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਨੀਾਿੀਆਂ ਅ ੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ੀ ੀਆੇਰੇ 
ਪਰਸ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਬ੍ਣ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਾ ੇ ਕੂੰ ਮ ਸੀੱਚ ਿਿਾਇ ਾ ਕਰੇਗਾ।” 
 

ਓਮਬ੍ ਿਮੈਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਪੋਰਟ online here (ਇੱਥੇ ਔਨਲਾਈਨ) ਉਪਲਬ੍ਆ ਿੈ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰੇ: ਕੈਨੇ ਾ ਸੀੱਚ ਨੌੀਾਂ ਿਭ  ੋਂ ੀੱ ਾ ਸ਼ਸਿਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੀਸੀਆ ੀੱਿੋਂ ਲਈ ਪਰਸਿੱਆ ਿੈ ਜੋ 89 ੀੱਖ-ੀੱਖ ਭਾਸ਼ਾੀਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ੀਾਲੇ 209 ੀੱਖ-ੀੱਖ ਨਿਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ੀਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਦਰਸਸ਼  ਕਰਦੀ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨੀਾਿੀਆਂ ਅ ੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ੀਾਸਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੀਿਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆ ਂਗ ੀਸੀਆੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆ ਂਆਆੁਸਨਕ ਿਿੂਲ ਾਂ ਅ  ੇਕੈਨੇ ਾ 
ਦੀਆ ਂਿਭ  ੋਂ  ੇਿੀ ਨਾਲ ੀੱਆ ਰਿੀਆਂ ਆੀਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸੀੱਚੋਂ ਇੱਕ  ਕ ਪਿੁੂੰ ਚ ਸਮਲਦੀ ਿੈ। 2007 ਸੀੱਚ ਖੋਸਲਿਆ ਸਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਸੀਕ ਿੋਿਸਪਟਲ, ਸੀਸਲਅਮ ਓਿਲਰ 
ਿੈਲਥ ਸਿਿਟਮ ਦਾ ਸਿੱਿਾ ਿੈ, ਜੋ ਸਕ ਕੈਨੇ ਾ ਦੇ ਿਭ  ੋਂ ੀੱ  ੇਕਸਮਉਸਨਟੀ ਿਿਪ ਾਲਾਂ ਸੀੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca  ੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter ' ੇ 
@CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  
ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸ ਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀ ੀਆ ਕੋਆਰ ੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20170308cc_Agenda.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20170308cc_Agenda.pdf
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
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