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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੇ ਭਵ ਿੱ ਖ ਲਈ ਵਿਆਰ ਵਿਟੀ ਲਈ ਵਰਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਵਿਆਰ ਕਰਨ ਰੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਸ਼ਰੁੂ ਕੀਿੀ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ ਰੇ, ਵਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਟੀ ਲਈ ਅਗਲੇ 25 ਿਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿਰੇ ਵ ਕਾਿ 

ਲਈ ਵ ਆਪ੍ਕ ਵਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਥਾਪ੍ਿ ਕੀਿਾ ਹੈ, ਰੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਵਹਰੀ ਯੋਿਨਾਬੰ੍ਰੀ ਅਿੇ ਵਮਊਵਨਵਿਪ੍ਲ ਪ੍ਰਬੰ੍ਧਨ (ਅਰਬ੍ਨ 

ਪ੍ਲਾਵਨੰਗ ਐਡਂ ਵਮਊਵਨਵਿਪ੍ਲ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ) ਵ ਿੱ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਰੇ ਰੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ 'ਿੇ ਰਿੱ ਵਖਆ। 
 

ਰੋਬ੍ ਐਵਲਓਟ (Rob Elliott) ਨੰੂ ਵਿਟੀ ਰੀਆਂ ਯੋਿਨਾਬੰ੍ਰੀ ਅਿੇ ਵ ਕਾਿ ਿੇ ਾ ਾਂ (ਪ੍ਲਾਵਨੰਗ ਐਡਂ ਡੈ ਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਿਰਵ ਵਿਿ) ਰੇ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਰੇ ਿੌਰ 'ਿੇ ਕੰਮ 'ਿੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਰੀਿਨ ਆਫ ਪ੍ੀਲ (Region of Peel) ਿੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਵਿਿੱ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਵਿਹੇ 

ਹੀ ਵਿਹਿਮੰਰ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ, ਿਮਾਵਿਕ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਿੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਵ ਕਾਿ ਰੇ ਿਵਹਯੋਗ ਵ ਿੱ ਚ ਯੋਿਨਾ ਅਿੇ ਅਮਲ ਿਬੰ੍ਧੀ ਕਾਰਿਨੀਿੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ 

ਮਰਰ ਕਰਰੇ ਹੋਏ, ਵ ਕਾਿ ਿੇ ਾ ਾਂ (ਡੈ ਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਿਰਵ ਵਿਿ) ਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੇ ਿੌਰ 'ਿੇ ਿੇ ਾ ਵਰਿੱ ਿੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰੀਆਂ ਮਜ਼ਬ੍ੂਿ ਿੜ੍ਹਾਂ ਰੇ 

ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਭਰੋਿੇਮੰਰ ਲੀਡਰ, ਐਵਲਓਟ ਨੇ ਰੀਿਨ ਵ ਖੇ ਵ ਿੱ ਿੀ, ਵਿਹਿ ਅਿੇ ਯੋਿਨਾਬੰ੍ਰੀ (ਫਾਈਨੈਂ ਿ, ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਪ੍ਲਾਵਨੰਗ) ਵਡ ੀਿਨਾਂ 

ਵ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰਭਾ ੀ, ਨਿੀਿੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰਨ  ਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਿਫਲਿਾ ਵਿਿੱਧ ਕੀਿੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰੀਆਂ ਵ ਲਿੱ ਖਣ ਲੋੜ੍ਾਂ ਰੇ ਪ੍ਰਿੀ ਉਹਨਾਂ ਰੀ 

ਿੁਭਾਵ ਕ ਿਮਝ ਅਿੇ ਿਥਾਨਕ ਅਿੇ ਖੇਿਰੀ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਅਿੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰੇ ਿਥਾਪ੍ਿ ਵਰਸ਼ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਿਟੀ ਲਈ 

ਮਹਿੱਿ ਪੂ੍ਰਣ ਇਜ਼ਾਫਾ ਬ੍ਣਾਉਂਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਰਾ ਪ੍ਵਹਲਾ ਵਰਨ 15 ਮਈ ਹੋ ੇਗਾ। 
 

ਲੈਰੀ ਬ੍ੀਿਲੀ (Larry Beasley) ਵਿਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਸ਼ਵਹਰ ਰੀ ਵਬ੍ਹਿਰੀ ਲਈ ਿੁਪ੍ਨੇ ਰੇਖਣ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਿੀ ਰੇ ਿੌਰ 'ਿੇ 

ਿਨਮਾਵਨਿ ਕੀਿਾ ਵਗਆ ਹੈ,  ੀ “ਭਵ ਿੱ ਖ ਲਈ ਵਿਆਰ” ਵਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਿੋ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੰੂ ਸ਼ਵਹਰੀ ਯੋਿਨਾਬੰ੍ਰੀ ਅਿੇ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਵ ਿੱ ਚ ਉੱਿਰੀ 

ਅਮਰੀਕੀ (ਨੌਰਥ ਅਮੈਵਰਕਨ) ਲੀਡਰ ਰੇ ਿੌਰ 'ਿੇ ਿਥਾਪ੍ਿ ਕਰੇਗਾ, ਵ ਕਵਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ ਰੇ ਰੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰਨ 

 ਾਲੇ ਐਲੀਓਟ ਰੀ ਿਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਲਾਹਕਾਰ ਰੇ ਿੌਰ 'ਿੇ ਬ੍ਣੇ ਰਵਹਣਗੇ।  
 

 ੈਨਕੂ ਰ (Vancouver) ਵ ਿੱ ਚ ਕੋ-ਚੀਫ ਪ੍ਲਾਨਰ ਰੇ ਿੌਰ 'ਿੇ, ਬ੍ੀਿਲੀ ਨੇ ਅੰਰਰੂਨੀ ਵਿਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ੍ ਕਰਨ ਰੀ ਅਗ ਾਈ 

ਕੀਿੀ। ਬ੍ੀਿਲੀ ਐਡਂ ਅਿੋਿੀਏਟਿ (Beasley and Associates) ਰੀ ਿਥਾਪ੍ਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਨੀਆ ਭਰ ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਿਨਰੀ ਵਿਟੀ 

ਮਾਡਲ ਬ੍ਣਾਏ। ਡਿੱਲਾਿ (Dallas), ਟੈਕਿਾਿ (Texas) ਵ ਿੱ ਚ, ਨ ੇਂ ਿੰਗਠਨ ਅਿੇ ਕਾਰਿਨੀਿੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਖ਼ਲਾਂ ਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਉੱਿਮਿਾ ਅਿੇ ਵਨਰੰਿਰਿਾ ਲਈ ਵਿਟੀ ਰੀ ਪੁ੍ਨਰਿਥਾਪ੍ਨਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਰਰ ਕੀਿੀ। ਅਬ੍ੂ ਧਾਬ੍ੀ, ਯੂ.ਏ.ਈ. (Abu Dhabi, 

UAE) ਵ ਿੱ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬ੍ਨ ਪ੍ਲਾਵਨੰਗ ਕਾਉਂਵਿਲ (Urban Planning Council) ਰੀ ਿਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਿੀ, ਿੋ ਵਮਡਲ ਈਿਟ (Middle 

East) ਵ ਿੱ ਚ ਿਭ ਿੋਂ  ਿੱ ਧ ਪ੍ਰਗਿੀਸ਼ੀਲ ਯੋਿਨਾਬੰ੍ਰੀ ਏਿੰਿੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨ ੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਪ੍ੀਟਲ ਿਮੇਿ ਵਿਟੀਿ ਅਿੇ 

ਟਾਊਨਾਂ ਲਈ ਵ ਿਵਿਰਿ ਯੋਿਨਾ ਾਂ ਰੇ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਰੀ ਅਗ ਾਈ ਕੀਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਿਕੋ (Moscow), ਰੋਟਰਡੈਮ (Rotterdam), ਕੈਨਬ੍ੇਰਾ 

(Canberra), ਿਕੈਂਵਡਨਾਵ ਆ (Scandinavia) ਅਿੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰੇ ਕਈ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਵਹਰੀ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਅਿੇ ਯੋਿਨਾਬੰ੍ਰੀ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ੍ 



 
 

 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਿੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਵਹਰੀ ਿਬ੍ਰੀਲੀ ਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਿਰ ਅਿੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਅਿੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (Order of Canada) ਰੇ ਮੈਂਬ੍ਰ 

ਹਨ। 
 

ਇਹ ਵ ਲਿੱ ਖਣ ਭਾਈ ਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਿੁੜ੍ੇ ਹੋਏ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਿੇ ਨ ੀਨਿਾਕਾਰੀ ਸ਼ਵਹਰ ਰੇ ਿੌਰ 'ਿ ੇਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਲਈ ਯੋਿਨਾਬੰ੍ਰੀ ਵਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵ ਕਵਿਿ 
ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਪ੍ਵਹਲਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਰਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰੇ ਨਾਲ ਅਿੱਗੇ ਰੇ ਮਾਰਗ ਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਾਰ ਾਈ ਯੋਿਨਾ 
ਵ ਕਵਿਿ ਕੀਿੀ ਿਾਏਗੀ। ਹੋਰ  ੇਰ ੇ 17 ਮਈ ਨੰੂ ਹੋਣ  ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਾਉਂਵਿਲ (Committee of Council) ਰੀ ਮੀਵਟੰਗ ਵ ਿੱ ਚ 
ਪ੍ਰਿਿੁਿ ਕੀਿੇ ਿਾਣਗੇ। 
 

ਹ ਾਲੇ 

 

“ਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਰਾਰ  ਾਧਾ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ ਿੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਵਿਹਾ ਸ਼ਵਹਰ ਬ੍ਣ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਿੋ ਭਵ ਿੱ ਖ ਲਈ ਨ ੀਨਿਾਕਾਰੀ 
ਯੋਿਨਾ ਿਥਾਪ੍ਿ ਕਰਨ 'ਿੇ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਵਧਆਨ ਰੇ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਅਵਿਹਾ ਉੱਘਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵਿਿੱ ਥੇ ਿਾਰੇ ਵਨ ਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਰਵਹਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਣ 
ਹੋ ੇ, ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਮ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਿੇ ਮੇਰੇ ਿਵਹਯੋਗੀਆਂ, ਕਾਉਂਵਿਲ ਅਿੇ ਿਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਾ ਿਨਮਾਨ 
ਵਰਿੱ ਿਾ ਵਗਆ ਹੈ।” 
- ਰੋਬ੍ ਐਵਲਓਟ (Rob Elliott), ਯੋਿਨਾਬੰ੍ਰੀ ਅਿੇ ਵ ਕਾਿ ਿੇ ਾ ਾਂ ਰੇ ਨ ੇਂ ਚੁਣੇ ਹਏ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (15 ਮਈ ਿੋਂ ਪ੍ਰਭਾ ੀ) 
 
 

“ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਕੋਲ ਅਵਿਹੇ ਿਿੱ ਿ ਿਥਾਪ੍ਿ ਹਨ, ਿੋ ਇਿਨੰੂ ਅਵਧਕਿਮ ਵਿਉਣਯੋਗਿਾ, ਵਨਰੰਿਰਿਾ ਅਿੇ ਮੁੜ੍ ਉੱਭਰਨ ਰੀ 
ਸ਼ਕਿੀ ਲਈ ਉਪ੍ ਨਗਰ ਿਬੰ੍ਧੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਰੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ੍ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬ੍ਣਾਉਂਰੇ ਹਨ। ਆਉਣ-ਿਾਣ ਰੀ ਆਪ੍ਣੀ ਵਨਕਟਿਾ, 
ਅੰਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹ ਾਈ ਅਿੱਡਾ ਅਿੇ ਟੋਰੋਂਟੋ (Toronto) ਅਿੇ ਵਕਚਨਰ- ਾਟਰਲੂ (Kitchener-Waterloo) ਰੇ ਵ ਚਕਾਰ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਲਾਂਘੇ 
ਵ ਿੱ ਚ ਇਿਰੀ ਪੋ੍ਿੀਸ਼ਨ, ਇਿਰੀਆਂ ਇਵਿਹਾਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਿੰਪ੍ਿੀਆਂ ਰੇ ਨਾਲ, ਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਕੋਲ ਿਹੀ ਿਿੱ ਿ ਹਨ, ਿੋ ਇਿਨੰੂ ਉੱਿਰੀ 
ਅਮਰੀਕਾ ਰੇ (North American) ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਵਹਰਾਂ  ਿੱ ਲੋਂ  ਅਨੁਿਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬ੍ਣਾਉਂਰੇ ਹਨ।” 
- ਲੈਰੀ ਬ੍ੀਿਲੀ (Larry Beasley), ਮੁਿੱ ਖ ਿੰਿਥਾਪ੍ਕ, ਬ੍ੀਿਲੀ ਐਡਂ ਅਿੋਿੀਏਟਿ ਇੰਕ. 

 

“ਅਿੀਂ ਕਾਉਂਵਿਲ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੀਡਰਾਂ ਅਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੋਂ ਿੁਵਣਆ ਹੈ ਵਕ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਇਵਿਹਾਿ ਰਾ ਿਨਮਾਨ ਕਰਰੇ ਹੋਏ ਇਿਰੇ 
ਭਵ ਿੱ ਖ ਬ੍ਾਰੇ  ਿੱ ਡਾ ਿੋਚਣ ਰੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਿੇਿੂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਿੋ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੰੂ ਭਵ ਿੱ ਖ ਲਈ ਵਿਆਰ ਅਵਿਹਾ ਵਿਟੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ 
ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾ ੇਗਾ, ਿੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਿੇ ਗਲੋਬ੍ਲ ਪੈ੍ਮਾਨੇ 'ਿੇ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰ ਿਕੇ।”  
- ਹੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange), ਚੀਫ ਐਡਵਮਵਨਿਟਰੇਵਟ  ਅਫਿਰ 
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  ਿੱ ਡਾ ਿਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਇਕਾਗਰਿਾ ਰੇ ਨਾਲ ਭਵ ਿੱ ਖ ਲਈ ਵਿਆਰ ਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਣਰ ੇਹਾਂ ਵਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ, ਨੌਿ ਾਨ ਅਿੇ ਵ ਵ ਧਿਾ 
ਿਾਨੰੂ  ਿੱ ਖਰਾ ਬ੍ਣਾਉਂਰੇ ਹਨ। ਵਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਵਹਿ ਕਰਰੇ ਹੋਏ ਅਿੇ ਆਪ੍ਣੀ ਵ ਸ਼ -ਵ ਆਪ੍ੀ ਿਫਲਿਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਂਰੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੇ ਨ ੀਨਿਾਕਾਰੀ ਿੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਰੇ 
ਕੇਂਰਰ ਵ ਿੱ ਚ ਿਵਥਿ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਰਰਾਂ ਰਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਾ ਕਰਰੇ ਹਨ ਅਿੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਿੇ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱਚ ਮਾਣ ਭਰਰੇ 
ਹਨ। ਅਵਿਹਾ ਿਵੁੜ੍ਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਿਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿੋ ਿਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬ੍ਬੇ੍ਾਕ ਅਿੇ ਨ ੀਨਿਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਿਾਨੰੂ Twitter ਅਿੇ 
Facebook 'ਿੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਿੇ ਹੋਰ ਿਾਣੋ। 

 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank


 
 

 

 

 

 

 
  ਮੀਡੀਆ ਿੰਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.3654 |natalie.stogdill@brampton.ca 

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

