
 

 

 

11ਅਗਸਤ, 2017 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਏ.ਐਮ.ਓ. (AMO) ਵਿਖ ੇਸਬੂ੍ ੇਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬ੍ਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਗੇਾ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ –ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਮੰਡਲ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮ ੱ ਖ ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਂ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ 
ਵਤਆਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, 'ਤੇ ਤਿੱਜੋ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬ੍ਾਈ ਮੰਤਰਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਨਊ ਡੈਮੋਕਰੇਵਟਕ ਪਾਰਟੀ (Ontario New 

Democratic Party) ਅਤੇ ਪਰੋਗਰੈਵਸਿ ਕਨਜਰਿੇਵਟਿ ਪਾਰਟੀ (Progressive Conservative Party) ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੰੂ ਵਮਲੇਗਾ। 
 

ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਮੰਡਲ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਵਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 13 – 16 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਓਟਾਿਾ ਵਿੱਚ, 2017 ਦੀ 
ਸਾਲਾਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲਟੀਜ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (ਏ.ਐਮ.ਓ.) ਕਾਨਫਰੰਸ (Association of Municipalities of Ontario 

(AMO) Conference) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗਾ। 
 

“ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧਦੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮ ੱ ਖ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਉਂਵਸਲ ਵਿਸਵਤਰਤ 
ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਸੱਵਖਆ, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਜੀਿ ਵਿਵਗਆਨ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸਮ ਦਾਏ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ 
ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿੱਧ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬ੍ਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ,” ਮੇਅਰ ਜੈਫਰੀ 
(Jeffrey) ਨੇ ਵਕਹਾ। 
 

ਏ.ਐਮ.ਓ. ਵਿਖੇ, ਵਸਟੀ ਉਹਨਾਂ ਮ ੱ ਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਦੇਿੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬੰ੍ਧੀ ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਨਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵਧਆਨ 
ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: 

 

Regional Connections (ਖਤੇਰੀ ਸਬੰ੍ਧ) 
 ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬੰ੍ਧੀ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਉਰੋਨਟੈਰੀਓ-ਮੇਨ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 

ਐਨਿਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (Hurontario-Main Light Rail Transit Extension Environmental Assessment) ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 
ਕਰਨਾ; ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੋ (Brampton GO), ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਗੋ (Bramalea GO), ਵਹਉਰੋਨਟੈਰੀਓ-ਸਟੀਲਸ (Hurontario-Steeles) ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ 
ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਗੋ ਮੋਵਬ੍ਵਲਟੀ ਹਬ੍ਸ (Mount Pleasant GO Mobility Hubs) ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

 ਹਾਈਿੇ 410 (Highway 410) ਅਤੇ ਹਾਈਿੇ 407 ਈ.ਟੀ.ਆਰ. (ETR) (Highway 407 ETR), ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ 407 ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ (407 

Transit) ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਬ੍ਹਤਰ ਪਹ ੰ ਚ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ। 
 

University (ਯਨੂੀਿਰਵਸਟੀ) 
 ਸੂਬ੍ੇ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਤੀਬ੍ਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਦੇ ਨਿੇਂ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ) ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਵਿਤ 

$180 ਵਮਲੀਅਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਣਾ 
 ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਸਖਲਾਈ ਮੌਵਕਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੰੂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸਬੰ੍ਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਸਰਚ 

ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਨਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ 

 
 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Regional-Connections.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Regional-Connections.aspx
http://www.brampton.ca/EN/city-hall/university/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Regional-Connections.aspx


 

 

Fair representation at the Region of Peel (ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਵਿਖੇ ਵਨਰਪੱਖ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ) 
 2018 ਦੀਆਂ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਕਾਉਂਵਸਲ (Region of Peel 

Council) ਵਿਖੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਨੰੂ ਸੱਤ ਤੋਂ ਿਧਾ ਕੇ 11 ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੰੂਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ 
 

Riverwalk (ਵਰਿਰਿਾਕ) 
 ਵਰਿਰਿਾਕ (Riverwalk) ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਅਨ ਮਾਨਤ $200 ਵਮਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ 

ਪਰੋਜੈਕਟ, ਸ਼ਵਹਰੀ ਿਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਵਸਹਤਮੰਦ, ਸਵਥਰ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ 
ਹੋਏ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਵਿੱਚ ਹੜਹ ਦੇ ਜੋਖਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ-ਵਮਆਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗਾ।  

 

Second Units safety (ਸਕੰੈਡ ਯਵੂਨਟਸ ਸ ਰੱਵਖਆ) 
 ਸੈਕੰਡਰੀ ਯੂਵਨਟਸ ਅਤੇ ਅਿੈਧ ਮਲਟੀ-ਯੂਵਨਟ ਵਨਿਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲਟੀਜ ਲਈ ਪਰਿੇਸ਼ ਦੇ ਿਧੇ ਹੋਏ ਹੱਕ 

ਦੇਣ ਲਈ ਵਬ੍ਲਵਡੰਗ ਕੋਡ ਐਕਟ (Building Code Act) ਅਤੇ ਪਲਾਵਨੰਗ ਐਕਟ (Planning Act) ਵਿੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਬ੍ਣਾਉਣਾ। 
ਇਹ ਵਸਟੀ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਸੈਕੰਡ ਯੂਵਨਟਸ ਸ ਰੱਵਖਅਤ, ਕਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਰਵਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 

 

ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਮ ੱ ਵਦਆਂ ਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਵਸਟੀ ਦਾ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਮੰਡਲ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. (NDP) ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ. (PC) ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਿਕ 
ਹਸਪਤਾਲ (Brampton Civic Hospital) ਅਤੇ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗਰੇਵਟਡ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਿੈਲਨੈਸ (Peel Memorial Centre for 

Integrated Health and Wellness) ਵਿਖੇ ਿੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਹ ੰ ਚ ਸਬੰ੍ਧੀ ਦਬ੍ਾਅ ਨੰੂ ਿੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ। ਵਸਹਤ ਸਬੰ੍ਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ-ਤਰਹਾਂ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਵਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀ, ਵਨਿਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਵਰਤ 
ਆਰਵਥਕ ਸਮ ਦਾਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (GDP) ਵਿੱਚ $35 ਵਟਰਲੀਅਨ (ਦਸ ਖਰਬ੍) ਅਤੇ ਸੰਭਾਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
18,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੱਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ, ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਿੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਿੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਿ-ਵਿਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜ ਵੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਿੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 
 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/RegionalGovernance.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Regional-Connections.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Riverwalk.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Regional-Connections.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/second-dwelling/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Regional-Connections.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
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