
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

ਰਿਟੀ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਉਿਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਿਜੀਟਲ ਟ ਲਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (24 ਅਪਰੈਲ, 2020) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਲਾਰਨੰਗ ਐਿਂ ਿੈਵਲੈਪਮੈਂਟ (Planning and Development) ਰਵਭਾਗ 

ਰਵੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਨਵੀਆਂ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਟ ਲਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟ ਲਿ ਦ ੇਨਾਲ ਰਵਭਾਗ COVID-19 (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਿੀ.-19) ਦ ੇ

ਦੌਰਾਨ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਆ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਉਿਾਰੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ਿਕੇਗਾ। 

ਿੈਵਲੈਪਰਿ ਹੁਣ, ਿਬ੍ਰਿਵੀਜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਰੀਜੋਰਨੰਗ ਅਤੇ ਿਾਈਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਮੇਤ, ਉਿਾਰੀ ਦ ੇਕੰਮਾਂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਾਰੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ, ਰਿਟੀ ਦੀ 
ਵੈਬ੍ਿਾਈਟ (website) ਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਟ ਲ 20 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਿਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ, ਇਿਲਈ ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਉਿਾਰੀ ਦ ੇ

ਕੰਮਾਂ ਿਬੰ੍ਧੀ 25 ਨਵੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਰਮਲ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ। ਿਟਾਫ਼ ਨੇ ਿਟੇਕਹੋਲਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਿਓ ਟੈਲੀਕਾਨਫਰੰਰਿੰਗ ਿੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤ ਕੇ ਦ ਰੋਂ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਾਰੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਤ ੇਪਰਰਕਰਰਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।  

20 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ, ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰਬ੍ਲਰਿੰਗ ਪਰਰਮਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜੀਆਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਬ੍ਲਰਿੰਗ ਰਿਵੀਜਨ (Building 

Division) ਿਟਾਫ਼, ਆਭਾਿੀ ਤੌਰ ਤੇ (ਵਰਚੁਅਲੀ) ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬ੍ਲਰਿੰਗਾਂ (ਿੈਕੰਿ ਯ ਰਨਟਿ ਿਮੇਤ) ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਵੱਿੀਆਂ 
ਇੰਿਿਟਰੀਅਲ, ਕਮਰਰਸ਼ਅਲ ਐਿਂ ਇੰਿਟੀਰਟਊਸ਼ਨਲ (ਆਈ.ਿੀ.ਆਈ.) (Industrial, Commercial and Institutional) (ICI) ਿਬੰ੍ਧੀ ਅਰਜੀਆਂ, 
ਰਿਰਫ਼ ਤੈਅ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਰਹਣਗੀਆਂ। 

ਿਟਾਫ਼ ਨੇ ਉਿਾਰੀ ਦ ੇਕਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਨਜ ਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਰਿਆ ਹੈ: 

• ਲਗਭਗ 22,000 ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ 800 ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯ ਰਨਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ ਰੀ। 
• ਰਿਟੀ ਦ ੇਚੀਫ ਰਬ੍ਲਰਿੰਗ ਅਰਧਕਾਰੀ (Chief Building Official) ਨੇ ਮੈਪਲ ਲੌਜ ਫਾਰਮਿ (Maple Lodge Farms) ਨ ੰ  ਰਬ੍ਲਰਿੰਗ 

ਪਰਰਮਟ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਿ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ 250 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ 
• ਸ਼ੌਪਰਿ ਵਰਲਿ (Shoppers World) ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਬ੍ਣਾਉਣਾ (ਰਰਓਕੈਨ), ਰਜਿਨੇ ਿਾਈਟ ਨ ੰ , 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯ ਰਨਟਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, 

ਰਮਲੀ-ਜੁਲੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਹਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਬ੍ਦਲਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

2019 ਰਵੱਚ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਰਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰਰਮਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਇਿ ਿਾਲ 34 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਪਰਰਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 
ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਪਰਰਮਟਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

• ਮੈਪਲ ਲੌਜ ਫਾਰਮਿ (Maple Lodge Farms) – ਉਿਾਰੀ ਮੱੁਲ $2.5 ਰਮਲੀਅਨ 

• ਸ਼ੈਲ, 6475 ਮੇਫੀਲਿ ਰੋਿ (Shell, 6475 Mayfield Road) – ਉਿਾਰੀ ਮੱੁਲ $2. 95 ਰਮਲੀਅਨ  

• 17 ਨਾਈਟਿਰਬ੍ਰਜ ਰੋਿ (17 Knightsbridge Road) – ਉਿਾਰੀ ਮੱੁਲ $1.2 ਰਮਲੀਅਨ  

• 1 ਨਾਈਟਿਰਬ੍ਰਜ ਰੋਿ (1 Knightsbridge Road) – ਉਿਾਰੀ ਮੱੁਲ $500,000 

COVID-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਿਟੀ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, www.brampton.ca/COVID19 ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ @CityBrampton ਨ ੰ  Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ਤ ੇਫਾੱਲੋ ਕਰੋ। 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBduS3lQxSmosfNuMsSdrbPFPXKsXbqA3MYqYcH4rXwiKoEu8XZ3Xn-2FGjhaumxgywFGulV9RpvURR2yQSR5EbRcdX_5_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOq43eiSuvx5HlStHV5RC-2FwqtCwiTmNN2ogi5s6L5Rh9QFefphXlyfH6D-2BgwVfB3X2nTmdpFho7g48GbhpSsj2Y0xrZCk69wlZqffZrCvclRuQ5peQ-2BVC3V386LFm12poiU6rw8sz-2B6YnfEt3QTq71N2-2F9z8-2BbzV37wsMwpONSop8X00drgPWwyoGFtAKXvjT1ugSIM0OQhdAeOcpcnnplNCvCZq00yqATjYnxw6voArN9bVCjfiXljLRzyGyM8Q6-2BU-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C24a7ab9851ad468ff4fe08d7e871f22c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637233448404626940&sdata=wuO8BPPk3E9e1uiI8DPhMNu%2B0Nsqp68UH%2FSQU9fbl9g%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBduS3lQxSmosfNuMsSdrbPFPXKsXbqA3MYqYcH4rXwiKoEu8XZ3Xn-2FGjhaumxgywFGulV9RpvURR2yQSR5EbRcdX_5_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOq43eiSuvx5HlStHV5RC-2FwqtCwiTmNN2ogi5s6L5Rh9QFefphXlyfH6D-2BgwVfB3X2nTmdpFho7g48GbhpSsj2Y0xrZCk69wlZqffZrCvclRuQ5peQ-2BVC3V386LFm12poiU6rw8sz-2B6YnfEt3QTq71N2-2F9z8-2BbzV37wsMwpONSop8X00drgPWwyoGFtAKXvjT1ugSIM0OQhdAeOcpcnnplNCvCZq00yqATjYnxw6voArN9bVCjfiXljLRzyGyM8Q6-2BU-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C24a7ab9851ad468ff4fe08d7e871f22c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637233448404626940&sdata=wuO8BPPk3E9e1uiI8DPhMNu%2B0Nsqp68UH%2FSQU9fbl9g%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9nTGTQCBWKP6f6wKZI3OE8MrRheXAsl13sYo8EAQM4yVXILl_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOq43eiSuvx5HlStHV5RC-2FwqtCwiTmNN2ogi5s6L5Rh9QFefphXlyfH6D-2BgwVfB3X2nTmdpFho7g48GbhpSsj2Y0xrZCk69wlZqffZrCvclRuZXNmPw5QIARYSifsY-2FsrmUTxgNGa1RdWJ0Dwn7uq0-2FqjC2EWlDVTx2hOK1qP0UZNfNDz4O8kaCcYHCw1FKhSCQfHZd0KUl-2F6lMUIT-2BECjX-2BKAybW9tq76tSUvNswpRHcTNjKk1qlORZN0mgr5zfy3A-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C24a7ab9851ad468ff4fe08d7e871f22c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637233448404636937&sdata=WDg8bAeiqaBqjeg3jpZi4lDlE6kgTQUIj4%2FqN6njJI8%3D&reserved=0


 

 

ਹਵਾਲੇ 

“ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਆ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਨਵੀਆਂ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਟ ਲਿ ਦ ੇਨਾਲ ਅਿੀਂ – COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਿਾਿੀ 
ਰਿਟੀ ਰਵੱਚ ਉਿਾਰੀ ਦ ੇਕੰਮਾਂ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਿਕਾਂਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਿ ਿਕਾਂਗੇ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਹਾਲਾਂਰਕ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਿੀਰਲਟੀਜ ਬੰ੍ਦ ਹਨ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਅਤੇ ਿਟਾਫ਼, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਵਕਲਰਪਕ ਤਰੀਰਕਆਂ ਰਵੱਚ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 

ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਲਾਰਨੰਗ ਰਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਵੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  
ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ ਤ ੇਿੇਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਿਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣਗੀਆਂ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਿੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਿਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਪਲਾਰਨੰਗ ਐਿਂ ਿੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ 

“ਇਿ ਚੁਣੌਤੀਪ ਰਣ ਿਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਆ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਾਿਾ ਰਧਆਨ ਿਾਿੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਵਾਧੇ ਤ ੇਵੀ ਹੈ। ਿੇਵਾਵਾਂ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਕੇ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿੈਵਲੈਪਰਿ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਥਾਂ ਬ੍ਣੀ ਰਹੇਗੀ।” 

- ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਿਿ 7ਅਤੇ 8; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਪਲਾਰਨੰਗ ਐਿਂ ਿੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਿਟਾਫ਼, ਇਿ ਚੁਣੌਤੀਪ ਰਣ ਿਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਤਰੀਰਕਆਂ ਨਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਲਈ ਿਾਿੇ 
ਿਮਰਪਣ ਰਵੱਚ ਇੱਕਜੁੱ ਟ ਹੈ। ਪਲਾਰਨੰਗ ਰਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਟ ਲਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਇਿ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਿਟਾਫ਼ 

ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਉਿਾਰੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਿਕਾਂਗੇ।” 

- ਿੇਰਵਿ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਿਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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