
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੁਰੱਰਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਲਈ  

ਿੂਬ੍ਾਈ ਫੰਰ ੰਗ ਦਾ ਿਆੁਗਤ ਕੀਤਾ 
          

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (24 ਜਨਵਰੀ, 2020) – ਅੱਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ , ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੁਰੱਰਿਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ 
ਨੰੂ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੀਰਲਆਂ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਰਲਿ (Peel Regional Police) ਵਾਿਤੇ $20.5 ਰਮਲੀਅਨ ਦੀ 
ਫੰਰ ੰਗ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।   
 

ਘੋਸ਼ਣਾ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ, ਜੋ ਪੀਲ ਪੁਰਲਿ ਿਰਰਰਵਰਿਜ ਬ੍ੋਰ  (Peel Police Services Board) ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਿਨ, ਨੇ ਇਿ ਰਨਵੇਸ਼ ਦੇ 
ਮਿੱਤਵ ਬ੍ਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਿ ਰਨਵੇਸ਼, ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਰਲਿ ਦ ੇਕਰਮਉਰਨਟੀ ਮੋਰਬ੍ਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ (Community Mobilization 

Program) ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਗਨ, ਗੈਂਗਿ ਅਤੇ ਰਿੰਿਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ (Guns, Gangs and Violence Reduction 

Strategy) ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਦ ੇਰਨਰਮਾਣ ਰਵੱਚ ਵੱਧ ਿਰਿਯੋਗ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿੈ। 2019 ਦੀ 
ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (ਏ.ਐਮ.ਓ.) (Association of Municipalities of Ontario) (AMO) ਿਾਲਾਨਾ 
ਕਾਨਫਰੰਿ ਰਵੱਚ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਪਰਤੀਰਨਧੀ ਮੰ ਲ ਨੇ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਰਵਚਕਾਰ ਿਰਿਯੋਗ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਫੰਰ ੰਗ 

ਿਰਿਯੋਗ ਦੀ ਬ੍ਿੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਬ੍ਾਰੇ ਰਿੱਧੇ ਿਾਰਲਰਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region 

of Peel) ਰਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੁਰੱਰਿਆ ਅਤੇ ਰਿਿਤ ਲਈ ਿਮੱੁਚ ੇਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਿਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
 

ਅੱਜ ਦੀ ਫੰਰ ੰਗ ਿਬੰ੍ਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕਈ ਿਥਾਪਤ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਿੁਰੱਰਿਆ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰਿਯੋਗ 

ਰਦੰਦੀਆਂ ਿਨ, ਇਿਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:   

 ਿੇਤਰ ਰਵੱਚ ਪੀਲ ਪੁਰਲਿ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਰਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ  ਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਬ੍ਿਟੇਸ਼ਨ 

(Downtown Brampton Substation) ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਰਲਿ ਦੀ ਿਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਣਾ 
 ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਲਾਈਟਿਾਊਿ ਪਰੋਗਰਾਮ (Lighthouse Program), ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦੀਆਂ 

ਿਰਥਰਤਆਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਧਾਰਰਮਕ ਿੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਚੁਰਗਰਰਦਆਂ ਰਵੱਚ ਪਨਾਿ ਲੈਣ ਰਵੱਚ ਿਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ  
 ਰਨਰੀਿਣ ਿਮਰਥਤਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 410 ਅਤੇ 403 ਿਾਈਵੇਜ ਤੇ ਿੀ.ਿੀ.ਟੀ.ਵੀ. (CCTV) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਿਟੀ ਦੀ 

ਰਿਮਾਇਤ   

 

ਿਵਾਲੇ 

 

“ਗੈਂਗਿ ਪੋਿਟਲ ਕੋ ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਿ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਿ ਪੂਰੇ ਜੀ.ਟੀ.ਏ ਦੀ ਿਮੱਰਿਆ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਰਜਿੇ ਅਪਰਾਰਧਕ ਿੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਿਾਰਜਸ਼ ਨੰੂ 

ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਿੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ, ਰਜਿਨਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਤਾ ਿੈ ਰਕ ਰਕਿੜੇ ਿੇਤਰਾਂ ਰਵੱਚ ਘਟੀ ਿੋਈ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਧ ਿਮਰਥਤਾਵਾਂ ਿਨ। ਮੈਂ 



 

 

ਧੰਨਵਾਦੀ ਿਾਂ ਰਕ ਪਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰ  ਅਤੇ ਿਾਰਲਰਿਟਰ ਜਨਰਲ ਜੋਨਿ ਨੇ ਗਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਿ ਿਬੰ੍ਧੀ ਫੰਰ ੰਗ ਲਈ ਿਾ ੀ ਰਾਏ ਿੁਣੀ। ਇਿ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ 

ਿਾਧਨ ਿੈ, ਰਜਿਦੀ ਿਾ ੀ ਪੁਰਲਿ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੰੂ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ ਵਾਿਤੇ ਲੋੜ ਿੈ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਪੀਲ ਿਰਰਵਰਿਜ ਬ੍ੋਰ  

 

"ਤੁਿੀਂ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਿਟਰੀਟਿ ਦ ੇਰਬ੍ਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਿਰ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਨਿੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ। ਗਨ ਐ ਂ ਗੈਂਗ ਗਤੀਰਵਧੀ ਰਵੱਚ ਿਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਤੋਂ 
ਪਰਿਲਾਂ ਿੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਅਰਜਿਾ ਰਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਿੋ ਿਕਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਿਾਰੇ ਅਮਲੇ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਿ ਫੰਰ ੰਗ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਪੀਲ 

ਰੀਜਨਲ ਪੁਰਲਿ ਨੰੂ ਉਿ ਵਿੀਲੇ ਦੇਣ ਰਵੱਚ ਿਿਾਇਕ ਿੋਵੇਗੀ, ਰਜਿਨਾਂ ਦੀ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਲੋੜ ਿੈ।" 
- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੇਫਟੀ ਐ ਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ 

 

“ਰਿਿਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਸ਼ਰਿਰ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਿੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਿਨਾਂ ਿਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਿੈ, ਜੋ ਅਿੀਂ ਇਿ 

ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਟੀ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਿਾ ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਵੱਧ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਿਿੀ ਰਦਸ਼ਾ ਰਵੱਚ 

ਚੁੱ ਰਕਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਿਰੇਕ ਕਦਮ, ਿਾ ੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ, ਿਟੇਕਿੋਲ ਰਾਂ ਅਤੇ ਰਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦ ੇਯਕੀਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ ਿਿਾਇਕ ਿੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਿੀ, ਇਿ ਿਾ ੇ 
ਸ਼ਰਿਰ ਦੀ ਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਦੀ ਿਫਲਤਾ ਅਤੇ ਿੁਸ਼ਿਾਲੀ ਲਈ ਰਾਿ ਰਦਿਾਵੇਗਾ।" 

-  ੇਰਵ  ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐ ਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ  
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ਕਨੇੈ ਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾ  ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾ  ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀ ੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰ ੀਨੇਟਰ, ਮੀ ੀਆ ਐ ਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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