
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

 

ਏ.ਐਮ.ਓ. 2020 ਕਾਨਫਰੰਸ ਰ ਿੱ ਚ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ: 

ਆਰਰਿਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਅਤ ੇ ਾਧੇ ਲਈ ਸਾਂਝਦੇਾਰੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (17 ਅਗਸਤ, 2020) – 17 ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਤਿੱਕ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਿੱਲੋਂ ਇਿੱਕ ਪਰਤੀਰਨਧੀ ਮੰਡਲ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ 

ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ (ਏ.ਐਮ.ਓ.) 2020  ਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (Association of Municipalities (AMO) 2020 Virtual Conference) ਰ ਿੱਚ 

ਰਹਿੱ ਸਾ ਲ ੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਰ ਿੱਚ, ਕਾਉਂਰਸਲ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦ ੇਅਰਧਕਾਰੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਬ੍ਾਰੇ 

ਪੂਰੇ ਸੂਬ੍ੇ ਰ ਿੱ ਚ, ਮੁਿੱ ਖ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। 

ਰਮਰਨਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂ ਸ, ਰਮਰਨਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਿ, ਰਮਰਨਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਰਮਰਨਸਟਰੀ ਆਫ ਐਨ ਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਕਨਜਰ ੇਸ਼ਨ ਐਡਂ 

ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਰਮਰਨਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਲੇਜਸ ਐਡਂ ਯੂਨੀ ਰਰਸਟੀਜ ਦ ੇਨਾਲ, ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਕੋਰ ਡ-19 (COVID-19) ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਾਲ ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਿੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ, ਇਸਦੀ 
ਆਰਰਿਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹਯੋਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋ ੇਗੀ। ਰਸਟੀ ਦ ੇਅਰਧਕਾਰੀ,  ਾਧੂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੰੂ  ੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਰਸਟੀ ਦ ੇਸਰਿਰ 

 ਾਧੇ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੀ ਨ ਦੀ ਕੁਆਰਲਟੀ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਹਲੈਿਕਅੇਰ – ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ (Peel Memorial) ਦ ੇਫੇਜ ਟ ੂਅਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈਲਿਕੇਅਰ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਦ ੇਪਰਤੀ  ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ। 
• ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ – ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਦ ੇਨ ੇਂ ਮੋਡਸ ਰ ਿੱਚ  ਰਧਆ ਹੋਇਆ ਰਨ ੇਸ਼, ਰਜਹਨਾਂ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਟ-ੂ ੇ ਔਲ-ਡ ੇਗੋ ਸਰਰ ਸ 

(Two-Way All-Day GO Service), ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ (Light Rail Transit) ਅਤੇ ਬ੍ਿੱਸ ਰੈਰਪਡ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ (Bus Rapid 

Transit)। 

• ਜਲ ਾਯੂ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੜਹ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ – ਫੰਰਡੰਗ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਰਸਟੀ ਦ ੇਰਰ ਰ ਾਕ (Riverwalk) ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 

 ਧੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਮਸ਼ਨਸ ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਸੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ.) (Community Energy and 

Emissions Reduction Plan) (CEERP) ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ੇਗਏ ਗਰੀਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ (Green Infrastructure) ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰ ਿੱਚ 

ਨ ਾਂ ਰਨ ੇਸ਼।   
• ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਸਪਰੋਟਸ਼ੇਨ –  ਧੇ ਹੋਏ ਰ  ਹਾਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਰ ਕਲਪ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨ ੈੱਟ ਰਕਾਂ ਦੀ 

ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ  ਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
• ਪਸੋਟ-ਸਕੰੈਡਰੀ ਮੌਕੇ – BramptonU ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਰੂਪ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ,  ਧੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਸਬੰ੍ਧੀ ਮੌਰਕਆਂ ਲਈ 

ਸਰਹਯੋਗ। 
• ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ-ਛਟੋ ਪਬ੍ਰਲਕ ਇੰਸਟੀਰਟਊਸ਼ਨਲ ਪਰਾਪਰਟੀਜ – ਕੋਰ ਡ-19 ਦ ੇਅਸਰਾਂ ਤ ੇਰਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਅਤੇ ਸਫਲ 

ਆਰਰਿਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਿਰ ਫੰਰਡੰਗ ਲਈ ਬ੍ੇਨਤੀ। 
• ਅਰਬ੍ਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਹਬ੍ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ, ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ–ਓਰਰਐਰਂਟਡ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ (ਟੀ.ਓ.ਸੀ.) (Transit-Oriented Communities) 

(TOC) ਨੰੂ ਰ ਕਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨ ੇਂ ਰ ਕਾਸ ਮਾਿੱਡਲ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਅਰਬ੍ਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਹਬ੍ (Urban Community Hub) ਦੇ ਨਾਲ, 20 

ਰਮੰਟ ਪੈਦਲ ਚਿੱਲਣ  ਾਲਾ, ਰਸਹਤਮੰਦ ਗ ਾਂਢ ਗਰਰਹਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬ੍ੇ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਨਾ।  



 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਰਸਟੀ ਦੀ  ੈਬ੍ਸਾਈਟ (Website)  ਤ ੇਜਾਓ।  

 ਹ ਾਲੇ  

“ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦ ੇ ਿੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਰ ਡ-19 ਦ ੇਅਸਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਆਰਰਿਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੋ ੇ। ਨਾਲ ਹੀ 
ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਹਿੱਲਾਂ ਤ ੇ ੀ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਸਟੀ ਦਾ ਸਰਿਰ  ਾਧਾ ਸੰਚਾਰਲਤ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੀ ਨ 

ਦੀ ਰਬ੍ਹਤਰ ਕੁਆਰਲਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਹਾਲੀਆ  ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਾਂ ਲਈ ਸੂਬ੍ੇ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ 
ਆਰਰਿਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਅਤੇ  ਾਧੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤ ੇਅਿੱਗੇ  ਧਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੇ ਰਨਰਮਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

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

“ਕੋਰ ਡ-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦ ੇਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਰਸਟੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਰਖਆ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਤੇ 
ਰਨ ਾਸੀ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰ ਿੱਚ  ੀ ਤਰਿੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਆਰਰਿਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 

 ਾਧੇ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਉੱਚ ਅਮਰਲਆਂ ਦਾ ਰਨਕਟ ਸਰਹਯੋਗ, ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੋ ੇਗਾ, ਰਕਉਂਰਕ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਭਰ ਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਏ.ਐਮ.ਓ 2020 ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸੂਬ੍ੇ ਦ ੇਨਾਲ, ਮੁਿੱ ਖ ਭਾਈ ਾਲੀ ਸਬੰ੍ਧੀ ਮੌਰਕਆਂ ਤ ੇਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ 

ਹਾਂ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟ  ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇ ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 
 
 
  

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 |Monika.Duggal@brampton.ca  
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Lets-Partner.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Lets-Partner.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

