
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ 2020 ਦੀ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਰਰਲੀਜ ਕੀਤੀਆਂ  
ਅਤੇ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ 2021-2022 ਲਈ 16 ਮੁੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਤੀਬ੍ਰ ਫਕੋਿ ਨ ੰ  ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੁੱ ਤੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (28 ਜਨਵਰੀ, 2021) – ਕੁੱਲਹ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰਵੁੱਚ ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੁੱ ਖ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2020 ਰਵੁੱ ਚ 2018-2022 ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ (Term of Council priorities) ਦ ੇਅੁੱਗੇ ਵਧਣ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾਜਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਰਲੀਜ ਕੀਤੀ।  

ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਰਵਊ, ਿੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਰਿਪ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੀਡਬ੍ੈਕ ਅਤੇ ਨਵੰਬ੍ਰ 2020 ਰਵੁੱਚ ਕਾਉਂਰਿਲ 

ਵਰਕਿਾਪ (Council Workshop) ਰਵੁੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਦਾਨ ਅਰਿਆਿ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁੱਲਹ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਿਤੇ ਕਾਉਂਰਿਲ 

ਲਈ ਮੁੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਜੋਂ, 16 ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ (16 initiatives) (ਪੰਨਾ 162) ਨ ੰ  ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੁੱਤੀ। ਤਰਜੀਹਾਂ ਨ ੰ  ਦ ੋਿਟਰੀਮਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਵੰਰਡਆ ਰਗਆ ਹੈ: 

ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟਲ/ਰਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ; ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਵੁੱਲੋਂ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤੀਆਂ/ਰਨਯੰਤਰਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਇਹ ਿਾਰੀਆਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ

ਿਥਾਰਪਤ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਨਰਦੇਿਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣਗੀਆਂ।  

ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਨੇ ਅਰਜਹੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਿਰਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਰਵੁੱ ਚ, ਿਟਾਫ਼ ਨ ੰ  ਜਲਦੀ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਿਦੇ ਬ੍ਾਵਜ ਦ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਨ ੰ  ਘੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰਵੁੱਚ ਿੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ 

ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੁੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵੁੱਚ ਅੁੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਰਖਆ: 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਰੌਕਆਂ ਦਾ ਿਰਹਰ ਹ ੈ(Brampton is a City of Opportunities) 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਹੇਠਾਂ ਰਲਖੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਜਓਣਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਰਖਆ: 

• ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਫੰਰਡੰਗ ਗਰਾਂਟ ਕਰਨ ਵਜੋਂ 233,000 ਡਾਲਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 
• 137 ਆਿਾਿੀ (ਵਰਚੁਅਲ) ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਿੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, 5,000 ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਿਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਮਲ ਕਰਨਾ 
• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਿੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre) ਦੁਆਰਾ, 38 ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 82 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦਾ 

ਰਵਿਤਾਰ ਕਰਨ ਿਮੇਤ, 1,043 ਕਲਾਈਟਂ ਮਿਵਰੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 
• ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ਰਵੁੱਚ, ਆਰਰਥਕ ਮੌਜ ਦਗੀ ਰਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨੋਵੇਿਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ 

(Innovation District) ਰਵੁੱ ਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਿਾਈਵਾਲ ਬ੍ਣਾਉਣਾ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੋਜਕੈ ਹ ੈ(Brampton is a Mosaic) 

ਰਿਟੀ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਰਲਖੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਚੈਂਰਪਅਨ ਿਮ ਲੀਅਤ ਦਾ ਜਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਰਖਆ: 

• ਗੈਰ-ਲਾਿ ਿੰਗਠਨਾਂ ਲਈ 48 ਰਡਜੀਟਲ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਡਵਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ (Advance Brampton Fund) ਰਵੁੱਚ 

435,561 ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਨਵੇਿ ਕਰਨਾ  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpub-brampton.escribemeetings.com%2FFileStream.ashx%3FDocumentId%3D15786&data=04%7C01%7CGurvinder.A.Singh%40brampton.ca%7Cddd22ca4226d486380fd08d8c3b5efb2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637474533491116514%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Rj7AC5G0mxiQnFkbkPxTD5xRD10vje%2BcAIxy8JVQskg%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=8
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=8
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=10
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=10


 

 

• ਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬ੍ੀਅਨ ਿਮਾਰਜਕ, ਿੁੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ ਨ ੰ  ਿਥਾਪਤ 

ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਰਜ ਿਥਾਨ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਰਵੁੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  ਪਛਾਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦ ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, 

2021 ਰਵੁੱਚ ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਿ (Equity Office) ਦੀ ਿੁਰ ਆਤ ਨ ੰ  ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੁੱਤੀ 
• 900 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਰਕਾਰਡ ਿਾਗੀਦਾਰੀ ਦ ੇਨਾਲ, ਬ੍ਲੈਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ (Black Community) ਲਈ ਫਾਇਰ ਿਰਰਵਰਿਜ ਕੈਰੀਅਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਿਨ ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰਨਾ 
• ਿੁਰੁੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਿਮ ਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਦੋ ਪਾਰਕਾਂ, ਪਰਪਲ ਰਲਲੈਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ (Purple Lilac 

Memorial Park) ਅਤੇ ਇਮੈਂਿੀਪੇਿਨ ਪਾਰਕ (Emancipation Park) ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਦਲਣਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੁੱਕ ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ ਹ ੈ(Brampton is a Green City) 

ਰਿਟੀ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਰਲਖੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਵੀਨਤਾ, ਊਰਜਾ ਿਮਰੁੱਥਾ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰਜਟ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕੀਤਾ: 

• ਆਪਣ ੇਪਰਹਲੇ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ (Backyard Garden) ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿੁਰ ਆਤ ਕਰਨਾ, ਰਜਿ ਰਵੁੱਚ 6,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਹੁੱ ਿਾ ਲੈ ਕੇ, 

10,000 ਪੌਂਡ ਿਬ੍ਜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਫ ਡ ਬ੍ੈਂਕਾਂ ਨ ੰ  ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 
• ਗਰੀਨ ਹਾਊਿ ਗੈਿਾਂ ਦੀ ਰਨਕਾਿੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਐਰਮਿਨਿ ਰਰਡਕਿਨ ਪਲਾਨ (Community 

Energy & Emissions Reduction Plan) ਪੇਿ ਕਰਨਾ 
• ਟਰਾਂਰਜਟ (Transit) ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨ ੰ  ਅੁੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੰਰਡੰਗ ਰਵੁੱ ਚ 83.1 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ; ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦ ੇਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਨ ੰ  ਅੁੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 

ਲਈ, ਆਪਣ ੇਰਰਵਰਵਾਕ (Riverwalk) ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 38 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਕਰਨਾ 
• ਟਰਾਂਰਜਟ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਇੁੱਕ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਟਰਾਂਰਜਟ ਦੇਖਿਾਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਿਟੋਰੇਜ ਵਾਲੀ 

ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਹੈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿਰੁੁੱ ਰਖਅਤ ਿਰਹਰ ਹੈ (Brampton is a Healthy and Safe City) 

ਰਿਟੀ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਰਲਖੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਿਾਈਚਾਰਕ ਿੁਰੁੱ ਰਖਆ ਰਵੁੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਮਾਨਰਿਕ ਰਿਹਤ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਹਾਇਤਾ ਰਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਿੀਲ 

ਅਤੇ ਰਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਿੈਲੀ ਵਾਿਤੇ ਉਤਿਾਰਹਤ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ: 

• ਪ ਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੇਫਟੀ ਜੋਨਿ (Community Safety Zones) ਰਵੁੱਚ 26 ਆਟੋਮੇਰਟਡ ਿਪੀਡ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ ਕੈਮਰੇ 

(Automated Speed Enforcement Cameras) ਇੰਿਟਾਲ ਕਰਨਾ 
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਿਰਦੀ ਦ ੇਮਹੀਰਨਆਂ ਰਵੁੱਚ, ਰਨਵਾਿੀ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਰਕਰਰਆਿੀਲ ਰਰਹ ਿਕਣ, ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਆਉਟਡੋਰ 

ਿਕੇਰਟੰਗ ਰਰੰਕਿ ਖਹੋਲਣਾ 
• ਰੇਕਰੀਏਿਨ ਿੈਂਟਰਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡਿ ਰਜਹੀਆਂ ਰਫਟਨੈਿ ਿਹ ਲਤਾਂ ਦ ੇਰਵਿਤਾਰ ਪ ਰੇ ਕਰਨਾ 
• ਪ ਰੇ ਿਰਹਰ ਰਵੁੱਚ ਰਕਰਰਆਿੀਲ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਿਨ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ 26 ਰਕ.ਮੀ. ਬ੍ਾਈਕ ਲੇਨਾਂ ਦੀ ਉਿਾਰੀ ਕਰਨਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿੰਚਾਰਲਤ ਿਰਹਰ ਹ ੈ(Brampton is a Well-Run City) 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਹੇਠਾਂ ਰਲਖੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿੇਵਾ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿੰਚਾਰਲਤ ਰਿਟੀ ਬ੍ਣਨ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰੁੱ ਰਖਆ: 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/Green%20City.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/Green%20City.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=14
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=14
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=16
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=16


 

 

• ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੁੁੱ ਖ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਖਵੀਂ ਪ ੰ ਜੀ ਰਵੁੱ ਚ ਰਰਕਾਰਡ ਯੋਗਦਾਨ ਦ ੇਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਿਾਲ ਟੈਕਿ ਨਾ ਵਧਾਉਣਾ  
• ਰਟਰਪਲ AAA ਕਰੈਰਡਟ ਰੇਰਟੰਗ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਣਾ, ਇਹ ਿਿ ਤੋਂ ਵੁੱਡੀ ਰੇਰਟੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀ ਨ ੰ  ਠੋਿ ਰਵੁੱਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ 

• ਮੋਬ੍ੀ ਇੰਿਪੈਕਟ (Mobi Inspect) ਨ ੰ  ਜਲਦੀ ਅਪਨਾਉਣਾ, ਜੋ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੁੱਕ ਐਪ ਹੈ  

• 34.9 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਫੇਜ 1 ਿੇਫ ਰੀਿਟਾਰਟ ਪਰੋਗਰਾਮ), 27.5 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਫੇਜ 2 ਿੇਫ ਰੀਿਟਾਰਟ ਪਰੋਗਰਾਮ) ਅਤੇ 0.6 

ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਰਮਊਰਨਰਿਪਲ ਟਰਾਂਰਜਟ ਐਡਵਾਂਿਡ ਕਲੀਰਨੰਗ ਫੰਡ) ਦੀ ਆਰਰਥਕ ਰਾਹਤ ਲਈ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਿਨ ੰ  ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ 

ਕਰਨਾ 
• ਫੋਰਬ੍ਿ (Forbes) ਵੁੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਬ੍ੈਿਟ ਇੰਪਲਾਇਰਿ (Canada’s Best Employers) ਰਵੁੱਚੋਂ ਇੁੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਨਾਮਾਂਰਕਤ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਪ ਰੇ 

ਦੇਿ ਰਵੁੱਚ 300 ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਇੰਪਲਾਇਰਿ ਦੀ ਿ ਚੀ ਹੈ 

2018-2022 ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ ਦ ੇਅੰਦਰ, 2020 ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca/tocp ਤ ੇਜਾਓ।  

ਹਵਾਲੇ 

“ਮੈਨ ੰ  ਿਾਡੀਆਂ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪੇਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਿੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਿੀਂ, 2020 ਰਵੁੱ ਚ ਟੀਮ ਵਜੋਂ 
ਪ ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਿਟੀ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਫੋਕਿ, ਿਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਿੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਿੀਂ ਮੌਜ ਦਾ 51 

ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਰਿਲ ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 20 ਵਾਧ  ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਤ,ੇ ਿਾਡਾ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਣ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਰਖਆ। 
ਹੁਣ ਅਿੀਂ 2021 ਵੁੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2021-2022 ਲਈ 16 ਤਰਜੀਹਾਂ ਤ,ੇ ਿਾਡੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦਾ ਤੀਬ੍ਰ ਫੋਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਉਿ ਕੰਮ 

ਤ ੇਫੋਕਿ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ।” 

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

“2020 ਰਵੁੱ ਚ, ਕੋਰਵਡ-19 ਦ ੇਕਾਰਨ ਅਿੀਂ ਬ੍ੇਹੁੱਦ ਮੁਿਕਲ ਿਮੇਂ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਦੇ ਿਟਾਫ਼ ਨੇ, ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਿਾਈਚਾਰਕ ਿਮ ਹਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਰਬ੍ਨਾਂ ਥੁੱਕ ੇਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਾਡੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਿ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ ਨ ੰ  ਹਾਿਲ 

ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਗਲੋਬ੍ਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਿਾਵਿਾਲੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨ ੰ  ਿਾਡੀ ਟੀਮ 

ਦੀਆਂ 2020 ਦੀਆਂ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਿਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਰਹਿ ਿ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਰਮਡ-ਟਰਮ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 16 ਮੁੁੱ ਖ 

ਤਰਜੀਹਾਂ, ਿਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਬ੍ੇਹੁੱਦ ਵਧੀਆ ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਟੀਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵਚਨਬ੍ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਿਬ੍ ਤ ਹਨ।”  

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੁੱ ਚ ਿਿ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਿਰਹਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਿ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਿਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੁੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੁੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਿਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

http://www.brampton.ca/tocp
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
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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