
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

 

ਏ.ਐਮ.ਓ. 2021 ਵਰਚਅੁਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ: 

ਬ੍ਹਾਲੀ, ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਭਰਵਿੱ ਖੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਰਹਮਾਇਤ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (16 ਅਗਸਤ, 2021) – 16 ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਤਿੱਕ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਲੋਂ ਇਿੱਕ ਪਰਤੀਰਨਧੀ ਮੰਡਲ, 2021 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ 

ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ (ਏ.ਐਮ.ਓ.) ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (2021 Association of Municipalities (AMO) Virtual Conference) ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ 
ਲਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਵਿੱਚ, ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦ ੇਅਰਧਕਾਰੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 

ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁਿੱ ਰਦਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬ੍ੇ ਰਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। 

ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਹਾਲੀ ਵਿੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ 
ਸਮੁਿੱਚੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

 

• ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਸਪਰੋਟਸ਼ੇਨ – ਸਾਈਕਰਲੰਗ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਫੰਰਡੰਗ ਸਮੇਤ, ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ 
• ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹਲੈਥ – ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਰਵੰਸੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਸਹਤਮੰਦ 

ਵਾਤਾਵਰਣ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨੀਤੀ ਰਵਿੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ 
• ਸਰੈਕੰਡ ਯਰੂਨਟਾਂ – ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦ ੇਰਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤ ੇਰਧਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਕੋਡ (Building Code) ਰਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ 

ਕਰਨਾ 
• ਆਰਰਥਕ ਰਵਕਾਸ ਅਤੇ ਬ੍ਹਾਲੀ – ਆਰਰਥਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 

ਰਡਸਰਟਰਕਟ (Innovation District) ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ 
• ਆਟੋ ਬ੍ੀਮਾ – ਪੁਿੱ ਜਣਯੋਗਤਾ ਰਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰਬ੍ਲ 42 (Bill 42) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਨੰੂਨੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਖਰਾਬ੍ 

ਆਟੋ ਬ੍ੀਮਾ ਰਸਸਟਮ ਰਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ   
• ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰੁਿੱ ਰਖਆ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ – ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸੀਰਲਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਧੀ ਹੋਈ 

ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੀਲ ਹਾਉਰਸੰਗ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Peel Housing Master Plan) ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੰਰਡੰਗ  

• ਪਸੋਟ-ਸਕੰੈਡਰੀ ਮੌਕੇ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਐਕਟ (Brampton University Act) ਪਾਸ ਕਰਕੇ, BramptonU ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੰੂ 

ਕਨੰੂਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਰਾਇਰਸਨ (Ryerson) ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਰਨੰਗ ਪਰਰਕਰਰਆ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ 
• ਹਾਉਰਸੰਗ – ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਿੱਲ ਅਤੇ 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦ ੇਇੰਫਰਾਸਟਰਕਟਰ ਤ ੇਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦ ੇਸਬੰ੍ਧ ਰਵਿੱਚ ਸਮੀਰਖਆ 

• ਹਲੈਥ ਕਅੇਰ – ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੰਰਡੰਗ, ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗਰੇਰਟਡ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਵੈਲਨੈਸ (Peel 

Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) ਦਾ ਫੇਜ 2 ਦਾ ਰਵਕਾਸ ਅਤੇ ਰਵਆਪਕ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ (Cancer 

Care Centre) ਲਈ ਓਸਲਰ (Osler) ਦ ੇਸਟੇਜ 1 ਪਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ   
• ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ – ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਹਾਲੀ ਲਈ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰੀ-ਕੋਰਵਡ-19 ਲੈਵਲਸ ਲਈ ਰਾਈਡਰਰਸ਼ਪ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 

ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਰਡੰਗ 



 

 

• ਹਾਇਰ-ਆਰਡਰ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ – ਜਾਰੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ; ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. (LRT extension) ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ, 

ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ-ਹਾਈਵੇ 7 ਬ੍ੀ.ਆਰ.ਟੀ. (Queen Street-Highway 7 BRT) ਸਟਡੀ ਅਤੇ ਔਲ-ਡ,ੇ ਟ-ੂਵੇ ਗੋ ਟਰੇਨ (GO Train) 

ਸਰਰਵਸ  

ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਿੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ (here) ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।  

ਹਵਾਲੇ 

“ਰਪਛਲੇ ਸਾਲ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ ਰਸਖਾ ਰਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਜਵੇਂ ਰਕ 

ਅਸੀਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਭਾਵੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਰਵਿੱਖ 

ਲਈ ਵੀ ਪਲਾਰਨੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ – ਅਰਜਹਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੋ ਸਫਲਤਾ, ਰਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬ੍ੇ ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਦੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਸਾਡੇ 
ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਸਫਲ ਹੰੁਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਗਤੀ ਨਾਮ ਕਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤਾ ਹਾਂ।” 

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

“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤੀ ਅਤੇ ਸਰਥਰਤਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਰਖਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਣ 

ਵਾਸਤੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੰੂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਰਵਿੱਚ ਰਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਰਰਥਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਉੱਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਨਰਭਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰੋਰਵੰਸੀਅਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਰਹਯੋਗ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਭਰਵਿੱ ਖ ਲਈ 

ਬ੍ਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਰਹਯੋਗੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਹਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁਿੱ ਰਦਆਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। 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


 

 

  


