
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਮੁੁੱ ਖ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਦਰਿਾਉਂਦ ੇਹਏੋ, 2021 ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਰਰਲੀਜ ਕੀਤੀਆਂ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (9 ਫਰਵਰੀ, 2022) – ਅੁੱਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੁੱ ਖ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2021 

ਰਵੁੱਚ 2018-2022 ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ (Term of Council priorities) ਦ ੇਅੁੱਗੇ ਵਧਣ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਰਲੀਜ 

ਕੀਤੀ।   
 

ਲਗਾਤਾਰ, ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲਣ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਿਾਮਹਣੇ ਆਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦ ੇਬ੍ਾਵਜ ਦ, ਰਿਟੀ ਨੇ 

ਅਰਜਹੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਮਾਇਨੇ ਰੁੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਇਿ 

ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀਆਂ ਪਰਾਇਰਟੀਜ ਨ ੰ  ਅੁੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਖਾਿ ਤਰੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।    

ਕਰੋਵਡ-19 ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਹਾਇਤਾ 

ਰਿਟੀ ਦੀ ਟਾਿਕ ਫੋਰਰਿਜ (Task Forces) ਅਤੇ ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਰਕਵਰੀ ਵਰਰਕੰਗ ਗਰੁੁੱ ਪ (Reopening and Recovery Working 

Group) ਨੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਰਖਆ ਰਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੁੱ ਚ ਕੋਰਵਡ-19 ਤੋਂ ਪਰਭਾਰਵਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ , ਿਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਵਿੀਲੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਿਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਰਹਮਾਇਤ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, 120 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਦੀ ਕੋਰਵਡ-

ਿਬੰ੍ਧੀ ਫੰਰਡੰਗ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਕੀਤੀ।  

ਕਈ ਝਲਕੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਇਿ ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

• ਿੋਸ਼ਲ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Social Support Task Force) ਨੇ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੰਗਠਨਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਿੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦ ੇ350 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਬ੍ੌਕਿ 

ਅਤੇ ਐਟਂੀਬ੍ੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵਾਈਪਿ ਦੇ 200 ਬ੍ੌਕਿ ਦ ੇਯੋਗਦਾਨ ਰਵੁੱ ਚ ਿਰਹਯੋਗ ਰਦੁੱਤਾ; ਨਾਲ ਹੀ, ਇਿਨੇ ਪੀਲ ਹੰਗਰ ਰਰਲੀਫ ਨ ਿੱਟਵਰਕ 

(Peel Hunger Relief Network) ਦ ੇਰਵਿਤਾਰ ਰਵੁੱ ਚ ਪੀਲ (Peel) ਰਵੁੱਚ ਮੁੁੱ ਖ ਭੋਜਨ ਰਡਿਟਰੀਰਬ੍ਊਟਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। 
• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (Brampton Recreation) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵੁੱਚ, ਿੀਨੀਅਰਿ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Seniors Support 

Task Force) ਨੇ, ਿੀਨੀਅਰਿ ਰਡਜੀਟਲ ਕੈਫ ੇ(Seniors’ Digital Café) ਦ ੇਦੁਆਰਾ 51 ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ 

ਪੀਲ (Region of Peel) ਦ ੇਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਰਿਪਾਂਿ ਟੇਬ੍ਲ ਿੀਨੀਅਰਿ ਿਬ੍-ਗਰੁੁੱਪ (Community Response Table Seniors 

Sub-group) ਅਤੇ ਮਾਿ ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (Mass Vaccination Committee) ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।    
• ਯ ਥ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Youth Support Task Force) ਨੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਐਕਰਟਵ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 

ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੇਮਿ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਰਫਟਨ ਿ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ 

ਰਰਹਣ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕ;ੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਿੇਵਾ ਰਵੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਿੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਆਪਣੇ 
ਨ ਿੱਟਵਰਕ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਿੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਅਿਾਨ ਬ੍ਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। 

• ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Economic Support Task Force) ਨੇ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੀਆਂ ਰਤੰਨ ਰਾਊਂਡਟੇਬ੍ਲ ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਦਾ 
ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਰਜਿ ਰਵੁੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਹੁੱ ਿਾ ਰਲਆ; ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਿੈਂਟਰ (Brampton 

Entrepreneur Centre) ਦ ੇਦੁਆਰਾ, 850 ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੰ  78,800 ਰੈਰਪਡ ਐਟਂੀਜੇਨ ਟੈਿਟ (Rapid Antigen Tests) ਪਰਦਾਨ 
ਕੀਤੇ ਗਏ।  



 

 

• ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਰਕਵਰੀ ਵਰਰਕੰਗ ਗਰੁੁੱ ਪ ਨੇ, ਦ ੋਿਟੇਕਹੋਲਡਰ ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਨ ੰ  
ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖਹੋਲਣ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ਰਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, 55 ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਕਰਮਉਰਨਟੀ 
ਿਮ ਹਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ; ਅਤੇ ਵਰਰਕੰਗ ਗਰੁੁੱ ਪ ਦ ੇਚੇਅਰ ਨੇ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਐਡਂ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ (By-law & Enforcement) ਅਤੇ ਪੀਲ 

ਰੀਜਨ ਦ ੇਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਅਫਿਰ ਦ ੇਨਾਲ, ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤ ੇਕਈ ਪਬ੍ਰਲਕ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। 

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

ਰਿਟੀ ਨੇ ਰਰਹਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਵੁੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਰਖਆ ਹੈ:  

• ਕਾਉਂਰਿਲ ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਅਫੋਰਡੇਬ੍ਲ ਹਾਊਰਿੰਗ ਿਟਰੈਟਜੀ (Affordable Housing Strategy) ਵਾਿਤੇ, 8.4 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 

ਰਵਤਰਰਤ ਕੀਤੇ 
• ਨਵੇਂ ਇੰਟੀਗਰੇਰਟਡ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਪਲਾਨ (Integrated Downtown Plan) ਦ ੇਰਹੁੱ ਿੇ ਵਜੋਂ, ਿਟਰੀਟਿਕੇਰਪੰਗ ਕੰਮ ਰਵੁੱ ਚ 16.6 ਰਮਲੀਅਨ 

ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ  
• ਵੈਲਕਰਮੰਗ ਿਟਰੀਟਿ (Welcoming Streets) ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਤੋਂ 250,000 ਡਾਲਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਇਿ 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੁਰੁੱ ਰਖਆ ਰਵੁੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਕ,ੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੀਆਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 

• 14 ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨ ੰ  ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ (Innovation District) ਰਵੁੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਾਿਤੇ, BHive ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (BHive Brampton) ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੁੱਕ ਮਜੋਕੈ ਹ ੈ(Brampton is a Mosaic)  

ਰਿਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੁੱਚ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਿੰਪ ਰਣ ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਵਕਰਿਤ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:  

• ਐਡਵਾਂਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ (Advance Brampton Fund) ਦ ੇਦੁਆਰਾ 70 ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਫੰਰਡੰਗ ਰਦੁੱਤੀ ਗਈ, ਰਜਿ ਰਵੁੱ ਚ 675,238 ਡਾਲਰ 

ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ 

• ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਵਰਿਜ (Brampton Fire and Emergency 

Services) ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨਾਂ ਰਵੁੱ ਚ 500 ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਰਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 

• 6 ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੰਗਠਨ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਲਈ, ਮਾਰਕੀ ਫੈਰਿਟੀਵਲ ਐਡਂ ਇਵੈਂਟਿ ਫੰਡ (Marquee Festival and Events Fund) ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ, 290,775 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਰਟਿ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਿੀ (ਏ.ਿੀ.ਿੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.) (Arts, Culture & Creative 

Industry Development Agency) (ACCIDA) ਨੇ, ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜਡ ਿਮ ਹਾਂ ਵਾਿਤੇ, ਿਰਹਯੋਗ, ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ 
ਮੌਰਕਆ ਂਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਰਦੁੱਤੀ  

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

ਰਿਟੀ, ਿਰਥਰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ: 

• ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ-ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਫਾਇਰ ਟਰੁੱਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀ 
• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ (Brampton Transit) ਫਲੀਟ ਰਵੁੱਚ ਅੁੱਠ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬ੍ੁੱਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 



 

 

• ਬ੍ੈਟਿਮੈਨ ਪਾਰਕ (Batsman Park) ਵੁਡਲੋਟ ਨ ੰ  ਬ੍ਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਿੀ.ਐਨ. (CN) ਅਤੇ ਟਰੀ ਕੈਨੇਡਾ (Tree Canada) ਤੋਂ, 25,000 

ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ 

• 8,000 ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਤੋਂ 1.2 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਕੀਤੇ 

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

ਰਿਟੀ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੁਰੁੱ ਰਖਆ, ਮਾਨਰਿਕ ਰਿਹਤ ਿਹਾਇਤਾ ਰਵੁੱ ਚ ਿੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਿਰਗਰਮ ਅਤੇ ਰਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਰਦਰਤ 
ਹੈ:   

• ਜੇਿ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (Jays Care Foundation) ਅਤੇ ਪੀਲ ਰਡਿਰਟਰਕਟ ਿਕ ਲ ਬ੍ੋਰਡ (Peel District School Board) ਦੇ ਨਾਲ 

ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵੁੱਚ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਜੁਰਡਥ ਨਇਮਨ ਫੀਲਡ ਆਫ ਡਰੀਮਿ (Judith Nyman Field of Dreams) ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਬ੍ੇਿਬ੍ਾਲ ਡਾਇਮੰਡ 

ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ 
• ਿਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਿੜਕਾਂ ਨ ੰ  ਵੁੱਧ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, 50 ਆਟੋਮੇਰਟਡ ਿਪੀਡ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ (Automated 

Speed Enforcement) ਕੈਮਰੇ ਇੰਿਟਾਲ ਕੀਤੇ (ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਵੁੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱਡਾ ਏ.ਐਿ.ਈ. (ASE) ਪਰੋਗਰਾਮ) 

• ਰੋਡਵੇਜ ਨ ੰ  ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਪ ਰੀ ਰਿਟੀ ਰਵੁੱਚ, 180 ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੇਫਟੀ ਜੋਨਿ (Community Safety Zones) ਰਨਯਤ ਕੀਤੇ 
• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਿਰਰਵਿ (Brampton Animal Services), 103 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਘਰ ਦ ੇਕੇ, Home To Home™  

ਇੰਟਰਐਕਰਟਵ ਪਾਲਤ  ਜਾਨਵਰ ਰੀ-ਹੋਰਮੰਗ ਿੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਿੇਵਾ ਬ੍ਣ ਗਈ 

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

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣ ੇਰੋਜਾਨਾ ਿੰਚਾਲਨਾਂ ਰਵੁੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ: 

• ਮਜਬ੍ ਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਰਵੁੱਤੀ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਪੁੱਧਤੀਆਂ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਲਗਾਤਾਰ 6ਵੇਂ ਿਾਲ ਲਈ, ਐਿ. ਐਡਂ ਪੀ. ਰਟਰਪਲ A ਕਰੈਰਡਟ ਰੇਰਟੰਗ 

(S&P Triple A Credit Rating) ਕਾਇਮ ਰੁੱਖੀ  
• ਬ੍ੈਿਟ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ 2021 (Best Communities in Canada 2021) ਲਈ ਮੈਕਲੀਨਜ (Maclean’s) ਿ ਚੀ ਤ ੇ#13 

ਦੀ ਰੈਂਰਕੰਗ 

• ਫੋਰਬ੍ਿ (Forbes) ਵੁੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਬ੍ੈਿਟ ਇੰਪਲਾਇਰਿ 2021 (Canada’s Best Employers 2021) ਰਵੁੱਚੋਂ ਇੁੱਕ ਦੀ ਰੈਂਰਕੰਗ 

• 10,463 ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਰਮਟ ਅਤੇ 1,145 ਇੰਡਿਟਰੀਅਲ, ਕਮਰਰਸ਼ਅਲ ਅਤੇ ਇੰਿਟੀਰਟਊਸ਼ਨ ਪਰਰਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕੁੁੱ ਲ 1.726 

ਰਬ੍ਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੰਿਟਰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਯ  ਹੈ 

• ਰਾਖਵੀਂ ਪ ੰ ਜੀ ਰਵੁੱਚ 117 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਰਕਾਰਡ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਿਾਲ ਟੈਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਰਗਆ 

ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਿਪਤਾਲ (Peel Memorial Hospital) ਵਾਿਤੇ, 62.5 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ ਰਨਯਤ ਕਰਕੇ, 
ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਰਵਿਤਾਰ ਦ ੇਪਰਤੀ ਰਿਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬ੍ੁੱਧਤਾ ਦਰਿਾਈ ਹੈ 

2021 ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/tocp ਤ ੇਜਾਓ।  

ਹਵਾਲੇ 

“ਿਾਡੇ ਰਨਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦ ੇਬ੍ਾਵਜ ਦ, ਰਿਟੀ ਨੇ 2021 ਰਵੁੱਚ ਿਾਡੀ ਮੁੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤ ੇਖਾਿ ਤਰੁੱਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਰਖਆ ਹੈ। ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਫਾਇਰ ਟਰੁੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਰਥਰਤਾ ਰਵੁੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਖੁਦ ਨ ੰ  ਿਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਿਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ 

http://www.brampton.ca/tocp


 

 

ਰਵੁੱਚ 16.6 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਿਟਰੀਟਿਕੇਰਪੰਗ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਪ ੰ ਜੀ ਰਵੁੱ ਚ ਰਰਕਾਰਡ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ 
ਿਾਲ ਟੈਕਿ ਨਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਰਵਿਤਾਰ ਦ ੇਪਰਤੀ ਰਿਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬ੍ੁੱਧਤਾ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ 
ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਰਖਆ ਹੈ। ਅਿੀਂ 2022 ਰਵੁੱ ਚ ਇਿ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

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

“2021 ਰਵੁੱ ਚ, ਅਿੀਂ ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਿਾਮਹਣਾ ਕੀਤਾ ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਅਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, 
ਪਰੰਤ  ਿਾਡੇ ਿਟਾਫ ਨੇ, ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਗਰੁੁੱ ਪਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿਰਥਤੀ ਨ ੰ  ਅਨੁਕ ਲ ਬ੍ਣਾਇਆ। 
ਇਿ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀਆਂ ਪਰਾਇਰਟੀਜ ਨ ੰ  ਅੁੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦ ੇਤੇਜ ਫੋਕਿ ਦ ੇਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਮੁੁੱ ਖ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  
ਅੁੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਰਖਆ ਹੈ। ਮੈਨ ੰ , ਉਹ ਿਾਰੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਿਭ 

ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰੁੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, 2021 ਰਵੁੱਚ ਿਾਡੀ ਟੀਮ ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਰੁੱਕੀ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੁੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੁੱ ਗੇ 

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

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

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
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