
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮੁੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨ ੰ  ਅੁੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2022 ਦੀਆ ਂ 

ਪਰਰੋਵੰਿੀਅਲ ਚਣੋਾਂ ਦ ੇਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ  

 
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (25 ਮਈ, 2022) – 2 ਜ ਨ ਦੀਆਂ ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ ਚੋਣਾਂ (Provincial Election) ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 

ਰਰਲੇਸ਼ਨਿ (Government Relations) ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੈਂਬ੍ਰਿ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ (Members of Council), ਲਗਾਤਾਰ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨ ੰ  
ਅੁੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਰਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

• ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ (Main Street) ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੋ (Brampton GO) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਲਾਈਟ ਰਲੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ.) (Light Rail 

Transit) (LRT) ਲਈ ਫੰਰ ੰਗ 

• ਕਵੀਨ ਿਟਰੀਟ-ਹਾਈਵੇ 7 ਬ੍ੁੱਿ ਰਰੈਪ  ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (ਬ੍ੀ.ਆਰ.ਟੀ.) (Queen Street-Highway 7 Bus Rapid Transit) (BRT) ਅਤੇ 

ਰੀਜਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 

• ਈ-ਬ੍ੁੱਿ ਫਲੀਟ ਲਈ ਤੀਜੀ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਫਰੈਿਰਲਟੀ ਨ ੰ  ਇਲੈਕਟਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ 
• ਰਰਵਰਵਾਕ (Riverwalk) ਪਰਜੋੈਕਟ – ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿਬੰ੍ਧੀ ਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਦੇ ਹੁੱਲ  

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ ਰਬ੍ਹਤਰ ਹਲੈਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਰਨਰਮਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੁੱਧਤਾਵਾਂ (ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ (Peel Memorial) ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ/ਤੀਜਾ 
ਹਿਪਤਾਲ/ ਕੈਂਿਰ ਕਅੇਰ) 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ (Government of Ontario), ਰਿਟੀ ਲਈ ਇੁੱਕ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਣ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਿ ਬ੍ੇ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਫੰਰ ੰਗ, ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲਾ, 
ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿਰਥਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕੁਆਰਲਟੀ ਰਵੁੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ 

ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬ੍ਾਰ,ੇ ਇੁੱ ਥੇ (here) ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।   

2022 ਦੀਆਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਪਰਰੋਵੰਿੀਅਲ ਚੋਣਾਂ (2022 Ontario Provincial Election), 2 ਜ ਨ, 2022 ਨ ੰ  ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਨਵਾਿੀ, ਵੋਰਟੰਗ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੁੱ ਥੇ (here) ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇ ਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ, ਿਾ ੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ, ਿਰਥਰ 

ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਰਵੁੱ ਚ ਰਨਵੇਸ਼, ਹਿਪਤਾਲ ਦੀ ਬ੍ਹੁਤ ਰ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ੍ ਅਤੇ ਹਾੁੱਲਵੇ ਮੈ ੀਿਨ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੁੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਾ ੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ 
ਰਵੁੱ ਚ ਿਾਰ ੇਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ 2 ਜ ਨ ਨ ੰ , 2022 ਦੀਆਂ ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਾ ੀਆਂ 

ਮੁੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੰਰ ੰਗ ਬ੍ੇਨਤੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Brampton-Funding-Priorities.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Brampton-Funding-Priorities.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/ON2022.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/ON2022.aspx


 

 

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

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਰਲੇਸ਼ਨਿ ਟੀਮ, ਿਾ ੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਕੁਆਰਲਟੀ ਰਵੁੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ ਰਵੁੱ ਚ 

ਿਾ ੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੁੱਧ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਿ ਬ੍ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲਕ,ੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿਰਥਰ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਪਾੁੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐ ਰਮਰਨਿਟਰਰੇਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇ ਾ ਰਵੁੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾ ੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੁੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੁੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾ ੇ ਨਾਲ 

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

ਮੀ ੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀ ੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
 
 

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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

