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ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਿੋਧੇ ਗਏ ਸਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤ ੇਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਲਈ ਿੋਧੇ ਗਏ ਸਵਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬ੍ਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ (ਡ੍ਰਾਫਟ) ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਅਤੇ ਸਵਚਾਰਾਂ 
ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ 27 ਜਨਵਰੀ ਨ ੂੰ  ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਮੀਸਟੂੰਗ ਸਵਿੱ ਚ ਸਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿਤੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਿੱ ਪਣੀਆਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਭੇਜ ਿਕਦੇ ਹਨ। 
  
ਸਵਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬ੍ਤਾ ਉਹ ਸਨਯਮ ਿਥਾਸਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਡ੍ਊਟੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਨਰਪਿੱ ਖਤਾ ਅਤੇ ਅਖੂੰਡ੍ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ 
ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਿਟੀ ਦੇ ਿਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਰਬ੍ੂੰ ਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ੍ਦੇਹੀ ਨ ੂੰ  ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ।  
 

ਇਿ ਜ਼ਾਬ੍ਤੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੋਹਸਫਆਂ ਅਤੇ ਫਾਇਸਦਆਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ; ਗੁਪਤ ਿਮਿੱਗਰੀ ਨਾਲ 
ਸਨਪਟਣਾ; ਸਿਟੀ ਦੇ ਿਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ; ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਅੂੰ ਤਰ-ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ; ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀਆਂ ਮੀਸਟੂੰਗਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ।  
 

ਨਵੇਂ ਸਵਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬ੍ਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਨਟੈਗਸਰਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ 2015 ਦੇ ਅੂੰ ਤ 'ਤੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ। ਖਰੜੇ ਦੀ ਜਨਤਾ 
ਦੁਆਰਾ ਿਮੀਸਖਆ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬ੍ਤੇ ਨ ੂੰ  ਰਿਮੀ ਰ ਪ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਿਕੇ।  
 

ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਬ੍ਤੇ ਬ੍ਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਸਿਟੀ ਕਲਰਕ ਨ ੂੰ  peter.fay@brampton.ca 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।  
 

 
ਬਰੈਂਪ ਨ ਬਾਰੇ: ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਸਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡ੍ਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵਿੱ ਿੋਂ ਲਈ ਪਰਸਿਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਿਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਿਹ ਲਤਾਂ 
ਅਤੇ ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵਿੱ ਚ ਖੋਸਲਹਆ ਸਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਸਵਕ ਹੋਿਸਪਟਲ, 
ਸਵਸਲਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ ਦਾ ਸਹਿੱਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ੍ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca 
ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 
ਨੇਟਾਲੀ ਿਟੋਗਸਡ੍ਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡ੍ੀਆ ਕੋਆਰਡ੍ੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca    
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