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ਅਿਧਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾ 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਸਟਰ 
ਪਲਾਨ

ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕ� ੀਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ 
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Parks and 
Recreation Master Plan) 

ਕਵੀਨ ਸਟ� ੀਟ ਟ� ਾਂਿਜ਼ਟ ਮਾਸਟਰ 
ਪਲਾਨ (Queen Street 
Transit Master Plan) 

ਇਹ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵਕਾਸ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਟ� ਾਂਿਜ਼ਟ ਤੱਕ ਸਭ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੱੁਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਵੱਧ ਿਸਹਤਮੰਦ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਿਜਉਣਯੋਗ ਬ�ੈ ਂਪਟਨ ਲਈ 10-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ
। ਬ�ੈ ਂਪਟਨ ਗ�ੋ  ਗ� ੀਨ (Brampton Grow Green) ਯੋਜਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ 
ਸਿਥਰਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਕਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ (ਰੇਕ� ੀਏਸ਼ਨ) ਫੈਿਸਿਲਟੀਜ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 
ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ 15-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ। ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰਦ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ, 
ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਲਈ ਮੌਕੇ। ਜਦਂੋ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਇਸ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੱੁਤ ਿਵੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਪ� ਤੀਿਕਿਰਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਵੀਨ ਸਟ� ੀਟ (Queen Street)  ਕੋਰੀਡੋਰ (ਮੈਕਲੌਗਿਲਨ ਰੋਡ ਤਂੋ ਰੀਜਨਲ ਰੋਡ 50 
ਤੱਕ) 'ਤੇ ਟ� ਾਂਿਜ਼ਟ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 30-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ। ਬੱਸ ਰੈਿਪਡ ਟ� ਾਂਿਜ਼ਟ 
ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟ� ਾਂਿਜ਼ਟ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ। 2017 ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਮਸ਼ਵਰਾ।

ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਨੈਟੱਵਰਕ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਾਰਜਨੀਤੀ। ਕੰਮ ਅਤੇ ਘੰੁਮਣ-ਿਫਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਿਜਉਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ। ਜਨਤਾ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ  
ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਟ� ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 
ਸਬੰਧੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Active 
Transportation Master 
Plan) 

ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
ਲਗਭਗ 600,000 ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ, ਹਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਹਵਆਪਕ ਯੋਜਿਾਬੰਦੀ ਿੈ, ਹਜਸਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਟੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਹਿਆ ਿੈ ਪਰੰਤੂ ਤੁਿਾਿੰੂ ਇਿ ਿਿੀਂ ਪਤਾ ਹਕ ਉਿ ਹਕਸ ਬਾਰੇ ਿਿ, ਤਾਂ ਇੱਕ 
ਤਤਕਾਲ ਗਾਈਡ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ: ਅੱਗ ਤਂੋ ਸੁਰੱਹਿਆ ਦੇ ਸਮਾਿ ਦੀ ਸੂਚੀ 

 ਧੰੂਏਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਿ ਮੋਿੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਓ - ਇਿ ਅੱਗ ਤਂੋ ਸੁਰੱਹਿਆ ਲਈ ਕਿੰੂਿ ਿੈ

ਮਿੀਿੇ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

 ਹਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਉਟਲੱੈਟਾਂ ਦੀ ਦੇਿ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਫਟੀਆਂ ਜਾਂ ਿਰਾਬ ਤਾਰਾਂ ਬਦਲੋ। ਿੱੁਲੀ-ਹਫਹਟੰਗ ਵਾਲੇ ਆਉਟਲੱੈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਿ ਲਈ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ 
ਇਲੈਕਟ੍ੀਕਲ ਕਾਂਟੈ੍ਕਟਰ ਰੱਿੋ।

 ਹਿੱਲਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਿੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਗਰਾਜ ਿੀ ਵੱਧ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਗਰਾਜ ਿੰੁਦਾ ਿੈ।

 ਬਿੇਹਰਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਿੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

ਮਜਬੂਤ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇ ਵਰਤੋ। ਸੁਰੱਹਿਆ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਹਕਸੇ ਦੇ ਿਾਲ ਹਮਲ ਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰੋ।

 ਬੀ.ਬੀ.ਹਕਊ (BBQ) ਿੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਬਰਿਰ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਟਊਬਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਉਿਿਾਂ ਹਰਸਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ 50/50 ਪਾਿੀ/ਸਾਬਿ ਦੇ ਘੋਲ ਿਾਲ 
(ਅੱਧਾ ਪਾਿੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਸਾਬਿ) ਿਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

 ਗਰਾਜ ਹਵੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਹਵੱਚ ਪੋ੍ਪੇਿ ਬਰਿਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਰਬੇਹਕਉ (ਤੰਦੂਰ) ਿਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਭੋਜਿ ਿਾ ਪਕਾਓ 

 ਬਾਲਿ ਅਤੇ ਅੱਗ ਫੜਿ ਵਾਲੇ ਿੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਿੰੂ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਰੂਪ ਿਾਲ ਸਾਂਭੋ

ਉਿਿਾਂ ਿੰੂ ਧੱੁਪ ਅਤੇ ਤਾਪ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤਂੋ ਦੂਰ ਹਕਸੇ ਚੰਗੇ ਿਵਾਦਾਰ ਸ਼ੈਡੱ ਹਵੱਚ ਰੱਿੋ। ਘਰ ਦੇ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰਾਜ ਹਵੱਚ 
30 ਹਲਟਰ ਤਂੋ ਵੱਧ ਗੈਸੋਲੀਿ ਿਾ ਰੱਿੋ।

 ਆਪਿੇ ਮਕਾਿ ਿੰਬਰ ਿੰੂ ਸੜਕ ਤਂੋ ਹਦਿਾਈ ਦੇਿ ਯੋਗ ਬਿਾਓ 
ਘਰ ਦੇ ਸਾਿਮਿੇ ਤਂੋ ਲੌਟ ਿੰਬਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿੇਠਾਂ ਲਟਕਿ ਵਾਲੀਆਂ ਟਹਿਿੀਆਂ ਿਟਾਓ 
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ਵੱਧ ਿਸਹਤਮੰਦ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਿਜਉਣਯੋਗ ਬ�ੈ ਂਪਟਨ ਲਈ 10-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ
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ਪਾਰਕਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ (ਰੇਕ� ੀਏਸ਼ਨ) ਫੈਿਸਿਲਟੀਜ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 
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ਤੱਕ) 'ਤੇ ਟ� ਾਂਿਜ਼ਟ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 30-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ। ਬੱਸ ਰੈਿਪਡ ਟ� ਾਂਿਜ਼ਟ 
ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟ� ਾਂਿਜ਼ਟ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ। 2017 ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਮਸ਼ਵਰਾ।
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ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
ਲਗਭਗ 600,000 ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ, ਹਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਹਵਆਪਕ ਯੋਜਿਾਬੰਦੀ ਿੈ, ਹਜਸਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਟੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਹਿਆ ਿੈ ਪਰੰਤੂ ਤੁਿਾਿੰੂ ਇਿ ਿਿੀਂ ਪਤਾ ਹਕ ਉਿ ਹਕਸ ਬਾਰੇ ਿਿ, ਤਾਂ ਇੱਕ 
ਤਤਕਾਲ ਗਾਈਡ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ: ਅੱਗ ਤਂੋ ਸੁਰੱਹਿਆ ਦੇ ਸਮਾਿ ਦੀ ਸੂਚੀ 

 ਧੰੂਏਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਿ ਮੋਿੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਓ - ਇਿ ਅੱਗ ਤਂੋ ਸੁਰੱਹਿਆ ਲਈ ਕਿੰੂਿ ਿੈ

ਮਿੀਿੇ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

 ਹਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਉਟਲੱੈਟਾਂ ਦੀ ਦੇਿ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਫਟੀਆਂ ਜਾਂ ਿਰਾਬ ਤਾਰਾਂ ਬਦਲੋ। ਿੱੁਲੀ-ਹਫਹਟੰਗ ਵਾਲੇ ਆਉਟਲੱੈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਿ ਲਈ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ 
ਇਲੈਕਟ੍ੀਕਲ ਕਾਂਟੈ੍ਕਟਰ ਰੱਿੋ।

 ਹਿੱਲਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਿੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਗਰਾਜ ਿੀ ਵੱਧ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਗਰਾਜ ਿੰੁਦਾ ਿੈ।
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ਮਜਬੂਤ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇ ਵਰਤੋ। ਸੁਰੱਹਿਆ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਹਕਸੇ ਦੇ ਿਾਲ ਹਮਲ ਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰੋ।

 ਬੀ.ਬੀ.ਹਕਊ (BBQ) ਿੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਬਰਿਰ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਟਊਬਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਉਿਿਾਂ ਹਰਸਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ 50/50 ਪਾਿੀ/ਸਾਬਿ ਦੇ ਘੋਲ ਿਾਲ 
(ਅੱਧਾ ਪਾਿੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਸਾਬਿ) ਿਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

 ਗਰਾਜ ਹਵੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਹਵੱਚ ਪੋ੍ਪੇਿ ਬਰਿਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਰਬੇਹਕਉ (ਤੰਦੂਰ) ਿਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਭੋਜਿ ਿਾ ਪਕਾਓ 

 ਬਾਲਿ ਅਤੇ ਅੱਗ ਫੜਿ ਵਾਲੇ ਿੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਿੰੂ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਰੂਪ ਿਾਲ ਸਾਂਭੋ

ਉਿਿਾਂ ਿੰੂ ਧੱੁਪ ਅਤੇ ਤਾਪ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤਂੋ ਦੂਰ ਹਕਸੇ ਚੰਗੇ ਿਵਾਦਾਰ ਸ਼ੈਡੱ ਹਵੱਚ ਰੱਿੋ। ਘਰ ਦੇ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰਾਜ ਹਵੱਚ 
30 ਹਲਟਰ ਤਂੋ ਵੱਧ ਗੈਸੋਲੀਿ ਿਾ ਰੱਿੋ।

 ਆਪਿੇ ਮਕਾਿ ਿੰਬਰ ਿੰੂ ਸੜਕ ਤਂੋ ਹਦਿਾਈ ਦੇਿ ਯੋਗ ਬਿਾਓ 
ਘਰ ਦੇ ਸਾਿਮਿੇ ਤਂੋ ਲੌਟ ਿੰਬਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿੇਠਾਂ ਲਟਕਿ ਵਾਲੀਆਂ ਟਹਿਿੀਆਂ ਿਟਾਓ 



ਅੱਪਡੇਟਭਾਈਚਾਰਾ

www.brampton.ca
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