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ਕਾਰਜਕਰਮ
ਜੂਨ 
ਸੈਲੀਬੈ੍ੈਂਪਟਨ (CeleBrampton)
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 10 ਜੂਨ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤਂੋ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ (Downtown Brampton)

ਮਿਊਮਨਮਸਪਲ 101 (Municipal 101)
ਵੀਰਵਾਰ, 8 ਜੂਨ, ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤਂੋ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਗੋਰ ਮੀਡੋਜ਼ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਸਰ ਂਟਰ (Gore Meadows 
Community Centre)

ਫਾਰਿਰਸ ਿਾਰਕੀਟ (Farmers’ Market)
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਜੂਨ - 7 ਅਕਤੂਬਰ 
ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤਂੋ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ (Downtown Brampton)

ਿਾਉੈਂਟ ਪਲੈਜੈੈਂਟ ਿਾਰਕੀਟ (Mount Pleasant Market)
ਵੀਰਵਾਰ, 22 ਜੂਨ – 5 ਅਕਤੂਬਰ  
ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਂੋ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਜੁਲਾਈ
ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਬੈ੍ੈਂਪਟਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਿਨਾਉਣਾ 
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ, ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤਂੋ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਹਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park)

ਮਸਤੰਬਰ
ਐਨੀਿਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਓਪਨ ਹਾਊਸ (Animal Shelter Open 
House) ਅਤੇ ਅਡੌਪਟ-ਏ-ਥੌਨ (Adopt-a-thon)
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 16 ਹਸਤੰਬਰ 
475 ਕ੍ਾਇਸਲਰ ਡ੍ਾਈਵ (475 Chrysler Drive)

ਕਲਚਰ ਡੇਜ (Culture Days)
ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, 29 ਹਸਤੰਬਰ – ਐਤਵਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 
ਹਭੰਨ-ਹਭੰਨ ਸਥਾਨ

ਬੈ੍ੈਂਪਟਨ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਿ (Brampton Arts 
Walk of Fame) 
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਹਸਤੰਬਰ 
ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square)

ਡੋਰਸ ਓਪਨ ਬੈ੍ੈਂਪਟਨ (Doors Open Brampton)
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਹਸਤੰਬਰ 
ਹਭੰਨ-ਹਭੰਨ ਸਥਾਨ

ਕਾਉੈਂਸਲਰ ਮਿੱਲੋੈਂ  ਦਾ ਬਾਸਕੇਟਬਾਲ ਡੌ੍ਪ-ਇਨ ਪੋ੍ਗਰਾਿ 
ਿਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਹਸਤੰਬਰ 2017 ਤਂੋ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ 
ਲੁਇਜ਼ ਆਰਬਰ ਸਰ ਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (Louise Arbour 
Secondary School) 
365 ਫਾਦਰ ਟੋਹਬਨ ਰੋਡ, ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ (365 Father Tobin 
Rd, Brampton)

ਅਕਤੂਬਰ
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਹਾਰਵੈਸਟ ਿਾਰਕੀਟ (Downtown 
Harvest Market)

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ - 4 ਨਵੰਬਰ 
ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤਂੋ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ (Downtown Brampton)

ਬਸੰਤ/ਗਰਮੀ 2017

ਹਸਟੀ ਕਾਉਸਂਹਸਲ ਮੀਹਟੰਗਾਂ ਿਰੇਕ ਦੂਜੇ ਬੱੁਧਵਾਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਨ। ਿੋਰ ਵੇਰਹਵਆਂ ਲਈ, brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।
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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।

brampton.ca/opreview

brampton.ca/ecopledge

brampton.ca/prmp

brampton.ca/QSTMP

brampton.ca/atmp

ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਟ� ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 
ਸਬੰਧੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Active 
Transportation Master 
Plan) 

Population numbers from 2016 census
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