
 

 

 

13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੂੂੰ  ਸਾਈਕਲ ਅਨੁਕਲੂਲਤ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦ ੇਤਰੌ 'ਤ ੇਮਾਨਤਾ ਲਦਿੱਤੀ ਗਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਲਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਇਿੱਕ ਸਾਈਕਲ-ਅਨੁਕੂਲਲਤ ਸ਼ਲਿਰ ਦਾ ਲਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਲਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਬ੍ਰੌਂਜ (Bronze) ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਾਇਸਾਈਕਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਲਮਉਲਨਟੀ (Bicycle Friendly Community) ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਵਿੱ ਚ ਮਾਨਤਾ ਲਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ, 
ਲਜਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 12 ਦੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਬ੍ਾਈਕ ਸਲਮਟ (Ontario Bike Summit) ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਵਿੱ ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਰੋਡ ਸਾਈਕਲਲੂੰ ਗ ਕੋਲੀਸ਼ਨ (Share 

the Road Cycling Coalition) ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

“ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਾਈਕਲਲੂੰ ਗ ਨੂੂੰ  ਲਬ੍ਿਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਉੱਨਤ ਮੌਕੇ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗਾ। ਇਿ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਲਵਿੱ ਚ ਪੈ੍ਦਲ ਚਿੱਲਣ 
ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੂੰ  ਅਸਾਨ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਇਿੱ ਕ ਜੁੜੇ ਿੋਏ ਸ਼ਲਿਰ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ 
ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਪੂ੍ਰੇ ਭਾਈਚਾਲਰਆਂ ਦਾ ਲਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬ੍ੁਲਨਆਦੀ ਤਿੱ ਤ ਿੋਵੇ,” ਰੀਜਨਲ 
ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਲੂੰ ਗ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ (Cycling Advisory Committee) ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਮਾਰਲਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਸ (Martin Medeiros) ਨੇ 
ਲਕਿਾ। 

ਿੁਣੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਵਿੱ ਚ, ਲਸਟੀ ਨੇ ਸਾਈਕਲ-ਅਨੁਕੂਲਲਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਲਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਵਿੱ ਚ, ਮਨੋਰੂੰ ਜਨ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਰਿੱ ਲਖਅਤ, 
ਲਸਿਤਮੂੰਦ ਅਤੇ ਮਜੇਦਾਰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਵਿੱ ਚ ਚੈਂਪ੍ੀਅਨ ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਮਿਿੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਨਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਨ। 
ਇਿਨਾਂ ਲਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: 

 ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਾਈਕਲਲੂੰ ਗ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮਟੇੀ (Brampton Cycling Advisory Committee) ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ: ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਲਵਿੱ ਚ 
ਉਪ੍ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ) ਸਾਈਕਲਲੂੰ ਗ ਮੁਿੱ ਲਦਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸਲਾਿ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਨਾਗਲਰਕ ਕਮੇਟੀ। ਕਮੇਟੀ ਸਾਈਕਲਲੂੰ ਗ 
ਦੀ ਲਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਨੂੂੰ ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਲਸਟੀ ਕਾਉਂਲਸਲ (City Council) ਅਤੇ ਿੋਰਾਂ ਕਨੂੂੰ ਨੀ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਮਾਇਤ ਕਰਦੀ 
ਿੈ, ਲਸਟੀ ਸਟਾਫ ਨੂੂੰ  ਸਾਈਕਲਲੂੰ ਗ ਇੂੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲਡਲੀਵਰੀ ਬ੍ਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਲਕਲਰਆ (ਇਨਪੁ੍ਟ) ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ 
ਸਾਈਕਲਲੂੰ ਗ ਦੇ ਫਾਇਲਦਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਸਿੱ ਲਖਆ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤਤਾ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਲਵਿੱ ਚ ਲਿਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਿੈ। 

 ਇਿੱਕ ਲਕਲਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟਸ਼ੇਨ ਪ੍ਰਜੋੈਕਟ ਮਨੇੈਜਰ (Active Transportation Project Manager) ਦਾ ਇਜਾਫਾ: ਪੂ੍ਰਨ-ਕਾਲੀ 
(ਫੁਲ-ਟਾਈਮ) ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਲਕਲਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਲਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲਵਕਾਸ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮਲਟੀ-
ਲਡਲਸਪ੍ਲਲਨਰੀ ਟੀਮ ਬ੍ਣਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਲਸਟੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟੇਸ਼ਨ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਬ੍ੂੰ ਧਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸ਼ਲਿਰੀ 
ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਲਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਿੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਿੈ। 

 ਇਿੱਕ ਲਕਲਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟਸ਼ੇਨ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਲਾਨ (Active Transportation Master Plan) ਦੀ ਲਤਆਰੀ: ਪੂ੍ਰੇ ਲਸਟੀ ਲਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ 
ਲਵਆਪ੍ਕ ਸਾਈਕਲਲੂੰ ਗ ਅਤੇ ਪੈ੍ਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਲਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਿ ਵਿੱ ਧ 
ਸੁਰਿੱ ਲਖਅਤ, ਵਿੱ ਧ ਸਿੂਲਤ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਰਿੱਥ ਬ੍ਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਲੂੰ ਗ ਨੂੂੰ  ਮਨੋਰੂੰਜਨ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਉਪ੍ਯੋਗੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ 
ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਜਓਣ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਲਿਤ ਕਰੇਗਾ।   

 

 ਕਲਮਉਲਨਟੀ ਰਾਈਡਸ (Community Rides): ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਾਈਕਲਲੂੰ ਗ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਵੈਇਛੁਿੱ ਕ (ਵਾਲੂੰ ਟੀਅਰ) ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੀ 



 

 

ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ, ਮੁਫਤ ਅਲਨਯਮਤ ਸਾਈਕਲਲੂੰ ਗ ਟੂਰਾਂ ਦੀ ਇਿ ਸੀਰੀਜ ਲਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਲਆਂ (ਲਵਜੀਟਰਾਂ) ਨੂੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 
ਲਵਿੱ ਚ ਘੁੂੰ ਮਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿੋਰਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਿੈ। 

 

ਇਿੱਕ ਬ੍ਰੌਂਜ ਬ੍ਾਇਸਾਈਕਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਲਮਉਲਨਟੀ (Bronze Bicycle Friendly Community) ਦਾ ਅਿੁਦਾ ਇਿ ਸੂੰਕੇਤ ਲਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਲਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ 
ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਬ੍ਣਨ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਫਰ ਲਵਿੱ ਚ ਪ੍ਲਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕ ਲਲਆ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਲਵਿੱ ਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 
ਲਬ੍ਿਤਰ ਖੇਤਰ ਬ੍ਣਨ ਦੇ ਸੂਬ੍ਾਈ ਟੀਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਲਵਿੱ ਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ ਿੋਰਾਂ ਲਮਊਲਨਲਸਪ੍ਲਟੀਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਲਗਆ ਿੈ। 
 

ਸਬ੍ੂੰ ਲਧਤ ਲਲੂੰ ਕ:  

 Cycling in Brampton (ਸਾਈਕਲਲੂੰ ਗ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ) 
 Active Transportation Master Plan: (ਐਕਲਟਵ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਲਾਨ) 
 Brampton’s trails map (ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨਸ ਟਰੇਲਸ ਮੈਪ੍) 
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਲਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਵਿੱ ਖ ਲਈ ਲਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਿਾਂ ਲਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਲਵਲਵਧਤਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਲਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਲਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਲਵਸ਼ਵ-ਲਵਆਪ੍ੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਲਵਿੱ ਚ ਸਲਥਤ ਿਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਲਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਲਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਲਿਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਿਨ। ਅਲਜਿਾ ਜੁਲੜਆ ਿਇੋਆ ਸ਼ਲਿਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਲਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਸਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ 

ਨ ਟਲੀ ਸਟੋਗਲਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ  
ਲਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/pedestrian-driver-safety/Pages/Cycling.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/pedestrian-driver-safety/Pages/Cycling.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/atmp/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/atmp/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/parks/Documents/Brampton_TrailsMap.pdf
http://www.brampton.ca/EN/residents/parks/Documents/Brampton_TrailsMap.pdf
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

