
 

 

 

14 ਦਸੰਬਰ, 2017 

ਕਾਉਂਸਸਲ ਨੇ ਸਰਵਰਸਟਨੋ ਗਲੋਫ ਕਲੱਬ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨ ੰ  ਮਨਜ ਰੀ ਸਦੱਤੀ 
ਕਲੱਬਹਾਊਸ ਨ ੰ  ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਬਦਸਲਆ ਜਾਏਗਾ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਟੀ ਕਾਉਂਸਸਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਸਰਵਰਸਟੋਨ ਗੋਲਬ ਕਲੱਬ (Riverstone Golf 

Club) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਦੇ ਸਦੱਤਾ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਲੱਬਹਾਊਸ ਸਬਲਸ ੰਗ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ 
ਜਮੀਨ। ਮੈਕਵੀਨ  ਰਾਈਵ (McVean Drive) ਅਤੇ ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ (Queen Street East) ਦੇ ਕੋਲ ਸਸਿਤ ਕਲੱਬਹਾਊਸ ਨ ੰ  ਸਸਟੀ ਦੇ ਪ ਰਬ 
ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨ ੰ  ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਬਦਸਲਆ ਜਾਏਗਾ।   

ਸਸਟੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪ ੰ ਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ $9 ਸਮਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ $2.6 ਸਮਲੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ  ਰਾਫਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਚੇਜ ਐ ਂ ਸੇਲ 
(draft Agreement of Purchase and Sale) ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਲੱਬਹਾਊਸ ਸਬਲਸ ੰਗ, ਸਬਲਸ ੰਗ 
ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀ ਜਮੀਨ (ਵਾਧ  ਪਾਰਸਕੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ) ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀ ਜਗਹਾ। ਪ ੰ ਜੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਸਵਕਰੇਤਾ 
ਕਲੱਬਹਾਊਸ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਮਰੱਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਸਸਸਲਟੀ ਸਵੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ 
ਨਸਵਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ ਲ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਸਵੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਸਰਆਂ ਅਤੇ ਸਫਟਨੈਸ ਕਮਸਰਆਂ ਦਾ ਸਵਸਤਾਰ, ਕਈ 
ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ, ਨਵਾਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰ , ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਅੱਪਗਰੇ ਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੁਧਾਰ। ਨਵੇਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 
2019 ਦੀ ਬਸੰਤ ਰੱੁਤ ਸਵੱਚ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੱੁਲਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਘਾਟੀ ਦੀ ਜਮੀਨ, ਸਜਸਤੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਬਸਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨ ੰ  ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰਸਸਤਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟਰੇਲਸ) ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ 
(ਕੋਨਜਰਵੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਐ ਂ ਰੀਜਨ ਕੋਨਜਰਵੇਸ਼ਨ ਅਿਾਸਰਟੀ (Toronto and Region Conservation Authority) 
ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਮਸਨਸਟਰੀ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਸਰਸੋਰਸਸਜ ਐ ਂ ਫੋਰੈਸਟਰੀ (Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry) ਦੇ 
ਸਸਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਅਨੁਕ ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੈਸਟ ਹੰਬਰ ਸਟਰਸਬਉਟਰੀ (West Humber tributary) ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰੈ ਸਾਈ   ੇਸ (Redside Dace), ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਤੀ, ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਸਨਵਾਸ-ਸਿਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਾਰਕਸ ਐ ਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Brampton’s Parks and Recreation Master Plan) ਸਵੱਚ ਸਸਟੀ ਦੇ ਪ ਰਬ ਵਾਲੇ 
ਪਾਸੇ ਸਵੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮੌਸਕਆਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਸਫਾਸਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਸਰਵਰਸਟੋਨ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Riverstone 

Community Centre) ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਸਫਰ ਵੀ ਇਸ ਸਵੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ 
ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤ ੇਜੋਰ ਸਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਸਧਤ ਖੇ ਾਂ ਅਤੇ ਸਫਟਨੈਸ ਫੈਸਸਸਲਟੀਜ ਦੇ 
ਵਾਧ  ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਲਾਵਰ ਸਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Flower City Seniors Recreation Centre) ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੌਸਕਆਂ ਵਾਲੇ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 



 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪ ਰਬ ਸਵੱਚ ਅਬਾਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਸਕ ਗਵਾਂਢ ਸਵੱਚ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਸਸਲਟੀਜ ਸੀਸਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਸਬੰਸਧਤ ਖੇ ਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਫਟਨੈਸ ਫੈਸਸਸਲਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨ ੰ  ਸਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਾਨਕ 
ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਸਰਵਰਸਟੋਨ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਕਲੱਬਹਾਊਸ ਨ ੰ  ਸਾ ੇ ਫਲਾਵਰ ਸਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਧ ਸੰਸਖਆ 
ਸਵੱਚ ਬਜਰੁਗਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਟੀ ਦੇ ਪ ਰਬ ਸਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਜਆਦਾ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵਾਧ  ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ 
ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪ ਰਕ (ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਘਾਟੀ ਦੀ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਅਨੁਕ ਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ 
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱ ੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫਾਇਦੇ ਸਮਲਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਟੀ ਦੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਸਸਤਆਂ ਦੇ 
ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸਵਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਾਪਰਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। "  

-       ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi), ਮੁਖੀ, ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਸਰਸਵਸਸਜ 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱ ਾ ਸਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਸਾ ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇ ਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਸਸਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਿੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 
 

 
 

ਮੀ ੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਸ ਲ (Natalie Stogdill) 
ਮੀ ੀਆ ਕੋਆਰ ੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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