
 

 

 

19 ਜਨਵਰੀ, 2018 

  

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਰਮੋਾਂਚਕ ਪਰਰਵਰਤਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹ ੈ

ਸਟਰੀਟਸਕਰੇਪਿੰਗ ਪਰਜੋਕੈਟ ਨ ਿੰ  ਮਿੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ ਰੀ ਰਮਲੀ 
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬ੍ਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿੰ ਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਨ ਿੰ  ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਟਰੀਟਸਕੇਰਪਿੰਗ 
ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (Downtown Brampton Streetscaping Environmental Assessment), ਰਜਸਨ ਿੰ  ਡਾਉਨਟਾਉਨ 
ਰੀਇਮੈਜਰਨਡ (ਪੁਨਰਰਵਚਾਰਰਤ) (Downtown Reimagined) ਵੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ 
(ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯ  ਪਰਰਵਰਤਨ) ਮਿੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ ਰੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਰਸਟੀ ਸਟਰੀਟਸਕੇਰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ 
ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਤਰਜੀਹੀ ਕਰੌਸ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰ ਮ ਲਈ ਰਡਜਾਈਨ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਪਰਿੰਤ  ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਰਕ ਕੋਈ ਵੀ 
ਲੋਰਡਿੰਗ ਜੋਨ ਜਾਂ ਪਹੁਿੰਚਯੋਗ ਪਾਰਰਕਿੰ ਗ ਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰਜੱਥੇ ਸਿੰ ਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਲੇਨਸ ਰਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ 
ਬ੍ਣਨਗੀਆਂ।  
  

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਰਨਆਂ ਰਵੱਚ, ਰਜਵੇਂ-ਰਜਵੇਂ ਰਡਜਾਈਨ ਦੇ ਚਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਰਡਜਾਈਨ ਦੇ “ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਮਰਹਸ ਸ ਕਰੋ” ਦੇ 
ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਫੀਡਬ੍ੈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰੀਇਮੈਜਰਨਡ (ਪੁਨਰਰਵਚਾਰਰਤ) ਦਾ 
ਮਕਸਦ ਸਾਖ ਨ ਿੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਜਾਤਰਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਿੰ ਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨ ਿੰ  ਮੁੜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਪਰਤੀ 
ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹਨ:  

·         ਅਰਜਹੀ ਸਟਰੀਟ ਬ੍ਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰਵੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏ 

·         ਇਹਨਾਂ ਸਟਰੀਟਸ ਨ ਿੰ  ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਿੰਜਲ ਬ੍ਣਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬ੍ਣਨਾ   
·         ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਰਲਆਂ, ਸਾਰਰਆਂ ਨ ਿੰ  ਇੱਕ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ 

ਰਲਆਉਣਾ 
·         ਸਹ ਲਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਨਾ 

  

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰੀਇਮੈਜਰਨਡ (ਪੁਨਰਰਵਚਾਰਰਤ) ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਜਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੈਪੀਟਲ 
ਪਰੋਜੈਕਟ ਫੇਜ 1 ਦੇ ਸਰਹਯੋਗ ਰਵੱਚ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਹੁ-ਸਾਲਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਵੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜਲ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 
ਰਨਰੋਗਤਾ ਸਬ੍ਿੰ ਧੀ ਸੀਵਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਬ੍ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬ੍ਦਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਿੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨ ਿੰ  ਬ੍ਦਲੇਗਾ। ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ 2018 ਦੀ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੱੁਤ 
ਰਵੱਚ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 
  

ਰਪਛਲੇ ਸਾਲ ਰਵੱਚ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਈ ਜਾਂਚ ਸਬ੍ਿੰ ਧੀ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਵੱਚ ਪਰੀ-ਇਿੰਜੀਨੀਅਰਰਿੰਗ, ਰਭਿੰਨ-ਰਭਿੰਨ ਜਨ-ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਿੰਬ੍ੈਸਡਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  
  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਰਵਘਨ ਨ ਿੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਰਫਕ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਰ ਪ 
ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 



 

 

www.peelregion.ca/downtownbrampton, www.brampton.ca/downtownstreetscaping 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 15 ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ 
(15 Queen St. W.) ਰਵਖੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰੀਇਮੈਜਰਨਡ (ਪੁਨਰਰਵਚਾਰਰਤ) ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਰਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਵੱਖ ਲਈ ਰਤਆਰ ਸਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਰਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਰਵਰਵਧਤਾ ਸਾਨ ਿੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਵਸ਼ਵ-ਰਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ਿੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਵੱਚ ਸਰਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਰਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਰਹਣ ਅਤ ੇਕਿੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਰਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਜਹਾ ਜੁਰੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਰਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ਿੰ  ਅੱਗੇ ਰਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ਿੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਰਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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