
 

 

 

 16 ਮਈ, 2018  

  

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪਰਰਵਰਤਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਾਇਆਪਲਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ! ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ (Brampton City Council) 

ਨੇ ਅੱਜ ਿਰਬ੍-ਿੰਮਤੀ ਨਾਲ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰੀਇਮੈਜਸਨਡ (ਪੁਨਰਸਵਚਾਸਰਤ) (Downtown Reimagined) ਪਸਹਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸਿਫਾਸਰਸ਼ ਕੀਤੇ 
ਪਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨ ੰ  ਮਨਜ ਰੀ ਦੇ ਸਦੱਤੀ। ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ 
ਖਾਿ ਿਟਰੀਟਿਕੇਸਪੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਵੱਚ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਵੱਲੋਂ 
ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ।  

ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

• ਮੌਜ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਰੋਗਤਾ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੀਵਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਦਲੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਅਿਤਰ ਲਗਾਉਣਾ; 
• ਭਸਵੱਖੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਵਵਿਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਜਲ-ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਰੋਗਤਾ ਿਬੰ੍ਧੀ ਅਤੇ ਤ ਫਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਿੀਵਰਾਂ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਜਨ-ਉਪਯੋਗੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿਥਾਪਨਾ (ਇੰਿਟਾਲੇਸ਼ਨ); ਅਤੇ, 
• ਨਵੀਂ ਿਟਰੀਟਿਕੇਸਪੰਗ ਦੀ ਉਿਾਰੀ। 

  

ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਿਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਿਾਰੀ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ 2.5 ਤੋਂ 3 ਿਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਟਰੈਸਫਕ ਨ ੰ  ਪਰਤੀਬੰ੍ਸਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੱੁਤ 2018 ਸਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ 
ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰੇਗਾ। ਿਮੱੁਚੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਟੀਚਾ ਤਾਰੀਖ 2021 ਹੈ।  

ਪ ਰਾ ਹੋਣ ‘ਤ,ੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰੀਇਮੈਜਸਨਡ (ਪੁਨਰਸਵਚਾਸਰਤ) ਇਸਤਹਾਸਿਕ ਫੋਰ ਕੋਰਨਰਿ (Four Corners) ਦੇ ਆਿਪਾਿ ਇੱਕ ਿੁਹਜਾਤਸਮਕ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਿੁੰ ਦਰ ਿਟਰੀਟਿਕੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਜਨਤਕ ਿਥਾਨ ਬ੍ਣਾਵੇਗਾ। ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ (Main Street) ‘ਤੇ ਕਵੀਨ ਿਟਰੀਟ (Queen Street) ਅਤੇ 
ਨੈਲਿਨ ਿਟਰੀਟ ਵੈਿਟ (Nelson Street West) ਤੋਂ ਵੈਸਲੰਗਟਨ ਿਟਰੀਟ (Wellington Street) ‘ਤੇ ਸਮਲ ਿਟਰੀਟ ਿਾਊਥ (Mill Street South) 
ਤੋਂ ਚੈਪਲ ਿਟਰੀਟ (Chapel Street) ਤੱਕ – ਨਵਾਂ ਿਟਰੀਟਿਕੇਪ – ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਿਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ 
ਵਾਸਲਆਂ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਥਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਸਲਆਵੇਗਾ। ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਡਜਾਈਨ ਦੀਆਂ ਿਹ ਲਤਾਂ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਪੈਦਲ 
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰਨ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਹ ਲਤਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਟਰੀਟ ਅਤੇ ਪਗਡੰਡੀ ਸਵਚਕਾਰ ਿਾਈਕਲ ਲੇਨਿ ਤੋਂ 
ਭ ਸਦਰਸ਼ ਸਨਰਮਾਣ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪਸਰਵਰਤਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੈ।  

ਵੀਡੀਓਜ, ਸਚੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਿਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/downtownreimagined ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  
‘ਤੇ ਿਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

  

ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 

http://www.brampton.ca/downtownreimagined


 

 

• ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੱੁਲਹੀ ਰਹੇਗੀ 
• ਜੌਰਜ ਿਟਰੀਟ (George St) ਅਤੇ ਚੈਪਲ ਿਟਰੀਟ (Chapel Street) (ਲਾਂਘੇ ਖੱੁਲਹੇ  ਰਸਹਣਗੇ) ਸਵਚਕਾਰ ਕਵੀਨ ਿਟਰੀਟ (Queen 

Street) ਅਤੇ ਵੈਸਲੰਗਟਨ ਿਟਰੀਟ (Wellington Street) ਅਤੇ ਨੈਲਿਨ ਿਟਰੀਟ ਵੈਿਟ (Nelson Street West) (ਲਾਂਘੇ ਖੱੁਲਹੇ  
ਰਸਹਣਗੇ) ਸਵਚਕਾਰ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ (Main Street) ‘ਤੇ 2 ਿਾਲਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਟਰੈਸਫਕ ਲਈ ਿੜਕ ਬੰ੍ਦ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ  

• ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿੰਭਵ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸਤਓਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਵਵਿਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 
ਗਾਰਡਨ ਿਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਜਾਂ ਕੇਨ ਸਵਹਲੈਨਿ ਿਕਵੇਅਰ (Ken Whillans Square) ਸਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ  

• ਿੜਕ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਵਿਸਤਰਤ ਿ ਚਨਾ ਬ੍ੋਰਡ ਅਤੇ ਿ ਚਨਾ ਪਰਣਾਲੀਆਂ (ਵੇਫਾਈਸਡੰਗ) ਨ ੰ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰ ਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ 
ਲਈ ਪ ਰੀ ਿ ਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕਿੇ ਵੀ ਟਰੈਸਫਕ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਿਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਿਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ “ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ 
ਖੱੁਲਹਾ” ਿ ਚਨਾ ਬ੍ੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

• ਉਿਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਸਕੰਗ ਗਰਾਜ ਪਰੋਤਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਵਿਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ  
• ਸਵਜੀਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਿੰਸ਼ੋਸਧਤ ਿ ਚਨਾ ਪਰਣਾਲੀਆਂ (ਵੇਫਾਈਸਡੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਮੌਜ ਦਾ ਪੰਜ ਪਾਰਸਕੰਗ ਗਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਭੇਸਜਆ ਜਾਏਗਾ 

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸ਼ਸਹਰ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਸਹਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। 
ਿਾਡਾ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਪਸਰਵਰਤਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੈ – ਿਾਡੇ ਸ਼ਸਹਰ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਯ ਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਨਰਮਾਣ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 
ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਿਾਰੀਆਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਹੈ।” 

-              ਕਾਉਂਿਲਰ ਡਗ ਸਵਹਲੈਨਿ (Doug Whillans), ਮੁਖੀ, ਪਬ੍ਸਲਕ ਵਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਸਰੰਗ ਕਮੇਟੀ 

 

“ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰੀਇਮੈਜਸਨਡ (ਪੁਨਰਸਵਚਾਸਰਤ) ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ (Brampton 2040 Vision) ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਪਸਹਲੇ 
ਕਦਮਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਿਾਲਾਂ ਸਵੱਚ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਤੀਸਵਧੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬ੍ਣ ਜਾਏਗਾ ਸਕਉਂਸਕ ਕਈ ਰੋਮਾਂਚਕ 
ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨਵਾਂ ਸਵਕਾਿ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਸਲਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਿੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਉਿਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਉਿਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਘਨ 
ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਸਫਕ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਗਤੀਸਵਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਬ੍ਦਲੀ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ 
ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ. (BIA) ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਿਾਰੇ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ।” 

-             ਹੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange), ਚੀਫ ਐਡਸਮਸਨਿਟਰੇਸਟਵ ਅਫਿਰ 

 
 

-30- 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਿਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਿਾਨ ੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਿਸਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨ ੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank


 

 

 

 
 
  

 
 


