
 

 

 

12 ਦਸੰਬਰ, 2018                     

 
ਕਾਉਸਂਿਲ ਨੇ ਮੇਨ ਿਟ੍ਰੀਟ੍ ਲਈ ਐਲ.ਆਰ.ਟ੍ੀ. ਰਟੂ੍ ਨੂੂੰ  ਮਨਜੂਰੀ ਸ ਿੱਤੀ, ਡਾਉਨਟ੍ਾਉਨ 

 ਰੀਇਮੈਜਸਨਡ ਨੂੂੰ  ਿਥਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸਿਆ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਅੱਜ ਕਾਉਸਂਸਲ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸ਼ਿਟ ਨੈਟਵਰਕ ਪਲਾਨ (Brampton Transit Network Plan) ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ 

ਲਈ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟਰਾਂਸ਼ਿਟ (Light Rail Transit) (ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ.) (LRT) ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਸਦੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ਼ਿ ਰੀ ਸਦੱਤੀ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰੀਇਮੈਜਸਨਡ 

(Downtown Reimagined) (ਡੀ.ਆਰ.) (DR) ਪਰੋਜੈਕਟ ਨ ੰ  ਸਥਸਗਤ ਕਰ ਸਦੱਤਾ। 
 

ਐਲ.ਆਰ.ਟ੍ੀ. ਪ੍ਰਿਤਾਵ  ੀਆਂ ਮ ਿੱਖ ਿਿੱਲਾਂ ਸਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸਟਡੀ (Brampton LRT Extension Study) ਸਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਅਸਲ ਹਰੁੋਨਟੈਰੀਓ-ਮੇਨ 

ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (Hurontario-Main LRT Environmental Assessment) ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਦੇਂ 

ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਡਂ ਟਨਸਲੰਗ ਸਵਕਲਪ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਅਤ ੇਸਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰਪੂ ਵ ਿੱਚ , ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ (Kennedy Road) ਅਤ ੇਮੈਕਲੌਗਸਲਨ ਰੋਡ (McLaughlin Road) ੳਤੇ , ਬੱਸ ਰੈਸਪਡ ਟਰਾਂਸ਼ਿਟ 

(ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.) (Bus Rapid Transit) (BRT) ਵਰਤਣਾ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਉਤੱਰ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਦੱਖਣ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਸਵਸਤਾਰ 

ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨਾ 

 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ (Main Street) ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ (Brampton GO Station) ਤੋਂ ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ (Mayfield Road) ਤੱਕ ਰੈਸਪਡ 

ਟਰਾਂਸ਼ਿਟ ਸਵਕਲਪਾਂ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕਰਨਾ, ਸਜਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਟਰਾਂਸ਼ਿਟ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (ਟੀ.ਟੀ.ਐਮ.ਪੀ.) (Transportation and 

Transit Master Plan) (TTMP) ਸਵੱਚ ਸਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ  

 ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਮੋਸਬਸਲਟੀ ਹਬ (Mobility Hub) ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ  

  

ਡੀ.ਆਰ. (DR) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ੍ ਨੂੂੰ  ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਿਥਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਹੈ, ਸਜਹਨਾਂ ਸਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਅਨੁਮਾਸਨਤ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ 

 ਉਪਯੋਸਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤ ੇਅੰਡਰਗਰਾਊਡਂ ਚੈਨਲ ਸਵੱਚ ਅਸਨਸ਼ਸਚਤਤਾਵਾਂ 

 ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕੋਰ ਸਵੱਚ ਸਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ 

 ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਲਈ ਸ ਬਾਈ ਫੰਸਡੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕੋਰ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਵੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ 

 ਕਾਉਸਂਸਲ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਸਡ਼ਿਾਈਨ ਸਵੱਚ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. ਦਾ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲਾ ਰ ਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹੈ 

ਮੇਅਰ ਪੈਟਸਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown) ਨੇ ਸਕਹਾ, “ਮੈਨ ੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਕ ਕਾਉਸਂਸਲ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੱੁਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਆਪਣੇ 

ਫੈਸਲੇ ਸਵੱਚ ਇੱਕਜੱੁਟ ਸੀ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਕਹਾ, “2040 ਸਵਜਨ (2040 Vision) ਸਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤ ੇਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਟੀਚੇ ਸਵੱਚ ਇੱਕ 

ਆਧੁਸਨਕ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. (LRT) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਸਕ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) ਖੇਤਰ 

ਸਵੱਚ ਸਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤ ੇਗਲੋਬਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ ਸਵੱਤੀ ਸਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਸਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਸਜਸਦੀ ਸਾਨ ੰ  

ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰੀਇਮੈਜਸਨਡ ਨ ੰ  ਰੋਕ ਕੇ, ਅਸੀ ਂਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਕ ਅਸੀ ਂਪਸਹਲੀ ਵਾਰ ਸਵੱਚ ਹੀ ਇਸਨ ੰ  ਸਹੀ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪਰਭਾਵੀ ਅਤ ੇਸ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।” 
 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡਸਮਸਨਸਟਰੇਸਟਵ ਅਫਸਰ, ਹੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ ਨੇ ਸਕਹਾ, “ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ 

ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਵੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਨ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਕਹਾ, “ਅਸੀ ਂਕੁਝ ਆਗਾਮੀ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹ ੇਹਾਂ। 

ਹਣੁ ਅਸੀ ਂਸਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨ ੰ  ਪੁਨਰਜੀਸਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸਮੱੁਚੇ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।” 
 

ਕੁਝ ਭਸਵੱਖੀ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟਰਾਂਸ਼ਿਟ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਥਏਟਰ ਬਲੌਕ (Heritage Theatre Block) ਅਤ ੇ

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸਸਸਕਓਸਰਟੀ (Centre for Cyber Security) ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਪੁਨਰ ਸਵਕਾਸ।  
 

ਮੌਜੂ ਾ ਪ੍ਸਹਲਕ ਮੀਆਂ ਸਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (Centre for Innovation) 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/University/Pages/Welcome.aspx


 

 

 ਦ ਚੈਂਗ ਸਕ ਲ ਆਫ ਕੰਟੀਸਨਊਗਂ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ (The Chang School of Continuing Education) (ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਸਸਸਕਓਸਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕੋਰਸ) (two courses on cyber security starting January 2019)) 

 ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਇਲਟ ਇਨਸਕਉਬੇਟਰ ਹਬ (A new pilot incubator hub) (ਬਸੰਤ 2019 ਸਵੱਚ ਖੁੱਲਹ ਣ ਦੀ ਉਮੀਦ) (expected to 

open Spring 2019) 

 ਅਲਗੋਮਾ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦਾ ਸਵਸਤਾਰ (Expansion of Algoma University) 
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟ੍ਨ ਵਿੱਡਾ ਿੋਚ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਂਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਭਸਵਖੱ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਸਵਸਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵੱਖਰਾ 

ਬਣਾਉਦਂੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅਗੱੇ ਵਧਾਉਦਂੇ ਹੋਏ, ਅਸੀ ਂਕਨੇੈਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਸਵਚੱ ਸਸਥਤ ਹਾਂ। 

ਅਸੀ ਂਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ ਜ ੋਮੌਕ ੇਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕਮੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜਸੁੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 

ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅੱਗ ੇਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ ੋਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤ ੇਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter, Facebook ਅਤ ੇInstagram ‘ਤ ੇਫਾਲੋ ਕਰ।ੋ 

www.brampton.ca 'ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
ਮੀਡੀਆ ਿੂੰਪ੍ਰਕ 

ਮੋਸਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਨਗਜੇਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਸਜਕ ਕਸਮਉਸਨਕਸ਼ੇਨ  

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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