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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਮਟੇੀ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਤੰਨ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨ ੰ  
ਮਨਜ ਰੀ ਰਦਿੱ ਤੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਮਈ, 2019) – ਅਿੱਜ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ (Committee of Council) ਰਵਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton 

City Council) ਨੇ ਿਰਬ੍ ਿੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਤੰਨ ਵਿੱਡੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ ਰੀ ਰਦਿੱ ਤੀ। ਇਿ ਪਰੋਜੈਕਟ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦ ੇਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਨ ੰ  
ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਰਵਕਾਿ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। 2040 ਰਵਜਨ (2040 Vision) ਅਤੇ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ 

‘ਤੇ ਅਧਾਰਰਤ, ਇਿ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ ਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਣਾਉਣ, ਆਰਰਿਕ ਿੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਖੋਲਹਣ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ (Innovation Corridor) 

‘ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬ੍ੇਜੋੜ ਿਰਿਤੀ ਨ ੰ  ਿਮਰਿਨ ਦੇਣ ਦ ੇਰਿਟੀ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵਸ਼ੇਨ (ਿੀ.ਐਫ.ਆਈ.) (Centre for Innovation) (CFI): ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਿੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਿੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਗੇਟਵੇ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਿੋਵੇਗੀ। ਇਿ ਰਡਜੀਟਲ ਰਨਰਮਾਣ, ਪਰਗੋਰਾਰਮੰਗ, ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਔਡੀਓ ਰਰਕਾਰਰਡੰਗ, ਕਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 
ਲਈ ਿਿਾਇਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਰਦਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕ ੇਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਔਰਫਿ ਿਪੇਿ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਿੀ.ਐਫ.ਆਈ. (CFI) ਰਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੋ ਿਟੇਸ਼ਨ (Downtown Brampton GO 

station) ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੇਨ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ (ਿੀਮਾ ਰਚੰਨਹ ) ਿੋਵੇਗਾ। ਰਿਟੀ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਦੀ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਿਟੇਕਿੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਫਰ ਟੈਂਡਰ ਫੇਜ ਵਿੱਲ ਅਿੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। 2018 ਰਵਿੱ ਚ ਛ ੇਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਫਰਮਾਂ 
ਇਿ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਡਜਾਈਨ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ ਰਵ-ਯੋਗ (pre-qualified for design services) ਿਨ। 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਟਰਮੀਨਲ (Downtown Brampton Transit Terminal):  ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ 

ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਰਕ ਜੇਕਰ ਉਿ ਮੌਜ ਦਾ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਟਰਮੀਨਲ (ਜੋ ਰਕ ਇਿ ਿਮੇਂ ਪ ਰੀ ਿਮਰਿੱਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਚਿੱਲ ਰਰਿਾ ਿੈ), ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ,  
ਿੀ.ਐਫ.ਆਈ. ਅਤੇ ਿਮੁਿੱ ਚੀ ਿਾਈਟ, ਰਜਿ ਰਵਿੱ ਚ 8 ਨੈਲਿਨ ਿਟਰੀਟ ਵੈਿਟ (8 Nelson Street West) ਅਤੇ 14 ਨੈਲਿਨ ਿਟਰੀਟ ਵੈਿਟ (14 

Nelson Street West) ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਨਾਲ ਰਮਲਕੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਿ ਰਕਿ ਤਰਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨ ੰ  ਖੋਲਹਣ 

ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਟ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਿਮਰਿਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਰਬ੍ਿਤਰ ਰ ਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਭਰਵਿੱ ਖੀ ਟਰਾਂਰਜਟ ਿਿੱਬ੍ ਦਾ ਿਿਾਨ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਰਧਐਨ 

ਕਰੇਗੀ।  

ਿੁਰੋਨਟਰੈੀਓ ਮਨੇ ਲਾਈਟ ਰਲੇ ਟਰਾਂਰਜਟ (ਐਚ.ਐਮ.ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ.) Hurontario Main Light Rail Transit (HMLRT): ਰਿਟੀ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇ

ਟਰਾਂਰਜਟ ਮੌਰਕਆ ਂਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨ ੰ  ਅਿੱਪਡੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਿਨਾਂ ਮੌਰਕਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: ਅਿਲੀ 
ਿੁਰੋਨਟੈਰੀਓ ਮੇਨ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟਰਾਂਰਜਟ (Hurontario-Main Light Rail Transit) ਲਈ ਮਨਜ ਰ ਰ ਟ; ਮੇਨ-ਜੌਰਜ ਵਨ-ਵੇ ਲ ਪ (Main-George 

One-Way Loop); ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਟਨਰਲੰਗ ਰਵਕਲਪ; ਰਜਿੱ ਿੇ ਿੰਭਵ ਿੋਵੇ,  ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰੀਇਮੈਜਰਨਡ (Downtown Reimagined) ਲਈ ਵਧੀ 
ਿੋਈ ਿਟਰੀਟਿਕੇਰਪੰਗ ਦ ੇਤਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਿੀ.ਐਫ.ਆਈ. ਦਾ ਪਰਿਤਾਰਵਤ ਿਿਾਨ ਅਤੇ ਰਵਕਾਿ, ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਨੌਰਿ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਵੇ (Main Street 

North Right-of-Way) ਦ ੇਅੰਦਰ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. (LRT) ਰ ਟ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. ਰ ਟਾਂ ਦੀ ਰ ਪਰੇਖਾ ਤ ੇ

ਿੀ.ਐਫ.ਆਈ. ਦ ੇਪਰਿਤਾਰਵਤ ਿਿਾਨ ਦਾ ਅਿਰ ਨਿੀਂ ਪਵੇਗਾ।  

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


 

 

ਰਲੰਕ 

 ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਨ ੰ  ਖੋਲਹਣਾ – ਿੰਕਲਪਕ ਵੀਡੀਓ (Unlocking Downtown Brampton’s potential: 

Conceptual Video) 

ਿਵਾਲਾ 

“ਅਿੱਜ ਦ ੇਫੈਿਲੇ ਅਤੇ ਿਬੰ੍ਰਧਤ ਰਵਕਾਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਿਭ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਮਜਬ੍ ਤੀ ਨਾਲ ਇਿ ਕਾਉਂਰਿਲ 

ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਿਾਂ ਅਤੇ ਉਿ ਰਵਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ, ਜੋ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱ ਧ ਜੁੜੀ ਿੋਈ ਰਿਟੀ ਬ੍ਾਰੇ ਿਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਰਾਇਰਿਨ 

(Ryerson) ਅਤੇ ਅਲਗੋਮਾ (Algoma) ਯ ਨੀਵਰਰਿਟੀਆਂ ਲਈ ਿਾਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਮੌਰਕਆਂ ਦੇ ਅਰਜਿੇ ਸ਼ਰਿਰ ਦ ੇਰਨਰਮਾਣ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਵੇਸ਼ 

ਿਨ, ਜੋ ਠੋਿ ਰਚਨਾਤਮਕ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਿਮਰਿਨ ਕਰਨਗੇ।” 
-        ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fi0NQwDE_5to&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cfca5723830df4aecfbf808d6d97c795a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636935526596360093&sdata=iIZCM0gWKZ96XGIijxr5p3MDDtma9Qu4YaJ9uvalzFA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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