ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰ ਘ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਉਰਚਤ
ਰ ਿੱ ਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (29 ਮਈ, 2019) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton City Council) ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਇੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਆਰਰਥਕ
ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਸਰਥਰਤਾ ਸਮੇਤ ਮ ਿੱ ਤਵਪਰਨ ਲੋ ੜਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰ ਰ ੰ ਗ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ, 30 ਮਈ ਤੋਂ 2 ਜਨ ਤਿੱ ਕ ਰਕਉਬ੍ੇਕ ਰਸਟੀ (Quebec City) ਰਵਿੱ ਚ 2019 ਦੀ
ਐਨੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਆਫ ਫੈ ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਰ ਅਨ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ (2019 Annual Conference of Federation of Canadian
Municipalities) ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇ ਾ ਦਾ ਦਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰ ਰ ੈ ਅਤੇ ਇ ਦੇਸ਼ ਰਵਿੱ ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨੌਕਰੀ ਯੋਗ
ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਲਈ ਘਰ ੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਬ੍ਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ ਯੋਗਦਾਨੀ ੈ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਸੰ ਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮ ਿੱ ਤਵਪਰਨ
ਬ੍ੇਨਤੀਆਂ ਰਲਆ ਰ ੀ ੈ।
ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਬ੍ੇਨਤੀਆਂ:


ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ (Brampton GO Station) ਤਿੱ ਕ ਰਵਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ੋਏ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਫੰ ਰ ੰ

ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ

(Light Rail Transit) ਅਤੇ ਭਰਵਿੱ ਖੀ ਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੋਰਬ੍ਰਲਟੀ ਬ੍ (Downtown Brampton Mobility Hub), ਜੋ
ਜੀ.ਟੀ.ਐਚ.ਏ. (GTHA) ਨੰ ਜੋੜਦਾ ੈ, ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰ ਯੋਗ।


ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਸਸਟਮਾਂ (Rapidly Growing Transit Systems) ਵਾਸਤੇ ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਸਟਰੀਮ (ਪੀ.ਟੀ.ਐਸ.)
(Public Transit Stream) (PTS) ਫੰ ਰ ੰ ਗ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਧ ਰਨਰਪਿੱ ਖ ਵੰ

ਰਵਧੀ। 2008-2018 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਼ਿਮ (Züm) ਦੀ

ਰਾਈ ਰਰਸ਼ਪ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧੇ ਦੇਸ਼ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਚਤਮ ਵਾਰਧਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਨ।



ਰਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਅਤੇ ਿੱ ਲ-ਅਨੁਕਰਲਤ ਸਰ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬ੍ਰਰਸਰਕਓਰਰਟੀ ਕੈਟਾਰਲਸਟ ਪਰ ਲਕਦਮੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰ ਯੋਗ
ਾਊਰਸੰ ਗ ੇਟਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸੰ ਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਵਧੀ ੋਈ ਫੰ ਰ ੰ ਗ ਅਤੇ ਵਿੱ ਧ ਸਰਕਰਰਆ ਭਰਮਕਾ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ੇਘਰ ੋਣ
ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਵਿੱ ਧ ਰਵਆਪਕ ਸਮਝ ਰਵਿੱ ਚ ਸਰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ੇਟਾਬ੍ੇਸਾਂ ਦੀ
ਇਜਾ਼ਿਤ ਰਦੰ ਦੀ ੈ



ਰਨਰਪਿੱ ਖ ਫੰ ਰ ੰ ਗ ਵੰ



$20 ਰਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰ ਜਾਸਟਰ ਰਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐ ਂ ਅ ਾਪਟੇਸ਼ਨ ਫੰ ਰ ੰ ਗ (Disaster Mitigation and Adaptation

ਪਰਰਕਰਰਆ, ਜੋ ਅਬ੍ਾਦੀ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਰਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ੈ

Funding) ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ, ਰਜਵੇਂ ਗਵਾਂਢ-ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਅਰਧਐਨ, ਤਫਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਬ੍ੰਧਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ
ਉੱਤਮਤਾ ਇੰ ਸਟੀਰਟਊਟ (ਰਜਵੇਂ ਇੰ ਸਟੀਰਟਊਟ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬ੍ਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ


ਫੰ ਰ ੰ ਗ ਮੁ ਿੱ ਈਆ ਕਰਕੇ, ਮਨ਼ਿਰੀ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਨੰ ਸਰਲ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਥਰ, ਭਰਵਿੱ ਖ ਅਨੁਕਰਲਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਪਰਤੀ ਰਸਟੀ
ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰਰਵਰਵਾਕ (Riverwalk) ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ

ਵਾਲਾ
“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਰਵਿੱ ਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਤਆਰ ਕਰ ਰਰ ਾ ੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਲਈ ਸੰ ਘ ਤੋਂ ਸਰ ਯੋਗ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਰ ੇ ਾਂ। ਇ ਨਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰ ੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਸਸਟਮਾਂ ਅਤੇ
ਸਾਈਬ੍ਰਰਸਰਕਓਰਟੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ੋਰਾਂ ਲਈ ਸਰਥਰ ਫੰ ਰ ੰ ਗ। ਅਸੀਂ ਉ ਨਾਂ ਰਵਸ਼ਾਲ ਮੌਰਕਆਂ, ਜੋ ਸਾ ੇ ਸਾ ਮਣੇ ਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਸੰ ਘ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰ ਤ ਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤੁ ਾ ੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਾਂ। ਆਓ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰੀਏ”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)
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ਕੈਨੇ ਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰ ਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਰਧਆਨ
ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾ ੇ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਦੇ
ੁੰ
ਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਅਰਜ ਾ ਰਸ ਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰ ਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ੋਵੇ। ਸਾ ੇ ਨਾਲ

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

ਮੀ ੀਆ ਸੰ ਪਰਕ
ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal)

ਕੋਆਰ ੀਨੇਟਰ, ਮੀ ੀਆ ਐ ਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ
ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ
ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ

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

