ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਨੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਤੰ ਨ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੰ
ਮਨਜਰੀ ਰਦਿੱ ਤੀ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਮਈ, 2019) – ਅਿੱ ਜ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ (Committee of Council) ਰਵਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton
City Council) ਨੇ ਿਰਬ੍ ਿੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਰਤੰ ਨ ਵਿੱ ਡੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜਰੀ ਰਦਿੱ ਤੀ। ਇਿ ਪਰੋਜੈਕਟ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਨੰ
ਅਿੱ ਗੇ 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 ਪਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਣਾਉਣ, ਆਰਰਿਕ ਿੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰ ਖੋਲਹਣ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ (Innovation Corridor)
‘ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬ੍ੇਜੋੜ ਿਰਿਤੀ ਨੰ ਿਮਰਿਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (ਿੀ.ਐਫ.ਆਈ.) (Centre for Innovation) (CFI): ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਿੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੇਸ਼
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਗੇਟਵੇ ਰਬ੍ਲਰਡੰ ਗ ਿੋਵੇਗੀ। ਇਿ ਰਡਜੀਟਲ ਰਨਰਮਾਣ, ਪਰਗ
ੋ ਰਾਰਮੰ ਗ, ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਔਡੀਓ ਰਰਕਾਰਰਡੰ ਗ, ਕਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ
ਲਈ ਿਿਾਇਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਰਦਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨੰ 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 ਇਿੱ ਕ ਲੈਂ ਡਮਾਰਕ (ਿੀਮਾ ਰਚੰ ਨਹ) ਿੋਵੇਗਾ। ਰਿਟੀ ਰਬ੍ਲਰਡੰ ਗ ਦੀ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰ ਗ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਿਟੇਕਿੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਫਰ ਟੈਂਡਰ ਫੇਜ ਵਿੱ ਲ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧੇਗੀ। 2018 ਰਵਿੱ ਚ ਛੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਫਰਮਾਂ
ਇਿ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਡਜਾਈਨ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਰਵ-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 ਮੌਜਦਾ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਟਰਮੀਨਲ (ਜੋ ਰਕ ਇਿ ਿਮੇਂ ਪਰੀ ਿਮਰਿੱ ਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਚਿੱ ਲ 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 ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨੰ ਖੋਲਹਣ
ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਟ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਿਮਰਿਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਰਬ੍ਿਤਰ ਰਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਭਰਵਿੱ ਖੀ ਟਰਾਂਰਜਟ ਿਿੱ ਬ੍ ਦਾ ਿਿਾਨ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਅਰਧਐਨ
ਕਰੇਗੀ।
ਿੁਰੋਨਟੈਰੀਓ ਮੇਨ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟਰਾਂਰਜਟ (ਐਚ.ਐਮ.ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ.) Hurontario Main Light Rail Transit (HMLRT): ਰਿਟੀ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ
ਟਰਾਂਰਜਟ ਮੌਰਕਆਂ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੰ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਿਨਾਂ ਮੌਰਕਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: ਅਿਲੀ
ਿੁਰੋਨਟੈਰੀਓ ਮੇਨ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟਰਾਂਰਜਟ (Hurontario-Main Light Rail Transit) ਲਈ ਮਨਜਰ ਰਟ; ਮੇਨ-ਜੌਰਜ ਵਨ-ਵੇ ਲਪ (Main-George
One-Way Loop); ਅੰ ਡਰਗਰਾਊਂਡ ਟਨਰਲੰਗ ਰਵਕਲਪ; ਰਜਿੱ ਿੇ ਿੰ ਭਵ ਿੋਵੇ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰੀਇਮੈਜਰਨਡ (Downtown Reimagined) ਲਈ ਵਧੀ
ਿੋਈ ਿਟਰੀਟਿਕੇਰਪੰ ਗ ਦੇ ਤਿੱ ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਿੀ.ਐਫ.ਆਈ. ਦਾ ਪਰਿਤਾਰਵਤ ਿਿਾਨ ਅਤੇ ਰਵਕਾਿ, ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਨੌਰਿ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਵੇ (Main Street
North Right-of-Way) ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. (LRT) ਰਟ ਦੀ ਿੰ ਭਾਵਨਾ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. ਰਟਾਂ ਦੀ ਰਪਰੇਖਾ ਤੇ
ਿੀ.ਐਫ.ਆਈ. ਦੇ ਪਰਿਤਾਰਵਤ ਿਿਾਨ ਦਾ ਅਿਰ ਨਿੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਰਲੰਕ


ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿੰ ਭਾਵਨਾ ਨੰ ਖੋਲਹਣਾ – ਿੰ ਕਲਪਕ ਵੀਡੀਓ (Unlocking Downtown Brampton’s potential:
Conceptual Video)

ਿਵਾਲਾ
“ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਫੈਿਲੇ ਅਤੇ ਿਬ੍ੰ ਰਧਤ ਰਵਕਾਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਿਭ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਮਜਬ੍ਤੀ 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) ਯਨੀਵਰਰਿਟੀਆਂ ਲਈ ਿਾਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਮੌਰਕਆਂ ਦੇ ਅਰਜਿੇ ਸ਼ਰਿਰ ਦੇ ਰਨਰਮਾਣ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਵੇਸ਼
ਿਨ, ਜੋ ਠੋਿ ਰਚਨਾਤਮਕ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਿਮਰਿਨ ਕਰਨਗੇ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਰਧਆਨ
ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੁੰ ਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱ ਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ।
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ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal)

ਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡ
ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ

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

