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ਸਿਟੀ ਕਾਉਸਂਸਿਲ ਮੀਸਟੰਗਾਂ ਹਰੇਕ ਦੂਜੇ ਬੱੁਧਵਾਰ ਨੰੂ ਿਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੇਰਸਵਆਂ ਲਈ, www.brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਇਲੇਨ ਮੂਰ (Elaine Moore)

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ (Regional Councillor)

ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5

ਗ੍ਰਾਂ ਟ ਗਗਬਸਨ (Grant Gibson)

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ (Regional Councillor) 

ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਕ ਇਸ ਕਨਊਜਲੈਟਰ ਦਾ ਫੌਰਮੈਟ ਕਿਛਲੇ ਸੰਸਕਰਨਾਂ ਤਂੋ ਥੋੜ੍ਾ ਵੱਖ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 
ਕਨਵਾਕਸਆਂ ਦੇ ਹਹੱਤ ਤਂੋ ਅਸਬੰਕਿਤ ਕਈ ਕਵਕਿਆਂ ਨੰੂ ਿਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਕਵੱਚ ਥੋੜ੍ੀ ਵੱਿ 
ਗਕਹਰਾਈ ਕਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕਮਊਕਨਕਸਿਲ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਨਊਜਲੈਟਰ ਦਾ ਉਦੇਿ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5 ਕਵੱਚ ਮੱੁਖ ਿੋ੍ਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਿਕਹਰ ਕਵੱਚ 
ਬੇਬਾਕ ਵਾਿੇ ਨੰੂ ਉਤਿਾਕਹਤ ਅਤੇ ਿ੍ਸਾਕਰਤ ਕਰਨਗੇ।  ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਿੋ੍ਜੈਕਟਾਂ ਕਜਵਂੇ ਟ੍ਾਂਕ਼ਿਟ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ 
ਕਰਵਰਵਾਕ ਅਤੇ ਕਵੀਨ ਸਟ੍ੀਟ ਸਂੈਟਰਲ ਇੰਟਟਂੈਸੀਕਫਕੇਿਨ ਕੋਰੀਡੋਰ (Queen Street Central 

Intensification Corridor) ਕਵੱਚ ਿ੍ਗਤੀ, ਕਮਊਕਨਕਸਿਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਦੋਵਾਂ - ਮ਼ਿਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ 
‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਨਰਭਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਾਂਕ਼ਿਟ ਸਬੰਿੀ ਫੈਸਕਲਆਂ ਬਾਰੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਿਡੇਟਾਂ ਵੀ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ 
ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਗਵਾਂਢੀ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਕਵੱਚ ਵੱਿ ਉੱਚ ਕ੍ਮ ਦੇ ਟ੍ਾਂਕ਼ਿਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।  ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਉਤਿਾਕਹਤ ਹਾਂ ਕਕ ਸਾਡਾ ਼ੂਿਮ (Zum) ਟ੍ਾਂਕ਼ਿਟ ਵੌਨ (Vaughan) ਕਵੱਚ ਨਵਂੇ ਸਬਵੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੋੜ ਕਰਹਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਸਾਡੀ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਗੋ ਸਟੇਿਨ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਵਿੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਾਸੀਆਂ 
ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਕਦੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਂੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਸਿੈਿਲ ਏਰੀਆ ਿਾਲਸੀ (Special Area Policy) 
ਦੁਆਰਾ ਿ੍ਤੀਬੰਕਿਤ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਵਾਿੇ ਅਤੇ ਕਵਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਕਜਹਨਾਂ 
ਕਵੱਚ ਿਾਮਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕਰਇਮੈ਼ਿਨਡ ਸਟ੍ੀਟਸਕੇਿ ਿੋ੍ਗਰਾਮ (Downtown 

Reimagined Streetscape Program), ਕਜਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੱੁਖ ਰੀਜਨਲ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਵਾਟਰਮੇਨ 
ਦੇ ਅੱਿਗੇ੍ਡ ਹੋਣਗੇ।

ਇਲੇਨ ਮੂਰ (Elaine Moore)

905.874.2601 
elaine.moore@brampton.ca

ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5 ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ:
ਗਸੰਡੀ ਟੇਟ (Cindy Tate)

905.874.3619 
cindy.tate@brampton.ca

ਗ੍ਰਾਂ ਟ ਗਗਬਸਨ (Grant Gibson)

905.874.2605 
grant.gibson@brampton.ca

ਹੇਬਰ ਇਕਬਰਲ (Heba Iqbal)

905.874.5946 
heba.iqbal@brampton.ca

 @BramWards_1and5                      ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5, ਕਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ 

ਹੋਰ ਅੱਿਡੇਟਾਂ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰੋ

• ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਦ੍ਿਟੀਕੋਣ ਡ੍ਾਫਟ ਮਈ ਦੇ ਿੁਰੂ ਕਵੱਚ ਕਾਉਟਂਕਸਲ ਨੰੂ ਿੇਿ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏਗਾ।  ਨਾਲ ਹੀ, ਕਸਟੀ ਦਾ ਿਕਹਲਾ ਕਲਚਰ ਮਾਸਟਰ ਿਲਾਨ (Culture 
Master Plan) ਡ੍ਾਫਟ ਜੂਨ ਕਵੱਚ ਕਾਉਟਂਕਸਲ ਨੰੂ ਿੇਿ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।

• ਇਸ ਬਸੰਤ ਰੱੁਤ ਕਵੱਚ ਸੜਕ-ਸਬੰਿੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਿੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, 
  www.brampton.ca/roadworks ‘ਤੇ ਜਾਓ

• ਗਰਮੀ ਕਵੱਚ ਨਵਂੇ ਆਉਣ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਟੂਰ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਂੈ੍ਿਟਨ 
ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ (Brampton Library) ਨੰੂ 905.793.4636 ‘ਤੇ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।

• ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਕਵੱਚ ਕਰਏਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਅਤੇ ਿੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ 
ਕਲਆਉਣ ਬਾਰੇ ਅੱਿਡੇਟਾਂ ਲਈ ਸੰਿਰਕ ਕਵੱਚ ਰਹੋ।  
www.brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ

_________________________________________
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਸਂਲਰਾਂ ਵੱਲਂੋ ਸੁਨੇਹਾ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਖ਼ਰੀ ਕਨਊਜਲੈਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਕਉਟਂਕਕ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 
ਅਕਤੂਬਰ ਕਵੱਚ ਮੁੜ-ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਕਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ - ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਿਣੇ 
ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਿ੍ਸਤਾਵ ਰੱਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਕ ਅਸੀਂ ਅਕਜਹੇ ਕਸਟੀ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ ਲਈ ਆਿਣਾ ਵੋਟ 
ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੱੁਲਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹਨ। ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਿ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟ 
ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਜਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਿਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਕਸਟੀ ਦੇ ਕਬਹਤਰ ਹਹੱਤ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ; 
ਅਤੇ ਜੋ ਆਿਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਸੂਕਚਤ ਫੈਸਲੇ ਲਂੈਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਨੰੂ ਆਸ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਂੋ ਸਕਹਮਤ ਹੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ, ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਕਵੱਚ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦ੍ਿਟੀਕੋਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲਾਂ ਤਂੋ ਜੋ ਯਕੀਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿ੍ਤੀ ਵਿਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੰਨਵਾਦ - ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਿਕਕਸਮਤੀ ਹੈ।

ਸੁਕਹਰਦਤਾ ਨਾਲ,

ਇਲੇਨ ਅਤੇ ਗ੍ਾਂਟ

ਮੇਅਰ ਵੱਲਂੋ ਸੁਨੇਹਾ
ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਵਸਫੋਟਕ ਵਾਿਾ ਸਾਡੇ ਿਕਹਰ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਚਤਾਵਨੀ 
ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਬਹਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਿੀ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਕਚਰ 
ਕਵੱਚ ਹੋਏ ਵਾਿੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕਵੱਚਂੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਕਸਕਵਕ 
ਹਸਿਤਾਲ (Brampton Civic Hospital) ਕਵਖੇ ਬਹੁਤ ਕ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਬਾਰੇ ਕਸੱਿੀ ਖ਼ਬਰ 
ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਿੜ੍ੀ ਸੀ।

ਨਵੰਬਰ ਕਵੱਚ, ਮਂੈ ਿੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਿਤਾਲ (Peel Memorial Hospital) ਕਵਖੇ ਵਿੇ 
ਹੋਏ ਘੰਕਟਆਂ, ਫੇਜ 2 ਦੀ ਕਬਲਕਡੰਗ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਿੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਹਸਿਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ 
ਕਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਿੱਤਰ ਕਲਕਖਆ ਸੀ।  ਉਹ ਿੱਤਰ ਕਲਖਣ ਦੇ ਥੋੜੇ੍ ਸਮਂੇ ਬਾਅਦ 
ਕਮਕਨਸਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ (Minister of Health) ਨੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਕਸਕਵਕ ਲਈ ਵਾਿੂ ਬੈਡੱਾਂ ਅਤੇ 

ਿੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਂੈਟਰ (Peel Memorial Centre) ਦੇ ਫੇਜ 2 ਲਈ ਵਚਨਬੱਿ ਸਕਹਯੋਗ ਦੀ ਘੋਿਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੋਿਣਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਰੰਤੂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - 2041 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 1 ਕਮਲੀਅਨ ਕਨਵਾਸੀਆਂ 
ਵਾਲਾ ਿਕਹਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਉਟਂਕਸਲ ਨੇ ਹੁਣ 45-50 ਏਕੜ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਸਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਼ੋਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਼ਿਰੂਰੀ 
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿੁਰੂ ਕਰ ਕਦੱਤੀ ਹੈ, ਕਜਸਦੀ ਸਾਨੰੂ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਿੱਛਮੀ ਭਾਗ ਕਵੱਚ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਭਕਵੱਖੀ ਹਸਿਤਾਲ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ (Ontario Government) ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੀ ਭਕਵੱਖੀ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੰਕਡੰਗ 
ਜਲਦੀ ਭੇਜੇ।

ਕਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey)

  ਸੂਬਰਈ ਚੋਣਰਾਂ  ਦੀ ਗਹਮਰਇਤ 
ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤਂੋ ਿਕਹਲਾਂ, ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਮੱੁਖ ਵਾਿਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਈ ਕਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ : ਕਜਹਨਾਂ ਕਵੱਚ ਿਾਮਲ ਹਨ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਕਚਰ (ਟ੍ਾਂਕ਼ਿਟ ਦਾ 
ਕਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ; ਕਰਵਰਵਾਕ (Riverwalk) ਿੋ੍ਜੈਕਟ); ਕਸੱਕਖਆ, ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ; ਕਸਹਤ ਸਬੰਿੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ (ਹਸਿਤਾਲਾਂ ਕਵੱਚ 
ਕਨਵੇਿ); ਅਤੇ ਿਾਸਨ (ਰੀਜਨ ਆਫ ਿੀਲ (Region of Peel) ਕਵਖੇ ਿ੍ਤੀਕਨੱਿਤਾ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣਾ)। www.brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

ਕਾਰਜਕਰਮ

18-0108

ਮਈ
38ਵੇਾਂ ਸਲਰਨਰ ਬ੍ਰ ਾਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਰਲ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton 
Sports Hall of Fame) ਗਵੱਚ ਸ਼ਰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਰਣ ਦਰ ਸਮਰਗਮ 
(Induction Ceremony)
ਮੰਗਲਵਾਰ, 15 ਮਈ, ਿਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਰੋ਼ਿ ਕਥਏਟਰ ਬਂੈ੍ਿਟਨ (Rose Theatre Brampton)

ਜੂਨ
ਸਗਪੰ੍ਗਫਰ ਸਟ (Springfest)
ਿੱੁਕਰਵਾਰ, 1 + 8 ਜੂਨ, ਦੁਿਕਹਰ 12 – ਦੁਿਕਹਰ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਨਾਈਟਸਕਬ੍ਜ (Knightsbridge) + ਫਲਾਵਰ ਕਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਸਂੈਟਰਸ 
(Flower City Seniors Centres)

ਸੂਬਰਈ ਚੋਣਰਾਂ  (Provincial Election)
ਵੀਰਵਾਰ, 7 ਜੂਨ
ਸਰ ਲੀਬ੍ਰ ਾਂਪਟਨ (CeleBrampton)
ਿਨੀਵਾਰ, 9 ਜੂਨ
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਿਟਨ (Downtown Brampton)

ਦੁਿਕਹਰ 12 – ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਡਰਉਨਟਰਉਨ ਫਰਰਮਰਸ ਮਰਰਕੀਟ (Downtown 
Farmers’ Market)
ਹਰੇਕ ਿਨੀਵਰ, 16 ਜੂਨ – 1 ਸਤੰਬਰ
ਸਵੇਰੇ 7 – ਦੁਿਕਹਰ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਮਰਉਾਂਟ ਪਲਰ ਜਰ ਾਂਟ ਗਵਲੇਜ ਮਰਰਕੀਟ (Mount Pleasant Village 
Market) 
ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਜੂਨ – 4 ਅਕਤੂਬਰ
ਦੁਿਕਹਰ 4 – ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਜੁਲਾਈ
ਕਰ ਨੇਡਰ ਡੇ ਦਰ ਜਸ਼ਨ (Canada Day Celebration)
ਐਤਵਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਦੁਿਕਹਰ 12 – ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਕਚੰਗਕੂ਼ਿੀ ਿਾਰਕ (Chinguacousy Park)

ਅਗਸਤ
ਸੀਨੀਅਰਸ ਓਪਨ ਹਰਊਸ (Seniors Open House)
ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਗਸਤ, ਦੁਿਕਹਰ 12 – ਦੁਿਕਹਰ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਫਲਾਵਰ ਕਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਰੇਕ੍ੀਏਿਨ ਸਂੈਟਰ (Flower City Seniors 
Recreation Centre)  

ਕਸਤੰਬਰ
ਹਰਰਵਰ ਸਟ ਮਰਰਕੀਟ (Harvest Market) 
ਹਰੇਕ ਿਨੀਵਰ, 8 ਸਤੰਬਰ – 3 ਨਵੰਬਰ 
ਰੋ਼ਿਲੀ ਿਾਰਕ (Rosalea Park)

ਸਵੇਰੇ 8 – ਦੁਿਕਹਰ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਅਕਤੂਬਰ
ਗਮਊਗਨਗਸਪਲ ਚੋਣਰਾਂ  (Municipal Election)
ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 
ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 

ਤਾਰੀਖਾਂ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ



 ਏਅਰਿੋਰਟ ਰੋਡ ਸੇਵਾ ਅੱਿਡੇਟ
ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਕ਼ਿਟ ਕਵੱਚ ਕਫਰ ਵਾਿਾ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ! ਿਤਝੜ ਦੀ ਰੱੁਤ 2018 ਕਵੱਚ – 505 ਼ੂਿਮ ਬੋਵੇਅਰਡ 
(505 Züm Bovaird) ਨਵਂੇ ਸਟੌਿਸ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਕਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਿਕਹਰ ਦੇ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 
ਵੱਿ ਤੇ਼ਿ, ਵੱਿ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਕਵਿਾਜਨਕ ਟ੍ਾਂਕ਼ਿਟ ਕਨੈਕਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਿਣੀ ਸੇਵਾ 
ਦਾ ਕਵਸਤਾਰ ਏਅਰਿੋਰਟ ਰੋਡ ਤਂੋ ਮਾਲਟਨ ਗੋ ਸਟੇਿਨ (Malton GO Station) ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਕ਼ਿਟ ਅਤੇ ਼ੂਿਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ,  
www.bramptontransit.com ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਗਰਇਮਰ ਜਨਡ ਿਤਝੜ ਰੱੁਤ 2018 ਤਂੋ ਿੁਰੂ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਕਵੱਚ ਉਸਾਰੀ 
ਨੋਕਟਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਕਵੱਚ ਰੋਮਾਂਚਕ ਿਕਰਵਰਤਨ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਸਾਡੇ ਇਕਤਹਾਕਸਕ “ਫੋਰ ਕੋਰਨਰਸ” (“Four Corners”) ਖੇਤਰ ਕਵੱਚ ਿ੍ਮੱੁਖ ਸਾਡੇ 
ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਕਚਰ ਅਤੇ ਸਟ੍ੀਟਸਕੇਿ ਨੰੂ ਵੱਿ ਮ਼ਿਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਿੁਨਰਜੀਕਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੱੁਲੇ੍ ਰਕਹਣਗੇ।

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕਰਇਮੈਜਨਡ (Downtown Reimagined) ਿੋ੍ਜੈਕਟ ਇਹ ਕਰੇਗਾ: 

• ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ੀਟਸਕੇਿ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕਵੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 
ਿੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੰੁਜਾਇਿ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਵੇਗਾ

• ਗਲੀਆਂ ਨੰੂ ਕਕਕਰਆਿੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਕਜਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਜੱਥੇ ਕਨਵਾਸੀ ਅਤੇ 
ਕਵਜੀਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ 

• ਿੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਕਲਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ ਸਕਥਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਲਆਉਣਾ
• ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਵੱਚ ਵਾਿਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਕਵੱਚ ਿਕਰਵਰਤਨ ਕਰਨਾ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/downtownreimagined ‘ਤੇ ਜਾਓ 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ�ੈ ਂਪਟਨ ਈਟੋਿਬਕੋਕ ਕ� ੀਕ (Etobicoke Creek) 
ਦੀ ਹੜ�  ਤਂੋ ਪ� ਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀਆਂ 
ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਉਸ ਪ�ਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਪ� ਿਤਬੰਿਧਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਜੋ ਅੱਜ ਉੱ�ਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਰਵਰਵਾਕ (Riverwalk) ਬ�ੈ ਂਪਟਨ 
ਦੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 
ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ, ਸਿਥਰ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੜ�  ਦੇ ਜੋਖਮ ਲਈ 
ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 
ਜੋ ਸ਼ਿਹਰੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕਰੇਗਾ। 
ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਨਵੀਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂ, ਜੋ 
ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਦੇਂ 
ਹੋਏ ਨਦੀ ਦੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਮੁੜ 
ਪ� ਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।

www.brampton.ca/riverwalk
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ਡਾਉਨਟਾਉਨ “ਸਿੈਿਲ ਿਾਲਸੀ ਏਰੀਆ”
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਬਾਇ-ਿਾਸ ਚੈਨਲ 1952 ਕਵੱਚ ਏਟੋਬੀਕੋਕ ਕ੍ੀਕ (Etobicoke 
Creek) ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਅਕਿਕਤਮ ਮੌਸਮ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਕਵੱਚ, ਿਾਣੀ 
ਚੈਨਲ ਨੰੂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਤਹਾਕਸਕ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਹਹੱਕਸਆਂ ਕਵੱਚ ਵਗ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।  
ਸੂਬਾਈ ਿਾਲਸੀ ਸਟੇਟਮਂੈਟ ਹੜ੍ ਤਂੋ ਿ੍ਭਾਕਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਼ਿਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਂੇ ਕਵਕਾਸ ਨੰੂ 
ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਕਕ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵੱਲਂੋ ਮਨ਼ੂਿਰ ਕੀਤੇ SPA ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੂਬਾ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਕਜਕ ਅਤੇ ਆਰਕਥਕ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ SPA ਦੀ 
ਮਨ਼ੂਿਰੀ ਕਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਸਟੀ ਉਦਂੋ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ, ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖਤਰੇ ਸਬੰਿੀ ਨੀਤੀਆਂ 
ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਿਾਲਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੰੁਦੀ। 1986 ਕਵੱਚ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਸਿੈਿਲ 
ਿਾਲਸੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਮਨ਼ੂਿਰੀ ਕਦੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮਂੇ 1,100 ਕਰਹਾਇਿੀ ਅਤੇ 174,000 ਗੈਰ-ਕਰਹਾਇਿੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਵਕਾਸ 
ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਹੈ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕਵੱਚ ਸਕਥਤੀ ਕਰਏਰਸਨ/ਿੈਰੀਡਨ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ 
ਕਲਆਉਣ ਦੀ ਼ੋਿਰਦਾਰ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਦੱਤਾ ਹੈ। SPA ਿਾਬੰਦੀਆਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀ 
ਕਰਹਾਇਿ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਿੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਿੇਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਜਸ ਨਾਲ 
ਕਰਵਰਵਾਕ ਿੋ੍ਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਦੀ ਹੈ। 

ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. ਐਕਸਟਂੈਿਨ (LRT Extension)  
(ਕਵਕਲਕਿਕ ਅਲਾਈਨਮਂੈਟਸ)
ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਬਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ 
ਆਰਕਥਕ ਅਤੇ ਕਵੱਤੀ ਟੀਕਚਆਂ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਵੀਨ ਸਟ੍ੀਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਵੱਚ 
ਵੱਟਡੇ ਹਹੱਸੇ ਕਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੋ ਕਵਕਕਲਿਕ ਅਲਾਈਨਮਂੈਟਾਂ ਦੇ ਅਕਿਐਨ ਦੀ ਮਨ਼ੂਿਰੀ ਤਦ ਵੀ ਕਵੀਨ ਸਟ੍ੀਟ 
ਕਵਖੇ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਗੋ ਸਟੇਿਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ: ਇੱਕ ਸਟੀਲਸ (Steeles) 
ਤਂੋ ਮੈਕਲੌਕਲਨ (McLaughlin) ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਿੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ ਦੇ 10,000 ਤਂੋ ਵੱਿ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸੇਵਾ ਦੇਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੀਲਸ ਤਂੋ ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ (Kennedy Road) ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਨਵੇਿ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀ 
ਅਤੇ Hwy410 ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ ਆਸ ਤਂੋ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਸਬੰਿੀ ਼ਿਮੀਨਾਂ ਦੇ ਿੁਨਰ ਕਵਕਾਸ 
ਨੰੂ ਉਤਿਾਕਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਟੀਲਸ ਤਂੋ ਕੈਨੇਡੀ ਅਲਾਈਨਮਂੈਟ ਿਾਵਰੇਡ (Powerade) ਼ਿਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ 
ਕਨੈਕਿਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਸਟੀ ਨੇ ਿਾਵਰੇਡ ਼ਿਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਿਣੇ HQ2 ਲਈ AMAZON ਬੋਲੀ 
ਵਾਸਤੇ ਆਿਣੇ ਿ੍ਸਤਾਵ ਕਵੱਚ ਬੈ੍ਮਲੀ ਗੋ (Bramalea GO) ਸਟੇਿਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੰਿ ਕਵਕਕਸਤ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। 

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਕ਼ਿਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਼ੂਿਮ ਤੀਬਰ ਟ੍ਾਂਕ਼ਿਟ ਸੇਵਾ ਨੇ 2017 ਕਵੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਵੱਚ 18 ਿ੍ਤੀਿਤ ਦਾ 
ਬੇਕਮਸਾਲ ਵਾਿਾ ਦੇਕਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਿ ਕਵੱਚ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਿ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਾਂਕ਼ਿਟ ਿ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਕਵੱਚਂੋ 
ਇੱਕ ਹੈ। ਼ੂਿਮ ਕਵੀਨ ਸਟ੍ੀਟ ਹੁਣ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਦੋ ਸਬਵੇ ਸਟੇਿਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ: ਰੂਟ 501 ਵੌਨ ਮੈਟਰੋਿੋਲੀਟਨ 
ਸਂੈਟਰ (Vaughan Metropolitan Centre) ਸਬਵੇ ਸਟੇਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਦੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਰੂਟ 501 ਅਤੇ 501A/C 
ਯੌਰਕ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਸਬਵੇ ਸਟੇਿਨ (York University Subway Station) ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਦੰਦੇ ਹਨ।  ਬਂੈ੍ਿਟਨ 
ਕਸਟੀ ਕਾਉਟਂਕਸਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਕਚਰ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਬੰਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਨਵਾਸੀਆਂ 
ਨੰੂ ਸਕੂਲ, ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱੁਟੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕ਼ੰਿਦਗੀਆਂ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ।

ਕਵੀਨ ਸਟ੍ੀਟ ਇੰਟਟਂੈਸੀਕਫਕੇਿਨ (Queen Street 
Intensification)
ਕਵੀਨ ਸਟ੍ੀਟ, ਜੋ 14.5 ਕਕ.ਮੀ. ਿੂਰਬ ਤਂੋ ਿੱਛਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਸਂੈਟਰਲ ਇਕੋਨੋਕਮਕ ਕੋਰੀਡੋਰ 
(Central Economic Corridor) ਦਾ ਕਂੇਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸੂਬੇ ਵੱਲਂੋ ਸੂਬਾਈ ਿਕਹਰੀ ਵਾਿਾ ਕਂੇਦਰ 
(ਿੋ੍ਕਵੰਿੀਅਲ ਅਰਬਨ ਗੋ੍ਥ ਸਂੈਟਰ) ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਨਯਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਕਨਯੁਕਤੀ ਦੀ 
ਿਰਤ ਹੈ ਕਕ ਕਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ 200 ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਡ (ਕਮਿਕਰਤ) ਿ੍ਤੀ 
ਹੈਕਟੇਅਰ (pjch) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਸਥਾਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀਨ ਸਟ੍ੀਟ ਲਗਭਗ 89 
ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਿ੍ਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਮਈ 2015 ਡੇਟੇ ‘ਤੇ ਅਿਾਕਰਤ) ‘ਤੇ ਹੈ।  89 pjch ਅਤੇ 200 
pjch ਕਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰਾਲ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ 25 
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 39,000 ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਟੇਮੀ ਕਂੋਡੋ (Mattamy 

Condo) ਅਤੇ ਐਟਲਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (Atlas Health Care) ਕਜਹੇ ਿੋ੍ਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੜ ਖੱੁਲ੍ੀ ਿੀਲ 
ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਿਤਾਲ ਦੀ ਸਾਈਟ ਨੇ ਕਨੱਜੀ ਕਵਕਾਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਵਚਾਰਨਯੋਗ ਕਦਲਚਸਿੀ ਿੈਦਾ ਕਰਨ ਕਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾਈ ਅਕਿਆਦੇਿ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿ੍ਤੀ ਸਾਨੰੂ ਅੱਗੇ 
ਵਿਾਉਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ।   ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ 80% ਕਨਵਾਸੀ, ਜੋ ਇਸ 
ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਕਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟੋਰਂੋਟੋ, ਏਅਰਿੋਰਟ 

ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ, 407 ਅਤੇ 400, ਅਤੇ 407 ਅਤੇ 404 ਕਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਕਉਟਂਕਕ ਕਵੀਨ ਸਟ੍ੀਟ ਬਂੈ੍ਿਟਨ 
ਕਵੱਚ ਰੋ਼ਿਾਨਾ 23,000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਿ ਕਵਅਸਤ ਟ੍ਾਂਕ਼ਿਟ ਰੂਟ ਹੈ, ਇਹੀ 
ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਿ ਸਫਲ ਼ੂਿਮ ਰੈਕਿਡ ਟ੍ਾਂਕ਼ਿਟ (Zum Rapid Transit) ਦੀ ਿੁਰੂਆਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਸਭ ਤਂੋ ਿਕਹਲਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸੀ। ਕਵੀਨ ਸਟ੍ੀਟ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਬੇਜੋੜ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਕਵਕਗਆਨ ਕਲਸਟਰ ਦੇ 
ਮੇ਼ਿਬਾਨੀ ਕਰਨ; ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੀ ਕਵਿਵਕਵਆਿੀ ਸਾਖ ਦਾ ਿ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬਹੁਤ ਕ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਟ੍ਾਂਕ਼ਿਟ ਰਾਈਡਰਕਿਿ ਕਵੱਚ ਵਾਿਾ


