
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

ਰਿਟੀ ਨੇ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਿਰੱੁਰਿਅਤ, ਿਰਿਰਰਆ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਰੌਿਆਂ ਰ ੱਚ  

 ਾਧਾ ਿਰਨ ਲਈ ਅਿਥਾਈ ਬਾਈਿ ਲੇਨਾਂ ਬਣਾਈਆ ਂ

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (17 ਅਪਰੈਲ, 2020) – COVID-19 (ਿੀ.ਓ. ੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਆ ਨ ੰ  
ਿਾਇਮ ਰੱਿਣ ਰ ੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ,  ੋਡਨ ਿਟਰੀਟ (Vodden Street) ਿੋਰੀਡੋਰ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਿਥਾਈ ਬਾਈਿ ਲੇਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ 

ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਿਥਾਈ ਬਾਈਿ ਲੇਨਾਂ ਨਾਲ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ , ਰੇਿਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟਰੇਲਾਂ ਤੱਿ ਿਾਈਰਿਲਾਂ ਤ ੇਜਾਣ ਦਾ  ਾਧ  ਰ ਿਲਪ ਰਮਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਿ ਨਾਲ 

ਿਾਈਿਲ ਿ ਾਰ ਿਰੀਰਿ ਦ ਰੀ  ੀ ਿਾਇਮ ਰੱਿ ਿਿਣਗੇ।  

ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 18 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ, ਰਿਟੀ ਅਿਥਾਈ ਤੌਰ ਤ,ੇ  ਾਹਨਾਂ ਿਬੰਧੀ ਟਰੈਰਫਿ  ਾਿਤੇ, ਰੋਡ ਦ ੇਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜ ਦ ਰਿਨਾਰੇ  ਾਲੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਬੰਦ 

ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੇਨਾਂ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਰਿਰਫ਼ ਿਾਈਿਲਾਂ  ਾਿਤੇ  ਰਰਤਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ: 

•  ੋਡਨ ਿਟਰੀਟ – ਿੇਨ ਰ ਿਲੈਨਿ ਡਰਾਈ  (Ken Whillans Drive) ਤੋਂ ਹੋਡਨ ਬੁਲੇ ਾਰਡ (Howden Boulevard) 

• ਹੋਡਨ ਬੁਲੇ ਾਰਡ –  ੋਡਨ ਿਟਰੀਟ ਤੋਂ ਿੈਂਟਲ ਪਾਰਿ ਡਰਾਈ  (Central Park Drive)  

 

ਰੋਡ ਦ ੇਇਹ ਭਾਗ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਈਿਟ- ੈਿਟ ਿਾਇਿਰਲੰਗ ਿੋਰੀਡੋਰ (East-West Cycling Corridor) ਿਨੈਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹੱਿਾ ਹਨ, ਰਜ ੇਂ ਰਿ ਐਿਰਟ  

ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ (Active Transportation Master Plan) ਰ ੱਚ ਪਰਿਤਾ  ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ। ਰਿਟੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰ ਜਨ 

(Brampton 2040 Vision) ਅਤੇ ਿਟਰੀਟਿ ਫਾਰ ਪੀਪਲ ਟਰਮ ਆਫ ਿਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਰਟੀ (Streets for People Term of Council 

Priority) ਦ ੇਮੁਤਾਬਿ ਇਹਨਾਂ ਿਟਰੀਟਿ ਤੇ ਿਥਾਈ, ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਬਾਈਿ ਲੇਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤ ੇਿੰਮ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।   

ਪੀਲ ਰੀਜਨ (Peel Region) ਰ ੱਚ, COVID-19 ਦ ੇਿਾਰਨ  ਾਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਰਫਿ 33 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਗਆ ਹੈ। ਰਜਿ ਨਾਲ ਰਿਟੀ, ਿਾਈਿਲ ਿ ਾਰਾਂ 

ਨ ੰ , ਜ਼ਰ ਰੀ  ਿਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਟਰੇਲ ਨੈੈੱਟ ਰਿ ਤੱਿ, ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਿਨੈਿਸ਼ਨ ਪਰਦਾਨ ਿਰ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਿਟੀ ਲਈ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਈਿਟ-

 ੈਿਟ ਿਾਇਿਰਲੰਗ ਿੋਰੀਡੋਰ ਦ ੇਰਹੱਿੇ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਣ ਦਾ  ਧੀਆ ਮੌਿਾ ਹੈ।  

ਿਾਈਿਲ ਿੁਰੱਰਿਆ ਿਬੰਧੀ ਿੁਝਾ ਾਂ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ। 

ਹ ਾਲੇ 

“ਅਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਿ ਮੁਸ਼ਿਲ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਿ ਦੌਰਾਨ ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀ, ਿਾਡੀ ਮੱੁਿ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਇਹ ਿਰਹੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨ ੰ  ਮਾਣ ਮਰਹਿ ਿ ਹੋ 

ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਿ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਿਾਈਿਲ ਿ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ  ਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਿਰੀਰਿ ਦ ਰੀ ਿਾਇਮ ਰੱਿਣ  ਾਿਤੇ  ੱਧ ਜਗਿਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਿਟਰੀਟਿ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ 

ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਰਫਿ ਲੇਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਈਿਲ ਿ ਾਰਾਂ  ਾਿਤੇ ਦ ੇਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਿਾਂ ਨ ੰ  ਮੇਰੀ ਿਲਾਹ ਹੈ ਰਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਿਰੀਰਿ ਦ ਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਰਰਸ਼ਾਂ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਣਾਅਪ ਰਣ ਿਰਥਤੀਆਂ ਰ ੱਚ  ੱਧ ਤੋਂ  ੱਧ ਰਿਰਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਿਹਤਮੰਦ ਰਰਹਣ।” 

- ਪੈਟਰਰਿ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

http://www.brampton.ca/


 

 

“ਬਰੈਂਪਟਨ, ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਰਿਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰੱਿਣ ਲਈ ਿਰਿਰਰਆ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰ ੱਚ  ਾਧਾ ਿਰਨ, ਉਿ ਰ ੱਚ ਿਰਹਯੋਗ ਿਰਨ ਅਤੇ ਉਿਨ ੰ  ਲਾਗ  ਿਰਨ 

ਰ ੱਚ ਯਿੀਨ ਰੱਿਦਾ ਹੈ। ਇਿ Covid-19 ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਨ ੰ  ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ, ਿਾਡੇ ਲਈ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ  ੀ  ੱਧ, ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਰਿ ਪੈਦਲ 

ਚੱਲਣ  ਾਲੇ, ਿਾਈਿਲ ਿ ਾਰ ਅਤੇ ਿਾਰਾਂ, ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਦ ਰੀ ਿਾਇਮ ਰੱਿਣ। ਿੁਦ ਿਾਈਿਲ ਿ ਾਰ ਹੋਣ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਹਨਾਂ ਅਿਥਾਈ ਬਾਈਿ ਲੇਨਾਂ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਨਾਲ ਿਾਡੇ ਿਮ ਰਹਿ ਯਤਨਾਂ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਿਮੇਂ ਰ ੱਚ ਿਥਾਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗ  ਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਿਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਮੈਂਬਰ, ਿਾਇਿਰਲੰਗ ਐਡ ਾਈਜਰੀ ਿਮੇਟੀ 

“ਰਿਟੀ ਅਿਥਾਈ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਰੋਡ  ਾਲੀ ਥਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਈਿਲ ਿ ਾਰਾਂ ਲਈ ਰਨਯਤ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਨ ਾਿੀ ਿਰੀਰਿ 

ਦ ਰੀ ਨ ੰ  ਿਾਇਮ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਰਿਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਰਹ ਿਿਣ। ਰਿਉਂਰਿ ਇਿ  ੇਲੇ ਿਾਡੀਆਂ ਿੜਿਾਂ ਤ ੇਟਰੈਰਫਿ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਿਲਈ ਿਾਨ ੰ  ਆਿ ਹੈ 

ਰਿ ਇਿ ਿਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿਾਈਿਲ ਦੀ ਿ ਾਰੀ ਿਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਿਣ  ਾਲੇ ਰਿਿੇ  ੀ ਰ ਅਿਤੀ ਲਈ, ਇਹ ਿਿਾਰਾਤਮਿ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਅਨੁਭ  

ਹੋ ੇਗਾ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬੈਰਰਿ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

 

“ ੱਿਰੇ ਰਰਹਣ ਦ ੇਇਿ ਿਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਰਜ਼ਿਰ ਿਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤ ਪ ਰਣ ਹੈ ਰਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਜ਼ਰ ਰੀ  ਿਤਾਂ ਿਰੀਦਣ ਅਤੇ 

ਐਿਿਰਿਾਈਜ ਲਈ ਿਾਈਿਲ ਤ ੇਜਾ ਿੇ, ਆਪਣੀ ਿਰੀਰਿ ਅਤੇ ਮਾਨਰਿਿ ਰਿਹਤ ਨ ੰ  ਰਿਿ ਤਰਿਾਂ ਿਾਇਮ ਰੱਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ, ਿਾਉਂਿਲਰ 

ਿੈਨਟੋਿ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪ ਰੀ ਿਾਉਂਰਿਲ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਟਾਫ਼ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦੀ ਹਾਂ ਰਿ ਉਹ ਇਿ ਲੋੜ ਨ ੰ  ਿਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਈਿ ਲੇਨ ਲਈ ਮਹੱਤ ਪ ਰਣ 

ਜਨਤਿ ਥਾਂ ਿਮਰਰਪਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤ ੇਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਇਿ ਨਾਲ ਅਿੀਂ ਿਾਰੇ, ਿਰੀਰਿ ਦ ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਦੇ ਹੋਏ 

ਬਾਹਰ ਜਾ ਿਿਾਂਗੇ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਲੈਂਗ (David Laing), ਚੇਅਰ, ਬਾਈਿਬਰੈਂਪਟਨ  
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ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਿ  

ਮੋਰਨਿਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਿ ਿਰਮਉਰਨਿੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

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