
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਸਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਪਰਜੋਕੈਟਾਂ ਬ੍ਾਰੇ  
ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਣੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (7 ਜੁਲਾਈ, 2020) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਨਵਾਸੀ ਇਹ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ 

ਰਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਰਹਰ ਰਕਹੋ ਰਜਹਾ ਰਦਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਜੁਲਾਈ ਰਵੱਚ, ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਆਪਣ ੇਸੁਝਾਅ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।   

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦ ੇਸਾਰੇ ਮੌਜ ਦਾ ਮੌਕ ੇwww.brampton.ca/engage ਤ ੇਸ ਚੀਬੱ੍ਧ ਹਨ।  

ਲਾਈਟ ਰਲੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ  

ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਵਰਚੁਅਲ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਤ ੇਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ.) (Light 

Rail Transit) (LRT) ਦ ੇਰਵਸਤਾਰ ਬ੍ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਸਟੀਲਸ ਅਵੈਰਨਊ (Steels Avenue) ਰਵਖੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇ ਟਰਮੀਨਲ 

(Brampton Gateway Terminal) ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ (Brampton GO Station) ਤੱਕ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ (Main Street) ਤ,ੇ ਯੋਜਨਾਬੱ੍ਧ 

ਹੁਰੋਨਟੈਰੀਓ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. (Hurontario LRT) ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀ ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਰਸਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਹਰ ਵੱਲੋਂ 
ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰੋਜਕੈਟ ਹੈ। ਤਰਜੀਹੀ ਰ ਟ ਦੀ ਰਸਫਾਰਰਸ਼, ਕੁਦਰਤੀ, ਸਮਾਰਜਕ, ਆਰਰਿਕ ਅਤੇ ਸੱਰਭਆਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, 

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   

ਰਵਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ ਰਰਰਵਊ  

ਆਪਣੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਟੀ ਸੜਕਾਂ ਬ੍ਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵ ੇਰਰਰਵਊ (Williams Parkway Review) 

ਬ੍ਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ, 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। ਰਨਵਾਸੀ ਉਸ ਬ੍ਾਰੇ ਰਟੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ: ਚੌੜਾ 
ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਵੱਧ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਬ੍ਾਈਕ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ, ਸਮਰਰਪਤ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਲੇਨ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ਤ ੇਵੱਧ ਜਗਹਾ। 

ਵਡੋਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ/ਵੈਸਟ ਸਾਈਕਰਲੰਗ ਕਰੋੀਡਰੋ  

ਰਸਟੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬ੍ਾਈਕ ਲੇਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਲੜੀਵਾਰ ਅਤੇ ਜੁਰੜਆ ਹੋਇਆ ਪ ਰਬ੍-ਪੱਛਮ ਸਾਈਕਰਲੰਗ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬ੍ਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨ ੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 

ਰਵਜਨ (Brampton 2040 Vision) ਰਵੱਚ ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਹ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਕਰਲੰਗ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਈਕਲ 

ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਧ ਅਰਾਮਦੇਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਰਵਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਉੱਤਰੀ-ਦੱਖਣੀ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਰਨਵਾਸੀ 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕ,ੇ ਵੋਡਨ ਸਟਰੀਟ (Vodden Street), ਹੋਡਨ ਬ੍ੁਲੇਵਾਰਡ (Howden Boulevard) ਅਤੇ ਹੈਨਓਵਰ ਰੋਡ (Hanover 

Road) ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 7 ਰਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝ ੇਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਤੀਜੀ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਫਰੈਸਰਲਟੀ  
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit), ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨ ੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੀਬ੍ਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਟੀ, ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਲਈ ਪਰੋਜੈਕਟ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਰਚੁਅਲ ਓਪਨ ਹਾਊਸ, 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। 

http://www.brampton.ca/engage


 

 

ਟ ਰਰਜਮ ਸਟਰਟੈਜੀ  
ਰਨਵਾਸੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ (ਰਵਜੀਟਰਾਂ) ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਸਟੀ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਟ ਰਰਜਮ ਸਟਰੈਟਜੀ (first ever Tourism Strategy) ਬ੍ਾਰੇ 

ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀ, ਰਸਟੀ ਦੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਸਟਰੈਟਜੀ (Economic Recovery Strategy) ਦ ੇ

ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਆਰਰਿਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ/ਲੋਕਲ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਛੋਟੇ 
ਅਤੇ ਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਦ ੇਟ ਰਰਜਮ ਵਾਧੇ ਤ ੇਰਧਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਟ ਰਰਜਮ ਸਟਰੈਟਜੀ, ਘਰੇਲ  ਟ ਰਰਜਮ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਰਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦ ੇ

ਮੌਰਕਆਂ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਰਨਵਾਸੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖਹੱ ਲਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ, 14 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ, ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇ

ਇੰਟਰਰਵਊ ਅਤੇ ਆਭਾਸੀ (ਵਰਚੁਅਲ) ਜਨਤਕ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਨਵਾਸੀ ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਨ, ਰਸਹਤਮੰਦ, ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਮੋਜੈਕ ਰਸਟੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ 
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸੁਝਾਅ ਼ਿਰ ਰੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦ ੇਇਹਨਾਂ ਮੌਰਕਆਂ ਰਵੱਚ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣ 

ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦ ੇਕਈ ਜਾਰੀ, ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown),ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਬ੍ਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ 
ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦ ੇਨਵੇਂ ਤਰੀਕ ੇਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਸੁਝਾਅ ਼ਿਰ ਰੀ 
ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਓਪਨ ਹਾਊਰਸਜ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨਾਲ ਰਨਵਾਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।” 
- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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