
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਰਿਟੀ ਦਾ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਰਰਵਰਵਾਕ ਪਰਜੋਕੈਟ ਕਾਰਜ ਤਰੌ ਤ ੇਅੱਗ ੇਵਧ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਿਤੰਬ੍ਰ, 2020) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਆਪਣ ੇਰਰਵਰਵਾਕ (Riverwalk) ਪਰੋਜੈਕਟ ਨ ੰ  ਅਮਲੀ ਰ ਪ ਦੇਣ ਰਵੱਚ, ਇੱਕ ਕਦਮ 

ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਆਰਰਿਕ ਿੰਭਾਵਨਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਿ ਮਹੀਨੇ ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਰਵੱਚ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਲੱਡ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਅਿੈਿਮੈਂਟ (Downtown Brampton Flood Protection 

Environmental Assessment) ਨ ੰ  ਮਨਜ ਰੀ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਿੀ। ਹੁਣ ਰਿਟੀ, ਿਰਕਾਰੀ ਫੰਰਡੰਗ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ,ੇ ਏਟੋਬ੍ੀਕੋ ਕਰੀਕ (Etobicoke Creek) 

ਤੋਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੱਕ ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਰਵਿਰਤਰਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ ਰਡਜਾਈਨ ਦ ੇਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ ਰਡਜਾਈਨ, 

ਖੇ੍ਤਰ ਰਵੱਚ ਹੜਹ ਦ ੇਮੌਜ ਦਾ ਜੋਖ੍ਮ ਨ ੰ  ਘਟਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਰਵਰਵਾਕ ਨ ੰ  ਅਮਲੀ ਰ ਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਰਰਵਰਵਾਕ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਿਨ ੰ  ਿਰਿਰ, ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰੇਗਾ। ਰਰਵਰਵਾਕ ਦਾ ਮੱੁਖ੍ ਉਦੇਸ਼, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਹੜਹ ਦ ੇਜੋਖ੍ਮ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਦਾ ਹੱਲ 

ਰਤਆਰ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰਹਰੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰਵਕਾਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇ੍ਤਰ ਰਵੱਚ ਪਬ੍ਰਲਕ ਿਾਂ ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ ਅਤੇ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨਾ 
ਹੈ।  

ਰਰਵਰਵਾਕ ਬ੍ਾਰ ੇ

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਏਟੋਬ੍ੀਕੋ ਕਰੀਕ ਦੀ ਹੜਹ ਤੋਂ ਪਰਭਾਰਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦ ੇਅੰਦਰ ਿਰਿਤ ਹੈ। ਖ੍ਤਰੇ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਲਈ ਿ ਬ੍ੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ 

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਵਕਾਿ ਦ ੇਪਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨ ੰ  ਿੀਰਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਉੱਿੇ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਰਰਵਰਵਾਕ, ਹੜਹ ਦੇ ਜੋਖ੍ਮਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, 
ਖ੍ਹੱ ਲੀ ਸ਼ਰਹਰੀ ਿਾਂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਦ-ੋਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਿਨ ੰ  ਿਰਿਰ, 

ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ, ਹੜਹ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਜੋਖ੍ਮ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਅਤੇ ਰਵਕਾਿ ਤ ੇਪਾਬੰ੍ਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਰਰਵਰਵਾਕ, ਦੁਬ੍ਾਰਾ 
ਬ੍ਣਾਏ ਗਏ ਏਟੋਬ੍ੀਕੋ ਕਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇ੍ਤਰ ਤੱਕ ਰਵਿਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇ੍ਤਰ ਏਟੀਬ੍ੀਕੋ ਕਰੀਕ ਵੈਲੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਟਰੇਲ ਰਿਿਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, 
ਪਬ੍ਰਲਕ ਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਰਘਰਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਿ ਨਾਲ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰਵੱਚ, 23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 
(GDP) ਤ ੇ$1.4 ਰਬ੍ਲੀਅਨ ਦਾ ਅਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 3.6 ਰਮਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ, ਕਮਰਰਸ਼ਅਲ ਅਤੇ ਰਰਟੇਲ ਿਾਂ ਖ੍ਹੱ ਲਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਰਨਆਂ ਰਵੱਚ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਕੋਲ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਬ੍ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਰਰਵਰਵਾਕ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/riverwalk ਤ ੇਜਾਓ।  

ਹਵਾਲੇ 

“ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਜੋ ਮਜਬ੍ ਤ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਿਰਿਰ ਹੋਵੇ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਮਰੱਿਾ ਨ ੰ  ਖ੍ਹੋਲਣਾ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਮੱੁਖ੍ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। 
ਰਰਵਰਵਾਕ ਇੱਕ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਰਵੱਚ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਹੜਹ ਦੇ ਜੋਖ੍ਮ 

http://www.brampton.ca/


 

 

ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਦ ੇਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਿਰਦਾਰ ਹੱਲ ਲਈ, ਰਵਕਾਿ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਰਰਆਂ ਦ ੇਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਿਤੇ 
ਪਬ੍ਰਲਕ ਿਾਂ ਰਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਪਰਰਿੱਧੀ ਦੇਵੇਗਾ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਰਵਕਾਿਸ਼ੀਲ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦ ੇਨਾਲ, ਰਚਨਤਾਮਕ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਿਬੰ੍ਧੀ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਕਉਂਰਕ ਰਿਟੀ ਰਰਵਰਵਾਕ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਿੀਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦ ਜਾ ਕਦਮ 

ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਜਿਦਾ ਰਨਵਾਿੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਾਲਾਂ ਰਵੱਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਿਕਣ।” 

- ਪਾੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5, ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਰਵਰਵਾਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਰਿਰਫ਼ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਹੜਹ ਦੇ ਜੋਖ੍ਮ ਨ ੰ  ਘਟਾਵੇਗਾ, ਬ੍ਲਰਕ ਇਹ ਸ਼ਰਹਰੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰਵਕਾਿ ਪੈਦਾ ਕਰਕ ੇਅਤੇ 
ਖੇ੍ਤਰ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਨ ਦੀ ਿਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਨ ੰ  ਅਮਲੀ ਰ ਪ ਦੇਣ ਰਵੱਚ, ਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮੱੁਖ੍ 

ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਵੇਗੀ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਇੱਿੇ ਰਰਹਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਿਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਿਤੇ ਿਰਿਰ, 

ਰਿਹਤਮੰਦ, ਲਚਕੀਲੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀ ਿਾਂ ਹੈ।” 

- ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8, ਵਾਈਿ ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਰਵਰਵਾਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਰਪਰਓਰਟੀਜ ਦ ੇਮੁਤਾਰਬ੍ਕ ਹੈ। ਿਟਾਫ਼, 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਣਾਉਣ, ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਿੰਪ ਰਨ, ਿਰਿਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਰਵੱਚ ਗਲੋਬ੍ਲ ਲੀਡਰ ਬ੍ਣਨ 

ਰਵੱਚ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਰਵਰਵਾਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ੍ਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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 ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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