
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

               

ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ੰ  ਰਸਟੀ ਦੇ ਰਰਵਰਵਾਕ ਏਰੀਆ ਅਰਬਿ ਰਿਜਾਈਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਿ ਦ ੇ

 ਜਿਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਿ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਿਆ  

ਬਰੈਂਪਟਿ, ਓਿਟੈਰੀਓ (25 ਸਤੰਬਰ, 2020) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਿ, ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ੰ  ਵੀਰਵਾਰ, 1 ਅਕਤ ਬਰ ਿ ੰ  ਸ਼ਾਮ 6:30 ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਿੱਕ, ਆਪਣ ੇ

ਪਰਹਲੇ ਰਰਵਰਵਾਕ ਏਰੀਆ ਅਰਬਿ ਰਿਜਾਈਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਿ (Riverwalk Area Urban Design Master Plan) ਦ ੇਜਿਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸੈਸ਼ਿ (Public Information Session) ਰਵਿੱਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਰਦੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪਰੋਜੈਕਟ 

ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਿਾ।  

ਸੈਸ਼ਿ ਔਿਲਾਈਿ ਹੋਵੇਿਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੀਰਟੰਿ ਦ ੇਰਦਿ, ਲਾਈਵ ਜਾਣ ਲਈ ਜੁੜਿ ਵਾਸਤੇ www.brampton.ca/riverwalk ਤੇ ਰਲੰਕ ਰਦਿੱਤਾ 
ਜਾਵੇਿਾ।  

ਰਰਵਰਵਾਕ ਅਤੇ ਰਰਵਰਵਾਕ ਏਰੀਆ ਅਰਬਿ ਰਿਜਾਈਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਿ ਬਾਰ ੇ

ਿਾਉਿਟਾਉਿ ਬਰੈਂਪਟਿ, ਏਟੋਬੀਕੋ ਕਰੀਕ (Etobicoke Creek) ਦੀ ਹੜਹ ਤੋਂ ਪਰਭਾਰਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਿ ਦ ੇਅੰਦਰ ਸਰਿਤ ਹੈ। ਖਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਪਰਬੰਧਿ 

ਲਈ ਸ ਬੇ ਦੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਿੇ ਹੁਣ ਤਿੱਕ, ਰਵਕਾਸ ਦ ੇਪਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਿ ੰ  ਸੀਰਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਿੱਜ ਉੱਿੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਰਵਰਵਾਕ, ਹੜਹ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਿ ੰ  
ਦ ਰ ਕਰਿ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਿਵੀਂ, ਖਹਿੱ ਲੀ ਸ਼ਰਹਰੀ ਿਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ-ੋਭਾਿਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਿ ਦੇ ਿਾਉਿਟਾਉਿ ਿ ੰ  – ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਿ ੰ  ਵਿੱਧ ਰਸਹਤਮੰਦ, ਵਿੱਧ ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਿਾ। 

ਰਰਵਰਵਾਕ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਿਏ ਏਟੋਬੀਕੋ ਕਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰ ਤਿੱਕ ਰਵਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਏਟੀਬੀਕੋ ਕਰੀਕ ਵੈਲੀ ਕੋਰੀਿੋਰ ਅਤੇ ਟਰੇਲ ਰਸਸਟਮ 

ਿਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਪਬਰਲਕ ਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਿਾਲ ਰਿਰਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਲ ਿਾਉਿਟਾਉਿ ਰਵਿੱ ਚ, 23,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਿੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਅਤੇ ਜੀ.ਿੀ.ਪੀ. (GDP) ਤ ੇ$1.4 ਰਬਲੀਅਿ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 3.6 ਰਮਲੀਅਿ ਵਰਿ ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ, ਕਮਰਰਸ਼ਅਲ ਅਤੇ ਰਰਟੇਲ ਿਾਂ ਖਹਿੱ ਲਣ 

ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਹੈ। 

ਰਰਵਰਵਾਕ ਏਰੀਆ ਅਰਬਿ ਰਿਜਾਈਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਿ, ਇਿੱਕ ਖਹਿੱ ਲੀ ਿਾਂ (ਓਪਿ ਸਪੇਸ) ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਿ ਹੈ, ਜੋ ਹੜਹ ਸਬੰਧੀ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ 
ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਵੈਲੀ ਦ ੇਿਾਲ-ਿਾਲ ਖਹਿੱ ਲੀ ਿਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਸਸਟਮ, ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਿ ਿ ੈੱਟਵਰਕ ਦ ੇਏਕੀਕਰਿ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਸਰਿਰਤਾ, 
ਜਿਤਕ ਰਸਹਤ ਦ ੇਮੁਿੱ ਰਦਆਂ ਅਤੇ ਪਰੋਿਰਾਰਮੰਿ, ਰਰਵਰਵਾਕ ਲਈ ਸਮੁਿੱ ਚ ੇਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿ ੰ  ਅਮਲੀ ਰ ਪ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਿਾਵਾਂ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰੇਿਾ।  

ਹਵਾਲੇ 

“ਰਰਵਰਵਾਕ, ਬਰੈਂਪਟਿ ਲਈ ਪਰਰਵਰਤਿਕਾਰੀ ਪਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਿੇ ਿਾਉਿਟਾਉਿ ਦੀ ਸਮਰਿੱਿਾ ਿ ੰ  ਖਹੋਲਣ ਅਤੇ ਸਰਿਰ ਿਰੀਿ ਰਸਟੀ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਿਾ 
ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਰਵਿੱਚ ਸਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰੇਿਾ। ਮੈਂ ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ੰ  ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਰਰਵਰਵਾਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਰਰਵਰਵਾਕ ਏਰੀਆ ਅਰਬਿ ਰਿਜਾਈਿ 

ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਸੁਝਾਣ ਦੇਣ ਲਈ, ਔਿਲਾਈਿ ਜਿਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਿ ਰਵਿੱ ਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।” 

http://www.brampton.ca/riverwalk


 

 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਿ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਿ  

 

“ਰਰਵਰਵਾਕ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਸਾਰੇ ਬਰੈਂਪਟਿ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਭ ਰਮਕਾ ਰਿਭਾਵੇਿਾ ਰਕ 

ਿਾਉਿਟਾਉਿ ਬਰੈਂਪਟਿ, ਉਹਿਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਿਰ, ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਅਿੰਦ ਮਾਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਿ। ਮੈਂ ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ੰ  ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਰਰਵਰਵਾਕ ਏਰੀਆ ਅਰਬਿ ਰਿਜਾਈਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਿ ਦ ੇਜਿਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਿ 

ਰਵਿੱਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਿਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਿਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਪਬਰਲਕ ਵਰਕਸ ਐਿਂ ਇੰਜੀਿੀਅਰਰੰਿ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਿ  

“ਰਰਵਰਵਾਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਬਰੈਂਪਟਿ ਰਵਿੱ ਚ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰੇਿਾ, ਰਜਹਿਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਹੜਹ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿ ੰ  ਿਟਾਉਣਾ, ਰਵਕਾਸ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਿੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ 
ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਸਾਰਰਆਂ ਦੇ ਅਿੰਦ ਮਾਣਿ ਵਾਸਤੇ ਿਾਉਿਟਾਉਿ ਦੀ ਜਿਤਕ ਿਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿਾ। ਰਰਵਰਵਾਕ ਏਰੀਆ ਅਰਬਿ ਰਿਜਾਈਿ ਮਾਸਟਰ 

ਪਲਾਿ ਦਾ ਜਿਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਿ, ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ੰ  ਇਸ ਪਰਰਵਰਤਿਕਾਰੀ ਪਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬਿ ਰਿਜਾਈਿ 

ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਿ ਿ ੰ  ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਿਾ।” 

- ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਿੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਿਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਿਸ 7 ਅਤੇ 8; ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ, ਪਬਰਲਕ ਵਰਕਸ ਐਿਂ ਇੰਜੀਿੀਅਰਰੰਿ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬਰੈਂਪਟਿ  

“ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਵਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਜਰ ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਵਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਿ, ਸਟਾਫ ਉਸ ਢੰਿ ਿਾਲ ਸਾਿੇ 
ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਵਚਿਬਿੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਰਰਵਰਵਾਕ ਏਰੀਆ ਅਰਬਿ ਰਿਜਾਈਿ 

ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਿ ਦਾ ਜਿਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਿ, ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ੰ  ਰਰਵਰਵਾਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਰਰਵਰਵਾਕ ਏਰੀਆ ਅਰਬਿ ਰਿਜਾਈਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਿ ਬਾਰੇ 

ਹੋਰ ਜਾਣਿ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰੇਿਾ।” 

- ਿੇਰਵਿ ਬੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਿਰਮਰਿਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਿ 
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ਕਿੇੈਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਿਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਿ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਿਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਿ ੰ  ਰਧਆਿ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਿ ੇਵੰਿ-ਸੁਵੰਿੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਿਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਵੇਸ਼ ਿ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਿੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਿਵੀਿਤਾ ਿ ੰ  ਅਿੱ ਿੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਿਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਿ ੇਿਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

  
 

ਮੀਿੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਿਕਾ ਦੁਿੱਿਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਿੀਿੇਟਰ, ਮੀਿੀਆ ਐਿਂ ਕਰਮਉਰਿਟੀ ਐਿਿੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਿਕੇਸ਼ਿ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਿ 

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

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

