
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਦੇ ਹੁਰਿੋਟੈਰੀਓ-ਸਟੀਲਸ ਖਤੇਰ ਦ ੇਪਰਰਵਰਤਿ 

 ਤੇ ਵਰਚਅੁਲ ਟਾਊਿ ਹਾਲ ਰਵਿੱ ਚ ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਿਆ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ, ਓਿਟੈਰੀਓ (28 ਸਤੰਬ੍ਰ, 2020) – ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ੰ  ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਓਰਰਐਟਂੇਡ ਕਰਿਉਰਿਟੀਜ (Transit Oriented Communities) ਅਤੇ 
ਅਪਟਾਊਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਹੁਰੋਿਟੈਰੀਓ-ਸਟੀਲਸ (Uptown Brampton Hurontario-Steeles) (ਰਜਸਿ ੰ  ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤ ੇਸ਼ੌਪਰਸ ਵਰਲਡ (Shoppers 

World) ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਖੇਤਰ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿ ਲਈ, ਵੀਰਵਾਰ, 8 ਅਕਤ ਬ੍ਰ ਿ ੰ  ਸ਼ਾਿ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ, ਵਰਚੁਅਲ ਟਾਊਿ ਹਾਲ ਰਵਿੱਚ 

ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਹੇਲਰਸੰਕੀ (City of Helsinki), ਿਰੀਿਬ੍ਰਿ ਕਿਸਲਟੈਂਟਸ (Greenberg Consultants) ਅਤੇ ਯ ਿੀਵਰਰਸਟੀ 
ਆਫ ਟੋਰੋਂਟੋ ਸਕ ਲ ਆਫ ਰਸਟੀਜ (University of Toronto School of Cities) ਦ ੇਸਰਹਯੋਿ ਿਾਲ, ਅਰਬ੍ਿ ਲੈਂਡ ਇੰਸਟੀਰਟਊਟ (Urban Land 

Institute) ਦੀ ਿੇਜਬ੍ਾਿੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਿ ਰਵਿੱ ਚ, ਰਿਵਾਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦ ੇਿਾਹਰਾਂ ਦ ੇਰਵਚਾਰ ਸੁਣਿਿੇ। ਿਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਅਪਟਾਊਿ ਸ਼ੌਪਰਸ 

ਵਰਲਡ (Uptown Shoppers World) ਸਾਈਟ ਿ ੰ , ਅਰਬ੍ਿ ਕਰਿਉਰਿਟੀ ਹਬ੍ (ਸ਼ਰਹਰੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ) ਵਾਲੇ ਇਿੱਕ “20-ਰਿੰਟ ਤਿੱਕ ਸੈਰ ਕਰਿ 

ਯੋਿ ਿੇਬ੍ਰਹੁਿੱਡ” ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਦਲਣ ਦ ੇਇਸ ਰੋਿਾਂਚਕ ਿੌਕ ੇਬ੍ਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛਣਿੇ, ਜੋ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਧ ਅਬ੍ਾਦੀ, ਰਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ, ਪਰਰਵਾਰ-ਅਿੁਕ ਰਲਤ, 

ਰਸਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਸੈਰ ਕਰਿ ਯੋਿ, ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ-ਓਰਰਐਟਂੇਡ ਕਰਿਉਰਿਟੀ (ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ-ਅਿੁਕ ਰਲਤ ਭਾਈਚਾਰਾ) ਹੋਵੇ।  
 

ਿਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਿ: 

 

• ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਿ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ 

• ਿਾਰਰਟਿ ਿੇਡੇਇਰੋਸ (Martin Medeiros), ਰੀਜਿਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਪਲਾਰਿੰਿ ਐਡਂ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ  

• ਐਡੁਰਾਡੋ ਿੋਰੈਿੋ (Edurado Moreno), ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਰਸਟੀ ਪਰੋਸਪੈਰਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਯ .ਐਿ.-ਹੈਰਬ੍ਟੇਟ  

• ਸਿਿਾਿਯੋਿ ਰਕੰਿ ਸ ਰਿਾ (Kinga Surma), ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਿਰਿਸਟਰ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਿ, ਓਿਟੈਰਰਓ ਰਿਰਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਿ 

• ਜੋਿਾਥਿ ਰਿਟਰਲਿ (Jonathan Gitlin), ਚੀਫ ਓਪਰੇਰਟੰਿ ਅਫਸਰ, ਰਰਓਕੈਿ ਆਰ.ਈ.ਆਈ.ਟੀ. 
• ਐਿੀ ਰਸਿੇਿੈਕੀ (Anni Sinnemäki), ਰਡਪਟੀ ਿੇਅਰ ਆਫ ਅਰਬ੍ਿ ਐਿਵਾਇਰਿਿੈਂਟ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਹੇਲਰਸੰਕੀ 
• ਜਾਿੀ ਿੋਰਲਸ (Jani Moliis), ਹੈੈੱਡ ਆਫ ਇੰਟਰਿੈਸ਼ਿਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਹੇਲਰਸੰਕੀ 
• ਇਵੋਿ ਯੰਿ (Yvonne Yeung), ਿੈਿੇਜਰ ਆਫ ਅਰਬ੍ਿ ਰਡ਼ਿਾਈਿ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ 

• ਕੇਿ ਿਰੀਿਬ੍ਰਿ (Ken Greenberg), ਰਪਰੰ ਸੀਪਲ, ਿਰੀਿਬ੍ਰਿ ਕਿਸਲਟੈਂਟਸ 

• ਿੈਟੀ ਰਸਏਿਾਟੈਚੀ (Matti Siemiatycki), ਇੰਟਰਰਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਯ ਿੀਵਰਰਸਟੀ ਆਫ ਟੋਰੋਂਟੋ ਸਕ ਲ ਆਫ ਰਸਟੀਜ 

• ਬ੍ੌਬ੍ ਜਰਕ (Bob Bjerke), ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪਾਲਸੀ ਪਲਾਰਿੰਿ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ 

• ਰਰਚਰਡ ਫੋਰਵਰਡ (Richard Forward), ਕਰਿਸ਼ਿਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ 

• ਐਰਂਡਰਊ ਡਿਕੈਿ (Andrew Duncan), ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਆਫ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ, ਰਰਓਕੈਿ ਆਰ.ਈ.ਆਈ.ਟੀ. 
• ਡਾ. ਲੌਰੈਂਸ ਲੋਹ (Dr. Lawrence Loh), ਿੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ, ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ 

• ਡੇਵ ਕੈਰਪਲ (Dave Kapil), ਚੇਅਰ, ਰਿਊ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ  

• ਰਰਚਰਡ ਜੋਏ (Richard Joy), ਐਿਜੀਰਕਉਰਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਯ .ਐਲ.ਆਈ. ਟੋਰੋਂਟੋ 
• ਏਿਾ ਵੈਸਟ (Emma West), ਚੇਅਰ, ਯ .ਐਲ.ਆਈ. ਟੋਰੋਂਟੋ 



 

 

 

ਰਿਵਾਸੀ, ਟਾਊਿ ਹਾਲ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਰਰਜਸਟਰ (register here) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।  
 

ਅਪਟਾਊਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਬ੍ਾਰ ੇ

ਅਪਟਾਊਿ ਫਰੇਿਵਰਕ ਪਲਾਿ (Uptown Framework Plan), ਅਪਟਾਊਿ ਖੇਤਰ ਿ ੰ  ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਓਰਰਐਟਂੇਡ ਕਰਿਉਰਿਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਦਲਣ ਲਈ ਰਿੈੱਜੀ 
ਰਿਵੇਸ਼ ਿ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਕ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ 2040 ਰਵਜਿ (Brampton 2040 Vision) ਅਤੇ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤਿੱਕ ਦੀਆਂ ਟਰਿ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ 

ਰਪਰਓਰਟੀਜ (Term of Council Priorities) ਿ ੰ  ਅਿੱਿੇ ਲਾਿ  ਕਰੇਿਾ। ਕਈ ਵਿੱਡੇ ਰਵਕਾਸਕਾਰਾਂ ਿੇ ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਰਦਲਚਸਪੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਇਹ 

ਪਰਰਵਰਤਿ, ਸਿੁਿੱਚ ੇਇਲਾਕੇ ਦ ੇਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਪਬ੍ਰਲਕ ਥਾਵਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਦ ੇਿਾਲ, ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਿ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 

ਿ ੰ  ਏਕੀਰਕਰਤ ਕਰਕੇ, ਿੌਜ ਦਾ ਕਾਰ-ਅਿੁਕ ਰਲਤ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਵੇਿਾ।  
 

ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Light Rail Transit) ਸਟੇਸ਼ਿ, ਜੋ 2024 ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਣ ਜਾਵੇਿਾ, ਤੋਂ 5-ਰਿੰਟਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਰਸਤੇ ਿਾਲ – ਹੁਰੋਿਟੈਰੀਓ ਅਤੇ ਸਟੀਲਸ 

ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ਤ ੇਸਰਥਤ – ਸ਼ਰਹਰੀ ਿੇਬ੍ਰਹੁਿੱਡ ਿ ੰ , ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਵਖੇ ਸਰਥਤ, ਸ਼ੌਪਰਸ ਵਰਲਡ ਅਰਬ੍ਿ ਕਰਿਉਰਿਟੀ ਹਬ੍ (Shoppers World Urban 

Community Hub) ਿਾਲ ਜੋਰਿਆ ਜਾਵੇਿਾ। ਅਪਟਾਊਿ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਿ ੰ  ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਓਰਰਐਟਂੇਡ ਕਰਿਉਰਿਟੀ ਰਵਿੱਚ ਬ੍ਦਲਣ ਿਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਵਾਸੀ ਵਧੇ ਹੋਏ 

ਸਿਾਰਜਕ ਅਤੇ ਭੌਰਤਕ ਕਿੈਕਸ਼ਿਾਂ, ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਿਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰੀ ਰਡ਼ਿਾਈਿ, ਘਟੇ ਹੋਏ ਪਰਦ ਸ਼ਣ, ਆਰਰਥਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 
ਿੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿੁਭਵ ਕਰਿਿੇ।  
 

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਅਿਾਂਹ-ਵਧ  ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਿੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ, ਰਸਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਸੰਪ ਰਣ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਯੋਜਿਾਬੰ੍ਦੀ ਦ ੇਤਰੀਕੇ 
ਤੇ ਕੰਿ ਕਰਿ ਲਈ ਵਚਿਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ। ਿੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ੰ  ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਅਪਟਾਊਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਦ ੇਆਭਾਸੀ (ਵਰਚੁਅਲ) ਕਾਰਜਕਰਿ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ 
ਲਓ, 20-ਰਿੰਟਾਂ ਦ ੇਸੈਰ ਕਰਿ ਯੋਿ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰ ਿ ੰ  ਰਕਹੋ ਰਜਹਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਆਪਣ ੇਸੁਝਾਅ ਰਦਓ। ਇਕਿੱ ਠੇ 

ਰਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਟਾਊਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਦੀ ਸਿਰਿੱਥਾ ਿ ੰ  ਖਹੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਿ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ 

“ਹੁਰੋਿਟੈਰੀਓ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. ਦਾ ਸਟੀਲਸ ਸਟੌਪ ਿ ੰ , ਿੇਟਵੇ ਿੋਰਬ੍ਰਲਟੀ ਹਬ੍ ਵਜੋਂ, ਿੈਟਰੋਰਲੰਕਸ 2041 ਰੀਜਿਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਿ ਪਲਾਿ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ 

ਔਰਫਰਸ਼ਅਲ ਪਲਾਿ ਰਵਿੱਚ ਿੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼, ਵਧੀਆ ਕੁਆਰਲਟੀ ਦੀ ਸੈਰ ਅਤੇ ਸਾਈਕਰਲੰਿ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਿੇਤ, ਉੱਚ ਅਬ੍ਾਦੀ 
ਰਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਵਧੀਆਂ ਲਈ ਰਡ਼ਿਾਈਿ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਲੋਬ੍ਲ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਿੇ ਸਾਿ ੰ  ਕੁਝ ਰਸਖਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਸਾਿ ੰ  ਿਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਦਲਦੇ ਰਵਵਹਾਰਾਂ ਿ ੰ  ਿਰਰਹਣ ਕਰਿ ਵਾਸਤੇ ਰਤਆਰ ਰਰਹਣਾ ਲਾ਼ਿਿੀ ਹੈ। ਅਪਟਾਊਿ ਿ ੰ  ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਓਰਰਐਟਂੇਡ 

ਕਰਿਉਰਿਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਦਲਣਾ ਰਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਸਹੀ ਹੈ।” 
- ਿਾਰਰਟਿ ਿੇਡੇਇਰੋਸ (Martin Medeiros), ਰੀਜਿਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਪਲਾਰਿੰਿ ਐਡਂ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ  

 

“ਅਰਬ੍ਿ ਕਰਿਉਰਿਟੀ ਹਬ੍ ਇੰਪਲੀਿੈਂਟੇਸ਼ਿ ਪਲਾਿ, ਅਪਟਾਊਿ ਕੋਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਬ੍ਿ ਹਬ੍ ਦ ੇਰਡ਼ਿਾਈਿ ਦਾ ਿਾਰਿ ਦਰਸ਼ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਥਾਵਾਂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਹਿਾਂ ਸਫਲ ਕਾਰਜਿੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਫਾਇਦੇ, ਆਰਰਥਕ ਅਤੇ ਿਿੁਿੱ ਖੀ, ਦੋਵੇਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਰਵਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਿੇ। ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ 

ਹਿ, ਿੌਕਰੀਆ ਂਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਜਿਤਕ ਰਸਹਤ, ਸਿਾਰਜਕ ਿੇਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਿੁਕ ਰਲਤ ਫੁਿੱ ਟਰਪਰੰ ਟ ਤ ੇਰਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਰਵਕਾਸ। ਇਹ ਆਭਾਸੀ 
ਕਾਰਜਕਰਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਵਾਸੀਆਂ ਿ ੰ  ਜੋਿਿ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਿਾਂਚਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਸਰਹਯੋਿ ਲਈ ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਿ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਿੌਕਾ ਹੈ।” 

- ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਿੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਿਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 7 ਅਤੇ 8;ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਪਲਾਰਿੰਿ ਐਡਂ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ  
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“ਰਸਟੀ ਰਵਖੇ, ਅਸੀਂ ਰਰਹਣ ਯੋਿ, ਰਸਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਸੰਪ ਰਣ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਿਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਰਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਲੋਿਾਂ ਿ ੰ  ਦਰਸਾਉਣ। ਅਪਟਾਊਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਵਰਚੁਅਲ ਟਾਊਿ ਹਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਵਾਸੀਆਂ ਿ ੰ  ਅਪਟਾਊਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਲਈ ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਿ, ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਿੌਕਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰੇਿਾ ਰਕ ਖੇਤਰ ਿ ੰ  ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਓਰਰਐਟਂੇਡ ਕਰਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਰਕਵੇਂ ਰਵਕਰਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” 
- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਿਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ  

“ਅਿਲੇ ਕਈ ਸਾਲ, ਸਾਡੇ ਰੀਜਿ ਦ ੇਵਾਧੇ ਲਈ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਿਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹਿ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਤਕ ਿੀਤੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ 
ਰਵਚਕਾਰ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਦੁਆਰਾ, ਿਵੀਿ ਅਤੇ ਰ਼ੰਿਿੇਵਾਰ ਰਵਕਾਸ ਦ ੇਲਾਿ ਕਰਣ ਿ ੰ  ਅਿਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਰਰਹਣ ਯੋਿ, ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਵਾਲੇ, 

ਵੰਿ-ਸੁਵੰਿੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿ ਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਿਵਾਂਢਾਂ ਦ ੇਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਲਾ਼ਿਿੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਦਾ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਸ ਵਿੱਲ 

ਰਾਹ ਰਦਖਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਿੇ ਕਾਰਜਕਰਿ, ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਸਰਹਯੋਿ ਰਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਿਿੱਲਬ੍ਾਤ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਿ ਰਕ 

ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਸ਼ਰਹਰ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ।”  
- ਰਰਚਰਡ ਜੋਏ (Richard Joy),ਐਿਜੀਰਕਉਰਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਰਬ੍ਿ ਲੈਂਡ ਇੰਸਟੀਰਟਊਟ, ਟੋਰੋਂਟੋ 

“ਅਸੀਂ ਿਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦ ੇਅੰਦਰ ਵਾਧੇ ਬ੍ਾਰੇ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਹੇਲਰਸੰਕੀ ਵੀ ਤੀਬ੍ਰ ਵਾਧੇ 

ਿਾਲ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਿਹਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤ  ਸਾਡੇ ਭਰਵਿੱ ਖ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਰੋਿਾਂਚ ਵੀ ਬ੍ਹੁਤ ਹੈ। ਿੈਂ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਵਚਾਰ-

ਵਟਾਂਦਰਰਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਿਿਾਵਾਂ ਰਦੰਦੀ ਹਾਂ। ਿੈਿ ੰ  ਪ ਰੀ ਆਸ ਹੈ ਰਕ ਹੇਲਰਸੰਕੀ ਦਾ ਅਿੁਭਵ, ਿਵੇਂ ਅਪਟਾਊਿ ਅਰਬ੍ਿ ਹਬ੍ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਦੀਆਂ 
ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਿ ੰ  ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਿ ਰਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇਿਾ।”  

- ਐਿੀ ਰਸਿੇਿੈਕੀ (Anni Sinnemäki), ਰਡਪਟੀ ਿੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਹੇਲਰਸੰਕੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਆਫ ਅਰਬ੍ਿ ਐਿਵਾਇਰਿਿੈਂਟ 

"ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ, ਸ਼ੌਪਰਸ ਵਰਲਡ ਰਵਿੱਚ ਅਪਟਾਊਿ ਰਵਖੇ, ਆਪਣੇ ਿਰਰਹਣ ਕੀਤੇ 2040 ਰਵਜਿ ਿ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿ ਰਵਿੱਚ ਅਿਲੇ ਰੋਿਾਂਚਕ ਕਦਿ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੈ। 
ਰਸਟੀ, ਰੀਜਿ ਅਤੇ ਸ ਬ੍ੇ ਦ ੇਸਰਹਯੋਿ ਿਾਲ, ਛ ੇਪਰਿੁਿੱ ਖ ਰਵਕਾਸਕਾਰਾਂ ਿੇ, ਸਟੀਲਸ ਅਤੇ ਹੁਰੋਿਟੈਰੀਓ/ਿੇਿ ਸਟਰੀਟ ਰਵਖੇ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਦ ੇਅਿੁਿਾਰਿਤ 

ਆਿਿਿ ਵਾਸਤੇ, 20-ਰਿੰਟ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ-ਓਰਰਐਟਂੇਡ, ਸੈਰ ਕਰਿ ਯੋਿ ਿੇਬ੍ਰਹੁਿੱਡ ਲਈ, ਰਡ਼ਿਾਈਿ-ਅਧਾਰਰਤ ਰਵਜਿ ਲਾਿ  ਕਰਿ ਲਈ ਸਰਹਯੋਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਪਰਹਲਕਦਿੀ, ਇਸ ਿੌਜਵਾਿ ਅਬ੍ਾਦੀ ਵਾਲੀ, ਿਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤੇ਼ਿੀ ਿਾਲ ਵਧ ਰਹੀ, ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਰਿਊਰਿਰਸਪਲਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਵਿੱ ਧ ਸਰਥਰ, ਸ਼ਿ ਲੀਅਤ 

ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਰਵਿੱ ਖ ਵਿੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਰਦੰਦੀ ਹੈ।"  
- ਕੇਿ ਿਰੀਿਬ੍ਰਿ (Ken Greenberg), ਰਪਰੰ ਸੀਪਲ ਆਫ ਿਰੀਿਬ੍ਰਿ ਕਿਸਲਟੈਂਟਸ 
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ਕਿੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤ਼ੇਿੀ ਿਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਿ ੰ  ਰਧਆਿ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਿ-ਸੁਵੰਿੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਿਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਵੇਸ਼ ਿ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਿੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਿਵੀਿਤਾ ਿ ੰ  ਅਿੱ ਿੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਿਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਿਾਲ 

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

  
ਿੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਿੋਰਿਕਾ ਦੁਿੱਿਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰ, ਿੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਿਟੀ ਐਿਿੇਜਿੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਿਉਰਿਕੇਸ਼ਿ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ 

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