
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਰਬ੍ਨ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਪਲ਼ਾਰਨੰਗ ਰ ਿੱ ਚ ਰ਼ਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਮਤ਼ਾ ਲਈ ਸਨਮ਼ਾਰਨਤ ਕੀਤ਼ਾ ਰਗਆ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (26 ਅਪਰੈਲ, 2021) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਦ ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਸੋਸ਼ਾਇਟੀ ਆਫ ਲੈਂਿਸਕੇਪ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ (ਸੀ.ਐਸ.ਐਲ.ਏ.) 

(The Canadian Society of Landscape Architects) (CSLA)  ਿੱਲੋਂ ਪਲ਼ਾਰਨੰਗ ਐਿਂ ਐਨ਼ਾਲ਼ਾਇਰਸਸ (Planning and Analysis) ਸ਼ਰੇਣੀ 
ਰ ਿੱਚ, “ਅਪਟ਼ਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ-ਅਨੁਕ ਰਲਤ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਟ ਲਰਕਿੱਟ” (“Uptown Brampton Transit-Oriented Communities 

Toolkit”) ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਅ ਼ਾਰਿ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (Award of Excellence) ਰਜਿੱ ਰਤਆ ਹੈ।    
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਰਬ੍ਨ ਰਿਜ਼ਾਈਨ (Urban Design) ਟੀਮ ਨੇ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਰ ਕਰਸਤ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਟੋਰੋਂਟੋ ਸਕ ਲ ਆਫ ਰਸਟੀਜ (Toronto School of 

Cities) ਅਤੇ ਅਰਬ੍ਨ ਲੈਂਿ ਇੰਸਟੀਰਟਊਟ ਟੋਰੋਂਟੋ ਰਿਸਰਟਰਕਟ ਕ਼ਾਉਂਰਸਲ (Urban Land Institute Toronto District Council) ਦ ੇਨ਼ਾਲ 

ਭ਼ਾਈ ਼ਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਅਪਟ਼ਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ-ਅਨੁਕ ਰਲਤ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਟ ਲਰਕਿੱਟ” ਇਿੱਕ ਸਰਹਯੋਗ਼ਾਤਮਕ ਰਸਟੀ-ਰਬ੍ਲਰਿੰਗ ਮ਼ਾਿੱਿਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਬ੍ਰਲਕ ਸੈਕਟਰ, ਪਰ਼ਾਈ ੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਗੈਰ-ਲ਼ਾਭ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਰ ਚਕ਼ਾਰ ਰਬ੍ਹਤਰ ਅਲ਼ਾਈਨਮੈਂਟ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। 
 

ਅਪਟ਼ਾਉਨ ਮ਼ਾਿੱਿਲ, "26-ਘੰਟ਼ਾ ਰਸਟੀ" ਦ਼ਾ ਮੁਿੱ ਲ ਪਰਗਟ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ, ਰਜਿੱਥੇ 20-ਰਮੰਟ ਦੀ ਦ ਰੀ  ਼ਾਲੀਆਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ, ਰੋਜ਼ਾਨ਼ਾ ਜੀ ਨ ਕੁਆਰਲਟੀ ਅਤੇ 
ਉਤਪ਼ਾਦਨ ਸਮਰਿੱਥ਼ਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸੁਧ਼ਾਰ ਕਰਕ,ੇ " ਼ਾਧ  ਘੰਟੇ" ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ – ਆਉਣ-ਜ਼ਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਕ਼ਾਰ-ਮ਼ਾਲਕੀ ਦੀ ਉੱਚ ਲ਼ਾਗਤ ਨ ੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਇਹ ਮ਼ਾਿੱਿਲ, ਉੱਚ-ਕੁਆਰਲਟੀ  ਼ਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜਗ਼ਾਰ ਪੈਦ਼ਾ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਨ ੰ  ਕ਼ਾਰਬ੍ਨ-ਰਨਰਪਿੱ ਖ ਭਰ ਿੱਖ 

 ਿੱਲ  ਧਣ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਪਰਹਲਾਂ ਹੋਏ ਅ ਼ਾਰਿ ਸਮ਼ਾਰੋਹ ਦੇ ਦੌਰ਼ਾਨ, ਸੀ.ਐਸ.ਐਲ.ਏ. (CSLA) ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨ ੰ  ਰ਼ਾਸ਼ਟਰੀ ਅ ਼ਾਰਿ ਰਮਰਲਆ ਸੀ। ਇਹ 

ਅ ਼ਾਰਿ-ਜੇਤ  ਪਰੋਜੈਕਟ, ਲੈਂਿਸਕੇਪ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਰਦਖ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਥ਼ਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ 

ਬ੍ਣ਼ਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਰਕ ੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਰਹੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਖੇਿਦੇ ਹਾਂ।  
 

ਜੇਤ ਆਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਲੈਂਿਸਕੇਪ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰ਼ਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਊਰੀ  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਿੱ ਲ 72 ਪਰਸਤੁਤੀਆਂ ਰਮਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਜਾਂ  ਿੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮ਼ਾਲ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਮ਼ਾਪਦੰਿ ਰ ਿੱਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਸੀ: 
 

• ਲੈਂਿਸਕੇਪ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦ ੇਕਰ਼ਾਫਟ ਦੀ ਿ ੰ ਘੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਰਚਨ਼ਾ ਅਤੇ  ੇਰ ੇ ਤ ੇਰਧਆਨ ਦ਼ਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ;  

• ਲੀਿਰਰਸ਼ਪ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਪਰਬੰ੍ਧਨ, ਕੰਮ ਦ ੇਰ ਸਤ਼ਾਰ, ਨ ੇਂ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨ ੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰ ਿੱਚ ਉੱਤਮਤ਼ਾ ਦ਼ਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ;  

• ਧ਼ਾਰਨ਼ਾ, ਪਰਰਕਰਰਆ, ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲ਼ਾਗ ਕਰਣ ਰ ਿੱ ਚ ਨ ੀਨਤ਼ਾ;  
• ਸਬੰ੍ਰਧਤ ਪੇਰਸ਼ਆਂ, ਕਲ਼ਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤ਼ਾ ਰ ਚਕ਼ਾਰ ਅਨੁਸ਼਼ਾਸਨ ਦ਼ਾ ਪਰਚ਼ਾਰ; ਅਤੇ, 
• ਆਦਰਸ਼  ਼ਾਤ਼ਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮ਼ਾਰਜਕ ਸੁਚੇਤਤ਼ਾ ਦ਼ਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ।  

 

ਹ ਼ਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਅਗਾਂਹ- ਧ  ਸੋਚ ਰਿੱਖਣ  ਼ਾਲ਼ਾ ਮੌਰਕਆਂ ਦ਼ਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ, ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਪ ਰਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਲਈ ਸਮ਼ਾਰਟ ਯੋਜਨ਼ਾਬੰ੍ਦੀ 
ਦੀ ਅਗ ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਿੀ ਅਰਬ੍ਨ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕਰਦ਼ਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20-ਰਮੰਟ ਪੈਦਲ ਦ ਰੀ  ਼ਾਲੀਆਂ 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Documents/Uptown%20Brampton%20Transit-Oriented%20Communities%20Toolkit%20-%20FINAL.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Documents/Uptown%20Brampton%20Transit-Oriented%20Communities%20Toolkit%20-%20FINAL.pdf
https://www.csla-aapc.ca/awards/awards-excellence-2021-winners
https://www.csla-aapc.ca/awards/awards-excellence-2021-winners


 

 

ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਲਈ ਯੋਜਨ਼ਾ ਾਂ ਰ ਕਰਸਤ ਕਰਨ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬ਼੍ਾਰੇ ਰਸਤ਼ਾ ਰਦਖ਼ਾਉਣ਼ਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰਿੱ ਰਖਆ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਅਪਟ਼ਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥ਼ਾ ਦ਼ਾ 
ਫ਼ਾਇਦ਼ਾ ਰਕ ੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” 
 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰ਼ਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਹੁਰੋਨਟੈਰੀਓ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. ਦ ੇਸਟੀਲਸ ਸਟੌਪ ਨ ੰ , ਮੈਟਰੋਰਲੰਕਸ 2041 ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਲ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਔਰਫਰਸ਼ਅਲ ਪਲ਼ਾਨ ਰ ਿੱਚ, 

ਗੇਟ ੇ ਮੋਰਬ੍ਰਲਟੀ ਹਬ੍  ਜੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਦ ੀ, ਉੱਚ ਕੁਆਰਲਟੀ ਦ ੇਪੈਦਲ ਚਿੱਲਣ  ਼ਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਈਕਰਲੰਗ ਸਬੰ੍ਧੀ ਇੰਫਰ਼ਾਸਟਰਕਚਰ 

ਸਮੇਤ, ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਦ ੇਕਈ ਮੋਿਸ  ਼ਾਸਤੇ ਉੱਚੀ ਅਬ਼੍ਾਦੀ ਰ ਿੱਚ  ਼ਾਧੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਰਚੰਤਨਾਂ ਦੀ ਰਹਮ਼ਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬ੍ਲ ਮਹਾਂਮ਼ਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ੰ  
ਕੁਝ ਰਸਖ਼ਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਸ਼ਾਿੇ ਲਈ ਬ੍ਦਲਦੇ ਰ  ਹ਼ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਪਨ਼ਾਉਣ  ਼ਾਸਤੇ ਰਤਆਰ ਰਰਹਣ਼ਾ ਲ਼ਾਜਮੀ ਹੈ। ਅਪਟ਼ਾਉਨ ਨ ੰ  ਟਰਾਂਰਜਟ-

ਅਨੁਕ ਰਲਤ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਦਲਣ਼ਾ, ਸ਼ਾਿੇ ਰਨ ਼ਾਸੀਆਂ, ਕ਼ਾਰੋਬ਼੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸਟੇਕਹੋਲਿਰਾਂ  ਼ਾਸਤੇ ਬ੍ਹੁਤ  ਧੀਆ ਹੈ।” 
 

- ਮ਼ਾਰਰਟਨ ਮੇਿੇਇਰੋਸ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕ਼ਾਉਂਸਲਰ,  ਼ਾਰਿਸ  3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਪਲ਼ਾਰਨੰਗ ਐਿਂ ਰਿ ੈਲਪਮੈਂਟ, ਰਸਟੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਰਸਟੀ ਰ ਖੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਜਹੀਆਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ, ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਪ ਰਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਦੀ ਯੋਜਨ਼ਾ ਬ੍ਣ਼ਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ, ਜੋ ਸ਼ਾਿੇ ਰਨ ਼ਾਸੀਆਂ ਦ ੇ

ਰ ਚ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਤ ੇਰਧਆਨ ਰਦੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੌਰ ਸ਼਼ਾਲੀ ਅ ਼ਾਰਿ ਲਈ ਸ਼ਾਿੀ ਅਰਬ੍ਨ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਟੀਮ ਨ ੰ   ਧ਼ਾਈ ਹੋ ੇ। ਅਪਟ਼ਾਉਨ ਰ ਖੇ ਸ਼ੌਪਰਸ 

 ਰਲਿ ਸ਼ਾਈਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਸ ਖੇਤਰ ਨ ੰ  ਟਰਾਂਰਜਟ-ਅਨੁਕ ਰਲਤ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱਚ ਰ ਕਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਨ ੇਸ਼ ਰ ਿੱ ਚ ਤੇਜੀ ਰਲਆਉਣ ਦ਼ਾ ਬ੍ੇਜੋੜ ਮੌਕ਼ਾ 
ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।”  

 

 -  ਿੇਰ ਿ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਿਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟ  ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਿ਼ਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨ਼ਾਲ  ਧਣ  ਼ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕ਼ਾਰਬੋ਼੍ਾਰੀਆ ਂਦ਼ਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਿ ੇ ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਼ਾਤ਼ਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤ਼ਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧ਼ਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹ਼ਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣ਼ਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭ਼ਾਈ ਼ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸ਼ਾਿ ੇਨ਼ਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਣੋ। 
 
 ਮੀਿੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕ਼ਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ, ਮੀਿੀਆ ਐਿਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

