
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦ ੇਪਨੁਰ ਰਨਰਮਾਣ  

ਲਈ ਿਟਰੀਟਿਕਰੇਪੰਗ ਰਿਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗ ੇਿਧਗੇੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (23 ਿਤੰਬ੍ਰ, 2021) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦਾ ਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ 

ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton Committee of Council) ਨੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਇੰਟੀਗਰੇਰਟਡ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਪਲਾਨ 

(ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.) (Integrated Downtown Plan) (IDP) ਦ ੇਪਰਹਲੇ ਫੇਜ ਦ ੇਰਹੱਿੇ ਿਜੋਂ ਿਟਰੀਟਿਕਰੇਪੰਗ ਕੰਮ ਰਿੱਚ 16.6 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦ ੇ

ਰਨਿੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਰਦੱਤੀ।  

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ਦਾ ਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਰਿਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਿਾਿੀਆਂ ਲਈ ਜੀਿਨ ਕੁਆਰਲਟੀ 
ਰਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਲ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਆਰਰਿਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ, ਿਰਿਰ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਬ੍ਣਾ ਕੇ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਿਾਿਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਨਿੇਂ ਰਿਰੇ ਤੋਂ ਰਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਿਾਂ ਬ੍ਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦ ੇ

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਕੰਮ ਦ ੇਨਾਲ ਪੂਰੇ ਿਰਹਯੋਗ ਰਿੱਚ, ਰਿਟੀ ਿਟਰੀਟਿਕਰੇਪੰਗ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਧਾਿੇਗੀ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਿਾਈਡਿਾਕਿ ਦੀ ਜਗਹਾ ਤ ੇਪੱਿਰ ਦੀਆਂ ਿੜਕਾਂ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿੀਨ (Queen) ਅਤੇ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟਿ (Main Streets) ਦ ੇਦੋਿਾਂ ਪਾਰਿਆਂ 
ਤ ੇਿੜਕਾਂ ਦਾ ਚੌੜੀਆਂ ਿਾਈਡਿਾਕ ਰਿੱਚ ਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਲਗਭਗ 16.6 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਹ ਰਨਿੇਸ਼, ਕਮਰਰਸ਼ਅਲ ਗਤੀਰਿਧੀ, ਪੈਦਲ 

ਚੱਲਣ ਿਾਰਲਆਂ ਅਤੇ ਿਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਿਾਰਲਆਂ ਿਾਿਤੇ ਿਧੀਆ ਰਕਿਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਹਰੀ ਿਾਿਾਂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ 

ਏਟੋਬ੍ੀਕੋ ਅਤੇ ਫਲੈਚਰਿ ਕਰੀਕਿ ਦ ੇਰਿਚਕਾਰ ਐਕਰਟਿ ਰਲੰਕ ਬ੍ਣਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕੋਰ ਰਿੱਚ ਿਰਧਆ ਹੋਇਆ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਖੇਤਰ ਬ੍ਣਾਿੇਗਾ। 

ਿਟਾਫ ਨੰੂ ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ. (IDP) ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਿਾਿਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਟਰੀਟਿਕੇਪ ਮੈਨੁਅਲ (Downtown Brampton 

Streetscape Manual) ਰਿਕਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਰਜਿ ਰਿੱਚ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅੰਦਰ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਲੋਕਲ ਨੇਬ੍ਰਹੱੁਡਿ 

ਨੰੂ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਦੱਰਿਆ ਜਾਿੇਗਾ।  

ਇਿਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਿਟਾਫ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰਿੱਚ ਅਿਿਾਈ ਅਤੇ ਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਦ ੇਸ਼ਰਹਰੀ ਰਡਜਾਈਨ ਐਕਟੀਿੇਸ਼ਨਿ ਿਾਿਤੇ ਰਿਕਾਿ ਿਬੰ੍ਧੀ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ 
ਅਰਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ 8-ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਅਰਬ੍ਨ ਰਡਜਾਈਨ ਐਕਟੀਿੇਸ਼ਨ ਿਟਰੈਟਜੀ (Urban Design Activation Strategy) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ। 
ਇਿ ਰਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਿਤੋਂ ਿੱਧ ਕੰਮ ਿੀ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ (Main Street) ਤ ੇਡਾਉਨਟਾਉਨ ਤੱਕ ਿਮਰਰਪਤ ਬ੍ਾਈਕ 

ਲੇਨਾਂ ਦੀ ਇੰਿਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਿਾਈਡਿਾਕ ਤ ੇਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਪਲਾਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿਕੇਰਪੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਿ ਦੀ ਿਿਾਪਨਾ, ਿੈਮੀ-ਮਾਉਂਟੇਬ੍ਲ ਕਰਬ੍ਿ, 

ਚੌਰਾਰਹਆਂ ਰਿਖੇ ਿਟਰੀਟ ਰਪਰੰ ਟ ਅਤੇ ਰਿਤਾ-ਦੱਿਣ ਿਾਲੇ ਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨਿ ਿਾਿਤੇ ਭਰਿੱਖ ਦੀ ਫਾਈਬ੍ਰ ਔਪਰਟਕਿ ਲਗਾਉਣ 

ਲਈ ਉਿਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਾਧੂ ਡਕਟਿ ਦੀ ਇੰਿਟਾਲੇਸ਼ਨ।  

ਰਿਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਡਜਾਈਨ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਡਜਾਈਨ 2023 ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ ਰਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਡਾਉਨਟਾਉਨ 

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਤ ੇਕੋਰਿਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਬ੍ਹੁਤ ਬ੍ੁਰਾ ਅਿਰ ਰਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਰਿਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰਿੱਚ 

ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਰਰਪਤ ਹੈ।  

ਰਿਟੀ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੀ ਰਮਆਦ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਿੀ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੋ 
ਿਾਲਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲਹ ਆਪਣੀ ਮੀਰਟੰਗ ਰਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ ਰਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਿਾਲੇ 



 

 

ਿਟੋਰਫਰੰ ਟਿ ਤ ੇਅਤੇ ਕਿੀਨ ਿਟਰੀਟ ਈਿਟ (Queen Street East) ਤੇ ਰਿਟੀ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਮਾਲਕੀ ਿਾਲੇ ਟਰੈਰਫਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬ੍ੌਕਿਾਂ ਤ,ੇ ਕੰਧ-ਰਚੱਤਰਾਂ 
(ਮੁਰਾਲਿ) ਦੀ ਇੰਿਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਰਦੱਤੀ, ਜੋ STEPS ਦ ੇਨਾਲ ਿਲਾਹ ਕਰਕੇ ਰਿਕਰਿਤ ਅਤੇ ਪਰਿਤਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇੰਟੀਗਰਰੇਟਡ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਪਲਾਨ ਬ੍ਾਰੇ   

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਰੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ – ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ। ਇਿਦੀ 2051 ਤੱਕ ਭਰਿੱਖ ਦੇ ਿਾਧੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਨਿੇਸ਼ ਦੇ ਿਬੰ੍ਧ ਰਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿੰਭਾਿਨਾ 
ਹੈ। 

ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਦ ੇਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਿਾਲੇ ਰਿਧਾਂਤ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਇਨੋਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਰਿਰਤਾ ਿਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਆਰਰਿਕ ਿੰਚਾਲਕ, 

ਰੀਜਨਲ ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਹਬ੍ ਅਤੇ ਇਨੋਿੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ (Innovation District) ਦੀ ਿਰਿਤੀ ਰਿੱਚ ਰਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ - ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਅੱਪਗਰੇਡਾਂ, 
ਸ਼ਰਹਰੀ ਰਡਜਾਈਨ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਦਖਲਾਂ ਨੰੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/IDP  ਤ ੇਜਾਓ।  

 

ਹਿਾਲੇ 

  

“ਅਿੀਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਿਮਰੱਿਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਟੀ ਦ ੇਇੰਟੀਗਰੇਰਟਡ 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਪਲਾਨ ਦ ੇਪਰਹਲੇ ਫੇਜ ਦ ੇਰਹੱਿੇ ਿਜੋਂ ਿਟਰੀਟਿਕੇਰਪੰਗ ਕੰਮ ਰਿੱਚ 16.6 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦ ੇਇਿ ਰਨਿੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ 
ਿਧੀਆ ਰਕਿਮ ਦੀ ਸ਼ਰਹਰੀ ਿਾਂ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕੋਰ ਰਿੱਚ ਿਰਧਆ ਹੋਇਆ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਖੇਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦ ੇਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। 
ਮੈਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਿਾਡੇ ਰਨਿਾਿੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਰਲਆਂ ਿਾਿਤੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਅਤੇ ਿਰਿਰ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਿੱਚ ਬ੍ਦਲਦੇ 
ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।" 

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

“ਿਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਤ ੇਕੋਰਿਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਬ੍ਹੁਤ ਬ੍ੁਰਾ ਅਿਰ ਰਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਆਰਰਿਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਦੇ ਿਫ਼ਰ 

ਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਿੰਭਿ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ। ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਛੋਟੀ ਰਮਆਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਦ ੇ

ਨਾਲ, ਇਹ ਿਟਰੀਟਿਕੇਰਪੰਗ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਆਰਰਿਕ ਿੰਚਾਲਕ, ਰੀਜਨਲ ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਹਬ੍ ਅਤੇ ਇਨੋਿੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ ਦੀ ਿਰਿਤੀ ਰਿੱਚ 

ਰਲਆਿੇਗਾ। ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਦਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੰਟੀਗਰੇਰਟਡ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਪਲਾਨ ਿਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ, ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ 

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਲਆਿੇਗਾ।” 

- ਪਾੱਲ ਰਿਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਿਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਿਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਿਟੀ ਰਿਖੇ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਿਾਿਤੇ ਰਰਹਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਿਮੱੁਚੀਆਂ 
ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ। ਪਬ੍ਰਲਕ ਆਰਟ ਇੰਿਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬ੍ਨ ਰਡਜਾਈਨ ਐਕਟੀਿੇਸ਼ਨ ਿਟਰੈਟਜੀ ਿਰਗੀਆਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ 
ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਿਾਡੇ ਇੰਟੀਗਰੇਰਟਡ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਪਲਾਨ ਦ ੇਪਰਹਲੇ ਫੇਜ ਦ ੇਨਾਲ ਅੱਗੇ ਿਧਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, 

http://www.brampton.ca/IDP


 

 

ਆਰਰਿਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਦੀ ਜੀਿਨ ਕੁਆਰਲਟੀ ਰਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਾਿਤੇ, ਿਾਡੀਆਂ ਪਬ੍ਰਲਕ ਿਾਿਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਨਿੇਂ 
ਰਿਰੇ ਤੋਂ ਰਿਚਾਰ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਿਾਂ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਡੇਰਿਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਿ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ. ਦ ੇਿੱਲੋਂ, ਿਾਨੰੂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਿਤੇ ਬ੍ਹੁਤ ਰਜਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਤ ੇਿਟਾਫ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ 
ਅਤੇ ਪਰੋਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੁਣ ਕੇ ਬ੍ਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਿੀ। ਿਾਨੰੂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਰਕ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਪਲਾਰਨੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬ੍ਨ ਰਡਜਾਈਨ ਮਾਹਰ ਇਿ ਬ੍ੇਹੱਦ 

ਪਰਰਿਰਤਨਕਾਰੀ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਕੱਲਹ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਰਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ।” 

- ਕੈਰੀ ਪੇਰਰਿਿਲ (Carrie Percival), ਚੇਅਰ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ. 

“ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ., ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਲਚਰਲ ਹਬ੍ ਅਤੇ ਇਨੋਿੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ 

ਿਾਿਤੇ ਇਿ ਰਨਿੇਸ਼ ਰਿੱਚ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਿਾਿਤੇ ਿਚਮੱੁਚ ਇਿਦੀ ਿਮਰੱਿਾ ਦਾ ਲਾਭ 

ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।”  

- ਿੂਜੀ ਗਾਡਫਰੋਏ (Suzy Godefroy), ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ. 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਿੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ 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

