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ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰਿਲਾ ਪਾਰਰ ੰਗ ਪਲਾਨ ਰਿ ਰਿਤ  ਰ ਰਿੀ ਿ ੈ

 
ਰਨਿਾਿੀਆ,ਂ  ਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਲੋ ਲ ਿਟ ੇਿਲੋਡਰਾਂ ਨ ੰ  ਫੀਡਬ੍ ੈ ਦਣੇ ਲਈ ਿੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਿ ੈ

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (5 ਜਨਿਰੀ, 2022) – ਰ ਉਂਰ  ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਰਿ ਰਿਤ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ, ਇਿਲਈ ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰਿੱਚ ਲੋ ਾਂ ਦਾ 
ਘੁੰ ਮਣ-ਰਫਰਨ ਦਾ ਤਰੀ ਾ ਬ੍ਦਲਣਾ ਜਾਰੀ ਿੈ। ਇੰਫਰਾਿਟਰ ਚਰ ਪਲਾਰਨੰਗ ਰਿੱਚ ਿੁਧਾਰ  ਰਨ, ਪਾਰਰ ੰਗ ਿਿੀਰਲਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰ੍ਧਨ  ਰਨ ਅਤੇ 
ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਅਤੇ  ਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਿਰ ਦੀ ਪਾਰਰ ੰਗ ਆਪਣੀ ਪਰਿਲੀ ਿਮੀਰਖਆ 

 ਰ ਰਿੀ ਿੈ। 
 

ਪਾਰਰ ੰਗ ਿਬੰ੍ਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਿਿਤੇ ਘਰਾਂ, ਰਿ ਾਿ ਿਬੰ੍ਧੀ ਖ਼ਰਰਚਆ ਂਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪਲਾਰਨੰਗ ਤ ੇਅਿਰ ਪਾਇਆ ਿੈ। ਇਿ ਪਲਾਨ, 

ਅਰਜਿੀਆਂ ਿੰਪ ਰਣ, ਰਿਿਤਮੰਦ, ਤੁਰਨਯੋਗ  ਰਮਉਰਨਟੀਜ ਰਿ ਰਿਤ  ਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਇਿ ਯ ੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀਆਂ ਿੋਣ ਰ  ਿਾਰੇ ਿੜ  ਯ ਜਰਿ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਆ ਤ ੇਰਿਚਾਰ  ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਢੁੱ  ਿੇਂ ਰ ਪ ਨਾਲ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰ੍ਧ  ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਅਤੇ  ਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  
ਰਬ੍ਿਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ ਰਾ  ਰਨ ਰਿੱਚ ਮਦਦ  ਰੇਗਾ। 

ਇਿ ਪਰਰ ਰਰਆ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਰਿਟੀ ਮੌਜ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਰ ਆਂ ਦੀ ਿਮੀਰਖਆ  ਰੇਗੀ ਅਤੇ ਿੋਰਾਂ ਅਰਧ ਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਰਿੱਚ ਰਬ੍ਿਤਰ ਪੱਧਤੀਆਂ ਿਥਾਪਤ 

 ਰੇਗੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਾਰਰ ੰਗ ਪਲਾਨ (Brampton Parking Plan), ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ  ਰਨ ਿਾਲੇ ਰਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪਾਲਿੀਜ ਤ ੇਰਿਫਾਰਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਰਿੱਖ 

ਲਈ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਰ ੰਗ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਪਰਦਾਨ  ਰੇਗਾ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਾਰਰ ੰਗ ਪਲਾਨ ਰਿ ਰਿਤ  ਰਨਾ  
ਪਲਾਨ ਦ ੇਪਰਿਲੇ ਫੇਜ ਰਿੱਚ, ਇੱ  ਰਦਰਸ਼ਟੀ ੋਣ ਅਤੇ ਪਾਲਿੀ ਫਰੇਮਿਰ  ਰਿ ਰਿਤ  ਰਨ ਲਈ ਪਾਰਰ ੰਗ ਦ ੇਮੱੁਰਦਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਰਿਆਪ  ਆਰਰਥ , 

ਿਮਾਰਜ  ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਟੀਰਚਆਂ ਰਿਚ ਾਰ ਿਬੰ੍ਧਾਂ ਦੀ ਿਮੀਰਖਆ  ੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਇਿਦੇ ਦ ਜੇ ਫੇਜ ਰਿੱਚ, ਸ਼ਰਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਰ ੰਗ ਲਈ ਇੱ   ਾਰੋਬ੍ਾਰ ਅਤੇ ਰਿੱਤੀ ਮਾੱਡਲ ਿਾਿਤੇ, ਿਮੀਰਖਆ ਲਈ ਰਿਫਾਰਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼  ੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ। 
 

ਪਰਿਲੀ ਪਾਰਰ ੰਗ ਿਟਰੈਟਜੀ (Parking Strategy) ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ  ਰਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਈ.ਬ੍ੀ.ਆਈ. ਗਰੱੁਪ (IBI Group) ਦ ੇਨਾਲ 

ਜੁੜੀ ਿੈ। ਇਿ ਪਲਾਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਲਾਨ (Brampton Plan) ਅਤੇ ਿਾਊਰਿੰਗ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Housing Brampton) ਿਮੇਤ, ਿੋਰਾਂ ਮੌਜ ਦਾ  ਾਰਜਨੀਤੀਆਂ 
ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍  ਿੋਿੇਗਾ।  
 

ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰਦਓ  

 ਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ, ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿਮ ਿਾਂ ਅਤੇ ਟੈ ਿੀ ਅਤੇ ਟਰਰ ੰਗ ਇੰਡਿਟਰੀਜ ਿਮੇਤ, ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਟੇ ਿੋਲਡਰਾਂ ਨ ੰ , ਿਟਡੀ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ 



 

 

ਫੀਡਬ੍ੈ  ਪਰਦਾਨ  ਰਨ ਲਈ, ਿੀਰਿਾਰ, 13 ਜਨਿਰੀ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 8 ਿਜ ੇਤੱ , ਇੱ  ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਿੈਸ਼ਨ ਰਿੱਚ ਰਿੱਿਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿੱਦਾ ਰਦੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਔਨਲਾਈਨ ਿਰਿੇਖਣ ਿੀ 28 ਜਨਿਰੀ ਤੱ  ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੋਣਗੇ। 
 ਾਰਜ ਰਮ ਿਾਿਤੇ ਰਰਜਿਟਰ  ਰਨ, ਿਰਿੇਖਣ ਪ ਰਾ  ਰਨ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, brampton.ca/parkingplan ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਿਿਾਲੇ 

“ਿਾਲੀਆ ਿਾਲਾਂ ਰਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ  ੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੱਡਾ ਤੀਬ੍ਰੀ ਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਟ ਰਾਈਡਰਰਸ਼ਪ ਰਿੱਚ  ਾਫੀ ਿਾਧਾ ਦੇਰਖਆ 

ਿੈ। ਅੱਗੇ ਿਧਦੇ ਿੋਏ, ਇਿ ਮਿੱਤਿਪ ਰਣ ਿੈ ਰ  ਅਿੀਂ ਇਿ ਿਮਝਣ ਿਾਿਤੇ ਿਟੇ ਿੋਲਡਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਰ  ਇਿ ਿੇਲੇ ਿਾਡੀਆਂ ਿੜ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਰ ਿੇਂ 
ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਭਰਿੱਖ ਲਈ ਿਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਰ ਿੇਂ ਬ੍ਣਾ ਿ ਦੇ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਿਰ ਰ ਿੇ ਨ ੰ  ਿਲਾਿ ਰਦੰਦਾ ਿਾਂ ਰ  ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਿੈਸ਼ਨ ਰਿੱਚ ਰਿੱਿਾ ਲਿੋ ਜਾਂ 
ਫੀਡਬ੍ੈ  ਪਰਦਾਨ  ਰਨ ਲਈ ਿਾਡਾ ਿਰਿੇਖਣ ਪ ਰਾ  ਰੋ ਅਤੇ ਇਿ ਪਰਰ ਰਰਆ ਦਾ ਰਿੱਿਾ ਬ੍ਣੋ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਾਰਰ ੰਗ ਪਲਾਨ, ਿਾਨ ੰ  ਭਰਿੱਖ ਲਈ  ਾਰਜਨੀਤੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਿਾਿਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣ ਾਰੀ ਪਰਦਾਨ  ਰੇਗਾ। ਅਿੀਂ ਿਾਰੇ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਅਤੇ 
ਿਟੇ ਿੋਲਡਰਾਂ ਨ ੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ  ਰਦੇ ਿਾਂ ਰ  ਉਿ ਿਾਨ ੰ  ਪਲਾਨ ਰਿੱਚ ਮਦਦ  ਰਨ ਲਈ ਇਿ ਪਰਰ ਰਰਆ ਰਿੱਚ ਰਿੱਿਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੱਿਣ ਰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਨਾਲ ਪਾਰਰ ੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਰ ਿੇਂ ਿਧੇਗੀ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ  ਾਉਂਿਲਰ, ਿਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਪਲਾਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਡਿੈਲਪਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਪਾਰਰ ੰਗ ਪਲਾਨ, ਿਾਨ ੰ  ਪਾਰਰ ੰਗ ਿਬੰ੍ਧੀ ਮੌਰ ਆਂ ਅਤੇ ਿੱਧ ਿਮਾਰਟ ਅਤੇ ਿੱਧ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀ  ੇਨਾਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ  ਰਨ ਲਈ 

ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਰ ਰੀ ਜਾਣ ਾਰੀ ਪਰਦਾਨ  ਰੇਗਾ। ਿਾਡੇ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਅਤੇ  ਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ  ੰਮ  ਰ  ੇਅਿੀਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ 
ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਭਰਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਰਿਾਉਣ ਿਾਲਾ ਰਿਆਪ  ਪਲਾਨ ਰਿ ਰਿਤ  ਰਨ ਯੋਗ ਿੋਿਾਂਗੇ।” 

- ਡੇਰਿਡ ਬ੍ੈਰਰ  (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਿ ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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 ਨੇੈਡਾ ਰਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱ  ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋ ਾਂ ਅਤ ੇ75,000  ਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਿੀ  ਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋ ਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿੱਚ ਰੱਖ  ੇ  ਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆ ਰਰਸ਼ਤ  ਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤ ਨੀ  ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱ  ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ  ਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਿੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

http://brampton.ca/parkingplan
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


 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰ  

ਪਰਭਜੋਤ  ੈਂਥ (Prabhjot Kainth) 

 ੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ  ਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜ   ਰਮਉਰਨ ੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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