
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਜਲਦੀ ਆ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

 ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਿੱ ਪਗ੍ਰਡੇਸ।  ਿੱਧ ਚੜੌ ੇਸਾਈਡ ਾਕਸ। ਰ ਸਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਬ੍ਰਲਕ ਥਾ ਾਂ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (3 ਫਰ ਰੀ, 2022) – ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦ ੇ ਿੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ਦਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਰ ਿੱਚ  ਾਟਰਮੇਨ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਰੀ ਸੀ ਰਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਦਰਲਆ ਜਾ ੇਗ੍ਾ, ਉਸਦੇ 
ਬ੍ਾਅਦ ਸਾਈਡ ਾਕਸ ਨੰੂ ਬ੍ਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕ,ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਹਾ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗ੍ੀ। 

ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਰਹਾ ਅਤੇ ਕੋਰ ਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਰ ਚਾਰ ਕਰਕ,ੇ ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਨ ਰੀ ਦ ੇਅੰਤ ਤਿੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ 
ਰਗ੍ਆ ਹੈ। ਇਹ 2025 ਤਿੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਨੇ ਉਸਾਰੀ  ਾਸਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸਟੇਜ ਸਬੰ੍ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 
ਰਨ ਾਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ, ਇਿੱਥੇ (here) ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਅਤੇ ਸ ਾਲ ਜਾਂ ਰਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਕ ੀਨ ਸਟਰੀਟ (Queen Street) ਤ ੇਉਸਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਟਰੈਰਫਕ ਦੀ ਇਿੱਕ ਲੇਨ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਰਦਸ਼ਾ ਰ ਿੱਚ ਰ  ਸਰਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗ੍ਾ। ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ (Main 

Street) ਤ ੇਉਸਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਟਰੈਰਫਕ ਦੀ ਇਿੱਕ ਰਦਸ਼ਾ ਨੰੂ, ਰਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਰਦਸ਼ਾ ਰ ਿੱਚ ਰ  ਸਰਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗ੍ਾ। ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਸਧਾਰਨ 

ਤੌਰ ਤ,ੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਤਿੱਕ ਰ  ਸਰਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਾਕਸ ਖਹਿੱ ਲੀਆਂ ਰਰਹਣਗ੍ੀਆਂ। ਬ੍ੁਲੇ ਾਰਡਸ ਦ ੇਅੰਦਰ ਥੋੜਹਾ ਛੋਟੀ-ਰਮਆਦ ਦਾ ਕੰਮ 

ਹੋ ੇਗ੍ਾ, ਇਸਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਕਰਬ੍ਸ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਾਕਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ੇਗ੍ੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਟਰੀਟ ਦ ੇਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰਦਿੱਤਾ 
ਜਾ ੇਗ੍ਾ। 

ਇਹ ਰ ਸਤਾਰ ਰਸਟੀ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਰਟਡ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਪਲਾਨ (Integrated Downtown Plan) ਨੰੂ ਅਿੱਗ੍ੇ  ਧਾਉਣ ਦਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹਨ, ਜੋ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਰੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ੍ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗ੍ਾ ਅਤੇ  ਾਧੇ ਅਤੇ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਪਰੇਰਰਤ ਕਰੇਗ੍ਾ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ। 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਟਰੀਟਸਕਰੇਪੰਗ੍ 

ਰੀਜਨ (Region) ਦ ੇਡਾਉਨਟਾਉਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕੰਮ ਦ ੇਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰਹਯੋਗ੍ ਰ ਿੱ ਚ ਰਸਟੀ, ਸਟਰੀਟਸਕੇਰਪੰਗ੍ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗ੍ੇ  ਧਾ ੇਗ੍ੀ, 
ਰਜਹਨਾਂ ਰ ਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਈਡ ਾਕਸ ਨੰੂ ਪਿੱਥਰ ਦੇ ਪੇ ਰਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਦਲਣਾ ਅਤੇ ਕ ੀਨ (Queen) ਅਤੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟਸ (Main Streets) ਦ ੇਦੋ ਾਂ ਪਾਸੇ 
ਦੇ ਚੌੜੇ ਫੁਿੱ ਟਪਾਥਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਸਰਫੇਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲਗ੍ਭਗ੍ 16.6 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਹ ਰਨ ੇਸ਼, ਕਮਰਰਸ਼ਅਲ ਗ੍ਤੀਰ ਧੀ, ਪੈਦਲ 

ਚਿੱਲਣ  ਾਰਲਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ  ਾਰਲਆਂ  ਾਸਤੇ  ਧੀਆ ਰਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਹਰੀ ਥਾ ਾਂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗ੍ਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ 

ਏਟੋਬ੍ੀਕੋ (Etobicoke) ਅਤੇ ਫਲੈਚਰਸ ਕਰੀਕਸ (Fletchers Creeks) ਦ ੇਰ ਚਕਾਰ ਐਕਰਟ  ਰਲੰਕ ਬ੍ਣਾ ੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕੋਰ ਰ ਿੱ ਚ  ਰਧਆ 

ਹੋਇਆ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਖੇਤਰ ਬ੍ਣਾ ੇਗ੍ਾ। 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰਜੋੈਕਟਸ ਸੈਂਟਰ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fpw%2Fconstruction%2Fbram%2F181380-112380-ph1.htm&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C024cc840cec84f4083a808d9e7427d0a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637795095015453350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VIuJ1F9RGFUe%2B16LtCEph8iFw2K8cCgPh%2BsVBOXBj7I%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fpw%2Fconstruction%2Fbram%2F181380-112380-ph1.htm&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C024cc840cec84f4083a808d9e7427d0a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637795095015453350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VIuJ1F9RGFUe%2B16LtCEph8iFw2K8cCgPh%2BsVBOXBj7I%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Brampton-Watermain.aspx


 

 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰੋਜੈਕਟਸ ਸੈਂਟਰ (Downtown Brampton Projects Centre) (ਡੀ.ਬ੍ੀ.ਪੀ.ਸੀ.) (DBPC) ਹੁਣ  ਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਸੀ) 
ਤੌਰ ਤ ੇਖਹਿੱ ਲਾ ਹੈ। ਰਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 
ਬ੍ਣਾਉਣ  ਾਸਤੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ (Peel Region) ਦਾ 
ਸਟਾਫ਼  ੀ ਉਪਲਬ੍ਧ ਰਹੇਗ੍ਾ। 

ਰਜਹਨਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ, ਡੀ.ਬ੍ੀ.ਪੀ.ਸੀ. (DBPC) ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗ੍ੀ, ਉਹਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰੀਜਨ ਦਾ  ਾਟਰਮੇਨ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਰੀ 
ਸੀ ਰ ਰਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮਾਈ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ (My Main Street program)। ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (Downtown 

Coordinator), ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਦ ੇਪਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗ੍ੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ ਾਲਾਂ ਨੰੂ ਰਸਟੀ ਦ ੇਸਹੀ ਰਡਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜਣ ਰ ਿੱਚ, ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ, 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ. (Downtown Brampton BIA) ਅਤੇ ਰਨਰ ਾਰਚਤ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗ੍ਾ। 

ਡੀ.ਬ੍ੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, www.brampton.ca/downtownbrampton ਤ ੇਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

ਸਪਰੋਟ ਲੋਕਲ  

ਕੋਰ ਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਤ ੇਬ੍ਹੁਤ  ਿੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਟੀ, ਰੁਕਾ ਟਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਰਥਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰ ਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਗ੍ਾਤਾਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਥਾ ਾਂ ਦਾ ਰ ਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰ ਿੱਚ ਰਨ ੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ੇਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਛੋਟੇ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ, ਸਪੋਰਟ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ  ੈਬ੍ਸਾਈਟ (Support Local Brampton website) ਤ ੇਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਰਕਉਂਰਕ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਪਾਰਰਕੰਗ੍ ਰ ਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ।  

ਇੰਟੀਗ੍ਰਰੇਟਡ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਪਲਾਨ ਬ੍ਾਰੇ  
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਰੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ – ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਰਟਡ 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਪਲਾਨ (ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.) (IDP), ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ। ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੈ ਰਕ ਇਹ, 2051 ਤਿੱਕ ਭਰ ਿੱ ਖ ਦ ੇ ਾਧੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ 
ਸਬੰ੍ਧੀ ਰਨ ੇਸ਼ ਰ ਿੱਚ ਮਾਰਗ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗ੍ਾ। 

ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ. (IDP) ਦ ੇਮਾਰਗ੍ ਦਰਸ਼ਨ  ਾਲੇ ਰਸਧਾਂਤ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਥਰਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਆਰਰਥਕ 

ਸੰਚਾਲਕ, ਰੀਜਨਲ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਹਬ੍ ਅਤੇ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਸਰਟਰਕਟ (Innovation District) ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਰ ਿੱਚ ਰਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ - ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 

ਅਿੱਪਗ੍ਰੇਡਸ, ਸ਼ਰਹਰੀ ਰਡਜਾਈਨ, ਜਮੀਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਰਮੰਗ੍ ਦਖਲਾਂ ਨੰੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗ੍ਾ। 
 

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

ਹ ਾਲੇ 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Projects-Centre.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Projects-Centre.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1009
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1009
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/municipal-parking-garages.aspx
http://www.brampton.ca/IDP


 

 

“ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਅਤੇ  ਧੀਆ 

ਰਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਹਰੀ ਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕੋਰ ਰ ਿੱਚ  ਿੱ ਧ ਚੌੜਾ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਖੇਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਰ ਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਤ ਰ ਿੱਚ, ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਆਰਰਥਕ ਸੰਚਾਲਕ, ਰੀਜਨਲ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਹਬ੍ ਅਤੇ 
ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਗ੍ਲੋਬ੍ਲ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਰ ਿੱਚ ਰਲਆ ੇਗ੍ਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ 

ਲੋਕਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਅਿੱਗ੍ੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ।” 

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

“ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਰੀਜਨ  ਿੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪਰਹਲਾ ਕਦਮ, ਸਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦ ੇ

ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਸਟੀ ਦ ੇਕੋਰ ਦਾ ਰ ਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟਰੀਟਸਕੇਰਪੰਗ੍ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱਖਣ  ਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬ੍ਣੇਗ੍ਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਦਆਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬ੍ਿੱਧ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ, ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ੇਗ੍ਾ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਰ ਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ  ਰਕਸ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ੍, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਸਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਤ ੇਕੋਰ ਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰ੍ਦ ਹੋਣ ਦਾ ਬ੍ਹੁਤ ਬ੍ੁਰਾ ਅਸਰ ਰਪਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਰਰਥਕ 

ਬ੍ਹਾਲੀ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਫਰ ਰ ਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਤ ੇ

ਉਸਾਰੀ ਦ ੇਅਸਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਲੋਕਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਖਾਓ-ਪੀਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ  ੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹੋਣ  ਾਲਾ ਰੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੋਸ਼ੀਲਾ 
ਅਤੇ ਮਜਬ੍ੂਤ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗ੍ਾ, ਰਜਸਦਾ ਸਭ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨਗ੍ੇ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਸ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 3 ਅਤੇ 4, ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡ ੈਲਪਮੈਂਟ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਸਟੀ ਰ ਖੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦਾ ਰ ਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਦ ੇਰਰਹਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ  ਾਸਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ 

ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਬ੍ਰਲਕ ਥਾ ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕ,ੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗ੍ੇ, ਆਰਰਥਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗ੍ੇ ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੀ ਨ ਕੁਆਰਲਟੀ ਰ ਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗ੍ੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟ  ਅਫ਼ਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਖੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਰਸਟੀ ਦ ੇਕੋਰ ਰ ਿੱਚ ਪਬ੍ਰਲਕ ਥਾ ਾਂ ਦਾ ਰ ਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ 
ਕੰਮ ਹੋਣ  ੇਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਲਈ ਖਹਿੱ ਲੀਆਂ ਹਨ! ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਇਹ ਰੋਮਾਂਚਕ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ, ਬ੍ਹੁਤ 

ਹੀ ਬ੍ਹੁਮੁਿੱਲੀਆਂ ਹਨ!” 

- ਸੂਜੀ ਗ੍ਾਡਫਰੋਏ (Suzy Godefroy), ਐਗ੍ਜੀਰਕਉਰਟ  ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਇਮਪਰੂ ਮੈਂਟ ਏਰੀਆ (ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ.) 



 

 

“ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ. ਦ ੇ ਿੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ ਰਕ ਖੇਤਰ ਰ ਿੱਚ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਫਾਇਰਦਆਂ ਨੰੂ 

ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ੇਗ੍ਾ। ਰਕਉਂਰਕ ਅਸੀਂ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਕੋਰ ਡ-

19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ  ੇਲੇ, ਲੋਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ 
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਲੋਕਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਖਾਓ-ਪੀਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਰ ਧਾਜਨਕ ਪਾਰਰਕੰਗ੍ ਰ ਕਲਪ 

ਹਨ, ਜੋ ਰਸਟੀ ਦੀ  ੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤ ੇਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਖਹਿੱ ਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇ ਾ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹਨ!” 

- ਕੈਰੀ ਪੇਰਰਸ ਲ (Carrie Percival), ਚੇਅਰ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਇਮਪਰੂ ਮੈਂਟ ਏਰੀਆ (ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ.) 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇ ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗ੍ਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ੍ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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