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ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਜਾਰੀ ਹਨ! 16-23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ 

 ਵਵਿੱ ਚ ਢਹਾਈ ਹ ੋਰਹੀ ਹ।ੈ 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ਵਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਿੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਤਿੱਕ, ਵਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 
ਵਾਲੀਆਂ ਵਬਲਵਡਿੰਗਾਂ ਨੂਿੰ  ਢਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰ ਮ 21 ਨੈਲਿਨ ਿਟਰੀਟ (21 Nelson St) ਵਵਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਵਵਿੱ ਖ ਵਵਿੱ ਚ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (ਿੀ.ਐਫ.ਆਈ.) 

(Centre for Innovation) (CFI) ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਿ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਖੇਤਰ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹੋਣਗੇ: 

 (ਜੌਰਜ ਿਟਰੀਟ) ਦ ੇਪਾਰਵਕਿੰਗ ਲੌਟ ਵਵਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਜੌਰਜ ਿਟਰੀਟ ਨੌਰਥ (George St North) ਦ ੇਨਾਲ ਨੌਰਥਬਾਊਂਡ 

(Northbound) ਕਰਬ ਲੇਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਗਡਿੰਡੀ; ਅਤੇ 
 ਨੈਲਿਨ ਿਟਰੀਟ ਵੈਿਟ (Nelson St West) ਦ ੇਨਾਲ ਿਾਊਥ ਪਗਡਿੰਡੀ 
 ਲੇਨ ਅਤੇ ਪਗਡਿੰਡੀ ਢਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਿੱਕ ਬਿੰਦ ਰਵਹਣਗੇ 

ਿੀ.ਐਫ.ਆਈ (CFI) ਇਿੱਕ ਇਵਤਹਾਵਿਕ ਗੇਟਵੇ ਵਬਲਵਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਿੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਆਵਫਿ 

ਿਪੇਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਟੀ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਡਿਵਟਰਕਟ (Innovation District) ਦਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਵਹਿੱ ਿਾ ਹੈ। 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਨੁਰ ਵਨਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆ ਂ

 ਵਰਵਰਵਾਕ (Riverwalk): ਇਹ ਪਵਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦ ੇਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਵਡ਼ਿਾਈਨ ਲੈਂਡਿਕੇਪ 

ਰਾਹੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। 
 ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ (Light Rail Transit) ਅਤੇ ਔਲ-ਡ ੇਟ-ੂਵੇ ਗ ੋ(All-Day Two-Way Go): ਿਟੀਲਿ ਅਵੈਵਨਊ (Steeles 

Avenue) ਵਵਖੇ ਗੇਟਵੇ ਟਰਮੀਨਲ ਿਟੇਸ਼ਨ (Gateway Terminal Station) ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗੋ ਿਟੇਸ਼ਨ (Brampton GO Station) 

ਤਿੱਕ, ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਹੁਰੋਨਟੈਰੀਓ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. (Hurontario LRT) ਦਾ ਵਵਿਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਟ-ੂਵੇ ਔਲ-ਡ ੇਗੋ ਿਰਵਵਿ ਆਰਵਥਕ 

ਵਾਧੇ, ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਵਕਾਿ ਵਵਿੱ ਚ ਿਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।  
 ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਡਿਵਟਰਕਟ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਠੋਿ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਈਕੋਵਿਿਟਮ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਰੇ ਼ਿਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕ ਵਰਹਾ ਹੈ, 

ਵਜਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰੋਜਰਿ ਿਾਇਬਰਵਿਵਕਓਰ ਕੈਟਾਵਲਿਟ (Rogers Cybersecure Catalyst), ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ 

ਿੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre) (ਵਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਮਲ ਕੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ), ਰਾਇਰਿਨ-ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 

਼ਿੋਨ (Ryerson-Brampton Innovation Zone) (ਿਟਾਰਟ-ਅਪ ਇਨਵਕਉਬੇਟਰ) ਅਤੇ ਿਕੇਲ-ਅਪ ਇਨਵਕਉਬੇਟਰ। 
 ਪੋਿਟ ਿੈਕਿੰ ਡਰੀ ਵਿਿੱ ਵਖਆ: ਪੋਿਟ ਿੈਕਿੰ ਡਰੀ ਵਿਿੱ ਵਖਆ, ਵਰਿਰਚ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਣ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਲਹ ਦੀਆਂ 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। 



 

 

    ਕਵੀਨ ਿਟਰੀਟ ਬਿੱਿ ਰੈਵਪਡ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ (Queen Street Bus Rapid Transit): ਮੈਟਰੋਵਲਿੰ ਕਿ (Metrolinx), ਕਵੀਨ ਿਟਰੀਟ-ਹਾਈਵੇ 7 

(Queen Street-Highway 7) ਕੋਰੀਡੋਰ ਦ ੇਨਾਲ ਤੀਬਰ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਦਾ ਵਵਿਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਇਿੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵਵਕਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਵਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ (Brampton Transit), ਪੀਲ ਰੀਜਨ (Peel Region) ਅਤੇ ਯੌਰਕ ਰੀਜਨ (York Region) 

ਦ ੇਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਮਰਵਪਤ ਲੇਨਿ ਵਵਿੱ ਚ ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ. (BRT) ਮਿੰਗ, ਿਿੰਚਾਲਨ ਿਬਿੰਧੀ ਲੋੜ੍ਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ 
ਉਪਲਬਧਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਪਰਮਾਵਣਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਲਿੰ ਮੇ ਿਮੇਂ ਤਿੱਕ ਲਈ ਇਿੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਿਮਰਿੱਥਾ ਵਵਿੱ ਚ ਭਵਵਿੱ ਖੀ 
ਵਾਧੇ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। 
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