
 

 
 

 

 

ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਨਸਟੀ ਦੇ ਵਰਚਅੁਲ ਨਰਵਰਵਾਕ ਏਰੀਆ ਅਰਬਿ ਨਿਜਾਈਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਿ ਦ ੇ

 ਜਿਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਿ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਨਦਿੱ ਤਾ ਨਿਆ  

 
 

ਬਰੈਂਪਟਿ, ਓਿਟੈਰੀਓ (8 ਮਾਰਚ, 2021) – ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਿ, ਨਰਵਰਵਾਕ (Riverwalk) ਪਰੋਜੈਕਟ ਿ ੂੰ  ਅਮਲੀ ਰ ਪ ਦੇਣ ਨਵਿੱ ਚ, ਅਿੱਿੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਬੁਿੱ ਧਵਾਰ, 17 ਮਾਰਚ, 2021 ਿ ੂੰ , ਸ਼ਾਮ 6:30 ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਿੱਕ, ਨਸਟੀ ਦੇ ਦ ਜੇ ਨਰਵਰਵਾਕ ਏਰੀਆ ਅਰਬਿ ਨਿਜਾਈਿ ਮਾਸਟਰ 

ਪਲਾਿ (Riverwalk Area Urban Design Master Plan) ਦ ੇਜਿਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਿ (Public Information Session) ਨਵਿੱ ਚ ਨਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ 

ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ, ਪਨਰਵਰਤਿਕਾਰੀ ਨਰਵਰਵਾਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿ ਅਤੇ ਨਿਜਾਈਿ ਦ ੇਿਾਇਰੈਕਸ਼ਿਸ ਅਤੇ ਧਾਰਿਾਵਾਂ 
ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝ ੇਕਰਿ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਿਾ।  
ਜਿਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਿ ਔਿਲਾਈਿ ਹੋਵੇਿਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੀਨਟੂੰਿ ਦ ੇਨਦਿ, ਲਾਈਵ ਜਾਣ ਲਈ ਜੁੜਿ ਵਾਸਤੇ ਇਿੱਥੇ (here) ਇਿੱਕ ਨਲੂੰ ਕ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। 
ਪਰੋਜੈਕਟ ਦ ੇਨਪਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਿੱਥੇ www.brampton.ca/riverwalk ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।   
ਨਰਵਰਵਾਕ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਬਰੈਂਪਟਿ ਦੇ ਿਾਉਿਟਾਉਿ ਿ ੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਿ ੂੰ  ਸਨਥਰ, ਨਸਹਤਮੂੰਦ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰੇਿਾ। ਨਰਵਰਵਾਕ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਉਦੇਸ਼, ਿਾਉਿਟਾਉਿ ਬਰੈਂਪਟਿ ਨਵਿੱਚ ਹੜਹ ਦ ੇਜੋਖਮ ਿ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਿ ਲਈ, ਿਵੀਿਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੂੰ ਮੀ-ਨਮਆਦ ਦਾ ਹਿੱਲ ਨਤਆਰ 

ਕਰਕੇ, ਸ਼ਨਹਰੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਿਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਿ ੂੰ  ਆਕਰਨਸ਼ਤ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨਵਿੱਚ ਪਬਨਲਕ ਥਾਂ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿਾ ਹੈ।  
 

ਸੂੰਖਪੇ ਤਿੱਥ 

• ਨਰਵਰਵਾਕ ਏਰੀਆ ਅਰਬਿ ਨਿਜਾਈਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਿ, ਇਿੱਕ ਖਹਿੱ ਲੀ ਥਾਂ (ਓਪਿ ਸਪੇਸ) ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਿ ਹੈ, ਜੋ ਹੜਹ ਸਬੂੰਧੀ 
ਇੂੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦ ੇਸੁੂੰ ਦਰਤਾਮਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਵੈਲੀ ਦ ੇਿਾਲ-ਿਾਲ ਖਹਿੱ ਲੀ ਥਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਨਸਸਟਮ, ਨਕਨਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਿ ਿ ੈੱਟਵਰਕ ਦ ੇ

ਏਕੀਕਰਿ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਨਥਕ ਸਨਥਰਤਾ, ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਦ ੇਮੁਿੱ ਨਦਆਂ ਅਤੇ ਪਰੋਿਰਾਨਮੂੰਿ, ਨਰਵਰਵਾਕ ਲਈ ਸਮੁਿੱਚੇ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿ ੂੰ  
ਅਮਲੀ ਰ ਪ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਿਾਵਾਂ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰੇਿਾ।   

• ਨਰਵਰਵਾਕ, ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਵੇਿਾ ਨਕ ਿਾਉਿਟਾਉਿ ਬਰੈਂਪਟਿ, ਇਿੱਥੇ ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਿੂੰ ਦ ਮਾਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 
ਹੈ। 

• ਨਰਵਰਵਾਕ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਿਾਉਿਟਾਉਿ ਬਰੈਂਪਟਿ ਨਵਿੱਚ ਨਸਰਫ਼ ਹੜਹ ਦ ੇਜੋਖਮ ਿ ੂੰ  ਹੀ ਿਹੀਂ ਘਟਾਵੇਿਾ, ਬਲਨਕ ਇਹ ਸ਼ਨਹਰੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਪੈਦਾ 
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨਵਿੱ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਿ ੂੰ  ਆਕਰਨਸ਼ਤ ਕਰਕ,ੇ ਮੌਨਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਨਹਰ ਬਣਿ ਦੀ ਨਸਟੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਿ ੂੰ  ਅਮਲੀ ਰ ਪ ਦੇਣ ਨਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਭ ਨਮਕਾ 
ਨਿਭਾਵੇਿਾ।  

• ਨਰਵਰਵਾਕ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਿਏ ਏਟੋਬੀਕੋ ਕਰੀਕ (Etobicoke Creek) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰ ਤਿੱਕ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ, ਏਟੋਬੀਕੋ 
ਕਰੀਕ ਵੈਲੀ ਕੋਰੀਿੋਰ ਅਤੇ ਟਰੇਲ ਨਸਸਟਮ ਿਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਿਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਿਾਲ ਨਘਨਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

• ਇਸ ਿਾਲ ਿਾਉਿਟਾਉਿ ਨਵਿੱ ਚ, 23,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਿੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਿੀ.ਪੀ. (GDP) ਤ ੇ1.4 ਨਬਲੀਅਿ ਿਾਲਰ ਦਾ ਅਸਰ 

ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 3.6 ਨਮਲੀਅਿ ਵਰਿ ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ, ਕਮਰਨਸ਼ਅਲ ਅਤੇ ਨਰਟੇਲ ਥਾਂ ਖਹਿੱ ਲਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਿਾ ਹੈ। 
• ਿਵੂੰਬਰ 2020 ਨਵਿੱਚ, ਕੈਿੇਿਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Canada) ਿੇ ਐਲਾਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਕ ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਿ ਿ ੂੰ , ਈ.ਏ. (EA) ਨਵਿੱਚ 

ਪਰਸਤਾਨਵਤ, ਹੜਹ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਦ ੇਕੂੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਜਾਸਟਰ ਨਮਟੀਿੇਸ਼ਿ ਐਿਂ ਅਿਾਪਟੇਸ਼ਿ ਫੂੰਿ (Disaster Mitigation and 

Adaptation Fund) ਹੇਠ, 38.8 ਨਮਲੀਅਿ ਿਾਲਰ ਨਮਲਣਿੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਉਂਨਸਲ ਿੇ ਹੜਹ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਦ ੇਕੂੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਵਸਨਤਰਤ 

ਨਿਜਾਈਿ ਲਈ, 2021 ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟ (2021 Capital Budget) ਦ ੇਦੁਆਰਾ, 5.88 ਨਮਲੀਅਿ ਿਾਲਰ ਦੀ ਪਰਵਾਿਿੀ ਨਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

  

https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/riverwalk/Pages/Have-Your-Say.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/riverwalk/Pages/Have-Your-Say.aspx
http://www.brampton.ca/riverwalk
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ਮੀਿੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਮੋਨਿਕਾ ਦੁਿੱਿਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਿੀਿੇਟਰ, ਮੀਿੀਆ ਐਿਂ ਕਨਮਉਨਿਟੀ ਐਿਿੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਨਜਕ ਕਨਮਉਨਿਕੇਸ਼ਿ 

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਿ 

905-874-3426 |Monika.Duggal@brampton.ca  
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