
 

 
 

 

 

 ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਹਣੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (20 ਅਪਰਲੈ, 2022) – ਇਸ ਹਫਤੇ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦੇ  ਿੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਫਜੇ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦੇ ਹਏੋ, 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ਵ ਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਹਣੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਟਰਮੇਨ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਰੀ ਸੀ ਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਬ੍ਦਵਲਆ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ।  

ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰੀਜਨ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ, ਕ ੀਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ (Queen Street East) ਦੀਆਂ ਦੋ ਵ ਚਲੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਗੇਾ 
ਅਤੇ ਕ ੀਨ ਸਟਰੀਟ (Queen Street) ਨੂੂੰ  ਘਟਾ ਕ ੇਹਰੇਕ ਵਦਸ਼ਾ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਲੇਨ ਤਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਜ ੋਲਗਭਗ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ (Main Street) ਤੋਂ, 
ਚੈਪਲ ਸਟਰੀਟ (Chapel Street) ਦੇ ਗੋ ਟਰੈਕਸ (GO Tracks) ਈਸਟ ਤਿੱਕ ਜਾ ੇਗੀ। ਇਸ ਟਰੈਵਫਕ ਕੂੰਟਰੋਲ ਸੈੈੱਟਅਪ ਨੂੂੰ , ਅੂੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਇੂੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 

ਅਤੇ ਸਤਹਾ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੂੰ ਸ਼ੋਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਟਰੈਵਫਕ ਦੀ ਇਿੱਕ ਲੇਨ ਨੂੂੰ  ਹਰ  ਲੇੇ, ਕ ੀਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਬ੍ਣਾਏ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾ ੇਗਾ।  

ਕ ੀਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਜਸ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਔਨ-ਸਟਰੀਟ ਪਾਰਵਕੂੰਗ ਉਪਲਬ੍ਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ। ਮੁਫਤ ਪਾਰਵਕੂੰਗ, ਵਮਊਵਨਵਸਪਲ 

ਪਾਰਵਕੂੰਗ ਗੈਰਾਜਾਂ (municipal parking garages): ਨੈਲਸਨ ਸਕ ਅੇਰ (Nelson Square), ਮਾਰਕੀਟ ਸਕ ਅੇਰ (Market Square),  ੈਸਟ 

ਟਾ ਰ (West Tower), ਵਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਅਤੇ ਜੌਨ ਸਟਰੀਟ (John Street) ਵ ਿੱ ਚ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹੋ ੇਗੀ।  

ਰੀਜਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾ ੇਗਾ ਵਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਵਬ੍ਲਵਡੂੰਗਾਂ ਦੇ ਵਪਿੱ ਛੇ ਲੇਨ  ਾਲੇ ਰਸਵਤਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਡਲੀ ਰੀ ਲਈ ਪਹੁੂੰ ਚ ਹ ੋੇ। ਇਸ ਪਵਹਲੀ ਸਟੇਜ 

ਵ ਿੱ ਚ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਲਈ ਵਡਲੀ ਰੀਜ ਅਤੇ ਲੋਵਡੂੰਗ ਜਾਂ ਅਨਲੋਵਡੂੰਗ ਨੂੂੰ  ਅਸਾਨ ਬ੍ਣਾਉਣ  ਾਸਤੇ, ਹਾਰਮਸ ਰਥ ਲੇਨ (Harmsworth Lane) ਅਤੇ 

ਗਾਰਡਨ ਸਕ ੇਅਰ ਲੇਨ (Garden Square Lane) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਸਟੀ, ਜੌਨ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਕ ੀਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ 

ਸਾਊਥ (Main Street South) ਤੇ, ਇਿੱਕ ਲੋਵਡੂੰਗ/ਅਨਲੋਵਡੂੰਗ ਜੋਨ ਸਮਰਵਪਤ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰ ੇ ੀ ਵ ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ ੋਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ 
ਲਈ ਵਪਕਅਿੱਪਸ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰ ਚ ਨੂੂੰ , ਸਾਰ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਤਿੱਕ ਬ੍ਣਾਏ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਾਕਸ ਖਹਿੱਲੀਆਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ। ਬ੍ਲੇੁ ਾਰਡਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ, 
ਛੋਟੀ-ਵਮਆਦ ਦਾ ਕੂੰਮ ਹੋ ੇਗਾ, ਇਸਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਕਰਬ੍ਸ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਾਕਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹ ੋੇਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਦੂਜੇ 
ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਾਂ ਸਮੇਤ, ਉਸਾਰੀ ਬ੍ਾਰੇ ਹਰੋ  ਰੇਵ ਆਂ ਲਈ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੀ  ਬੈ੍ਸਾਈਟ (Region of Peel’s website) ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਸਪਰੋਟ ਲੋਕਲ 

ਕੋਵ ਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਵਬ੍ਜਨੇਸ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਤੇ ਬ੍ਹੁਤ  ਿੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਟੀ, ਰੁਕਾ ਟਾਂ ਨੂੂੰ  
ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਵਥਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਵ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਿ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਬ੍ਵਲਕ ਥਾ ਾਂ ਦਾ 
ਵ ਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਇੂੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੁਿਾਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨ ਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਛੋਟੇ 

ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰੂੀ ਸੂਚੀ, ਸਪੋਰਟ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ  ੈਬ੍ਸਾਈਟ (Support Local Brampton website) ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fpw%2Fconstruction%2Fbram%2F181380-112380-ph1.htm&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb6be53c5d692480aecf008da23042343%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637860797923470999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DbEcG743%2F5Qw6cKQ6pRUwJRnkPFnT851M%2Fv2jneehic%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
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ਵਕਉਂਵਕ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੂੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਸੂੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਿ ਪਾਰਵਕੂੰਗ ਵ ਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਰੂੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ। 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰਜੋਕੈਟਸ ਸੈਂਟਰ 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰਜੋੈਕਟਸ ਸੈਂਟਰ (ਡੀ.ਬ੍ੀ.ਪੀ.ਸੀ.) (Downtown Brampton Projects Centre (DBPC) ਖਹਿੱ ਲਾ ਹੈ। ਵਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼, 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ੍ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਣਾਉਣ  ਾਸਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 

ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ (Peel Region) ਦਾ ਸਟਾਫ਼  ੀ ਉਪਲਬ੍ਿ ਰਹੇਗਾ। 
 

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

ਇੂੰਟੀਗਰਵੇਟਡ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਪਲਾਨ ਬ੍ਾਰ ੇ 

ਇਹ ਵ ਸਤਾਰ, ਵਸਟੀ ਦੇ ਇੂੰਟੀਗਰਵੇਟਡ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਪਲਾਨ (ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.) (Integrated Downtown Plan) (IDP) ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ  ਿਾਉਣ ਦਾ 
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਨ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਰੀ ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇੂੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪਰੋਜਕੈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ। ਸੂੰ ਭਾ ਨਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ, ਭਵ ਿੱ ਖ ਦੇ  ਾਿ ੇਅਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬ੍ੂੰਿੀ ਵਨ ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰੇਗਾ। 

ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ. (IDP) ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ  ਾਲੇ ਵਸਿਾਂਤ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵਥਰਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਆਰਵਥਕ ਸੂੰਚਾਲਕ, 

ਰੀਜਨਲ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਹਬ੍ ਅਤੇ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਵਡਸਵਟਰਕਟ (Innovation District) ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਵਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ - ਇੂੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਿੱਪਗਰੇਡਸ, 

ਸ਼ਵਹਰੀ ਵਡਜਾਈਨ, ਜਮੀਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਵਮੂੰਗ ਦਖਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਬ੍ਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/IDP ਤੇ ਜਾਓ। 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ।   
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
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