
 

 

 

12 ਦਸੰਬਰ, 2017  

17 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰਦ ੇਹਏੋ ਜਮੂ ਟ ੂਦਦ ਸਬਵ ੇ

  

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – 17 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਦਜਟ (Brampton Transit) ਦੀ ਜਮੂ ਕਵੀਨ (Züm Queen) ਨਵੇਂ ਖੁੁੱ ਲ੍ਹੇ  
ਟੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਲ੍ਾਈਨ 1 ਸਬਵੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ (TTC Line 1 Subway Extension) 'ਤੇ ਦੋ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁੱ ਕ ਦਸੁੱਧੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।  

• 501 ਜਮੂ ਕਵੀਨ, ਵੋਨ ਮੈਟਰੋਪੋਲ੍ੀਟਨ ਸੈਂਟਰ (Vaughan Metropolitan Centre) ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ  
• 501 ਅਤੇ 501A/C ਜਮੂ ਕਵੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੌਪਸ (ਅੁੱ ਦਿਆਂ) 'ਤੇ ਦਬਨਾਂ ਦਕਸੇ ਤਬਦੀਲ੍ੀ ਦੇ ਯੌਰਕ ਯੂਨੀਵਰਦਸਟੀ (York University) ਨੰੂ ਸੇਵਾ 
ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖੇਗੀ। ਯੌਰਕ ਯੂਨੀਵਰਦਸਟੀ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਸ ਸਟੌਪਸ ਦੇ ਦੁੱ ਖਣ ਦਵੁੱ ਚ ਸਦਿਤ ਹੈ। 

ਟਰਾਂਦਜਟ ਰਾਈਿਰਦਸ਼ਪ ਦਵੁੱ ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਵੁੱ ਚ ਇੁੱਕ ਬੇਦਮਸਾਲ੍ 17 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੰੂ ਕੈਨੇਿਾ ਦਵੁੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ੍ 
ਦਵਕਦਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਟਰਾਂਦਜਟ ਪਰਣਾਲ੍ੀਆਂ ਦਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ 
ਇਸ ਮੰਗ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਵੁੱ ਚ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। 

  

ਵਾਧ ੂਸਾਧਨ 

• Brampton Transit’s Züm to the Subway website (ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਦਜਟ ਦੀ ਜਮੂ ਟੂ ਦਦ ਸਬਵੇ ਵੈਬਸਾਈਟ)   

• TTC project website (ਟੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਪਰੋਜੈਕਟ ਵੈਬਸਾਈਟ) 

 

ਹਵਾਲੇ੍ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਟਰਾਂਦਜਟ ਪਰਣਾਲ੍ੀ ਕੈਨੇਿਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ੍ ਦਵਕਦਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਟਰਾਂਦਜਟ ਪਰਣਾਲ੍ੀਆਂ ਦਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਵੁੱ ਚ ਦਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਵੁੱ ਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲ੍ਈ ਵਚਨਬੁੱ ਧ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਿੇ ਦਨਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ 
ਸੁਧਾਰ ਇੁੱਕ ਦਬਹਤਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਵਾਰੀ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਨਾਗਦਰਕਾਂ ਨੰੂ ਵੁੱ ਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ੍ ਅਤੇ ਵੁੱ ਧ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ੍ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਿਾਨ, 
ਪੜਹਨ ਜਾਂ ਖੇਿਣ ਦੇ ਸਿਾਨ ਤੁੱ ਕ ਦਲ੍ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

-      ਮੇਅਰ ਦਲੰ੍ਿਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

  

http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/zum/Pages/Züm-to-the-Subway-.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/zum/Pages/Züm-to-the-Subway-.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http%3A//www.ttc.ca/Spadina/index.jsp
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http%3A//www.ttc.ca/Spadina/index.jsp


 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਦਜਟ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਜੂਮ ਕਵੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੇਦਮਸਾਲ੍ ਦਵਕਾਸ ਦਾ ਪਰਤੀਦਬੰਬ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ 2017 ਦਵੁੱ ਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੁੱ ਕ 
ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਦਹਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੁੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਿੀਆਂ ਮੁੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਸਿਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਦਜਟ ਦਵਧੀਆਂ ਦੇ 
ਅਨੰਤ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਦਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

-       ਅਲੇ੍ਕਸ ਦਮਲੋ੍ਏਦਵਚ (Alex Milojevic), ਜਨਰਲ੍ ਮੈਨੇਜਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਦਜਟ 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੁੱ ਿਾ ਸਚੋ ਦਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਭਦਵੁੱ ਖ ਲ੍ਈ ਦਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਦਕ ਸਾਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਵੁੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਦਵਦਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵੁੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਵਸ਼ਵ-ਦਵਆਪੀ ਸਫਲ੍ਤਾ ਨੰੂ ਅੁੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲ੍ਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦਵੁੱ ਚ ਸਦਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ੍ ਸ਼ਦਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੁੱਿੇ ਰਦਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ੍ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦਵੁੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਜਹਾ ਜੁਦੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਦਹਰ 
ਬਣਨ ਲ੍ਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੁੱ ਗੇ ਦਲ੍ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ੍ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 
 

 
 

ਮੀਿੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲ੍ੀ ਸਟੋਗਦਿਲ੍ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਿੀਆ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ 

ਦਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

