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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੇ 2017 ਜਵਿੱ ਚ ਬ੍ਜੇਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਜੇਿਆ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਨ ੂੰ  2017 ਜਵਿੱ ਚ 18 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬ੍ੇਜਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 
ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਨਤਾ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਰਾਈਡਰਜਸ਼ਪ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਅੂੰ ਦਾ਼ਿਨ ਅਿੱ ਧਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਼ਿ ਿ (Züm) ਦੋਵੇਂ ਰ ਟਾਂ 'ਤੇ, ਼ਿ ਿ (Züm) ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ; ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ 
(Queen Street), ਿੇਨ ਸਟਰੀਟ (Main Street), ਸਟੀਲਸ ਐਵੇਜਨਊ (Steeles Avenue) ਅਤੇ ਬ੍ੋਵੇਅਰਡ ਡਰਾਈਵ (Bovaird Drive) ਨਾਲ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 

ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਫੀਡਬ੍ੈਕ ਰਾਹੀਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨ ੂੰ  ਜਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂੰ ਿ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। 2017 ਜਵਿੱ ਚ, ਇਸਦੀਆਂ 
ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿੂੰਗ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ; ਨਵੇਂ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਰਜਥਕ ਜਵਕਾਸ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਗਭਗ 36,000 ਘੂੰ ਟੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ। 
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਼ਿ ਿ (Züm) ਸੇਵਾਵਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬ੍ਾਹਰ ਚਿੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੋ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ (GO Transit) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀ.ਟੀ.ਐਚ.ਏ. (GTHA) 
ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਟੀ.ਟੀ.ਸੀ. (TTC), ਯੌਰਕ ਰੀਜਨ (York Region)/ਵੀ.ਆਈ.ਵੀ.ਏ. (VIVA) ਅਤੇ ਿਾਈਵੇ 
(MiWay)। ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਿੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਜਵਟੀ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨੇੜਲੀਆਂ ਜਿਊਜਨਜਸਪਲਟੀਜ ਜਵਿੱ ਚ ਜਨਰਜਵਘਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ 
ਕਈ ਜਵਕਲਪ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵੂੰ ਨ-ਸੁਵੂੰ ਨੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿੁਿੱਚੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਵੀ ਉੱਚ ਰਾਈਡਰਜਸ਼ਪ ਨ ੂੰ  ਸਿਰਥਨ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 40 ਲੋਕ 
ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਟੇਜਟਸਜਟਕਸ ਕੈਨੇਡਾ (Statistics Canada) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 2016 ਦੇ ਜਨਸੂੰ ਜਿਆ ਡੇਟੇ ਦੇ ਿੁਤਾਬ੍ਕ, 
593,000 ਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਅਿੱ ਧੇ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਿਰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 52 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਜਨਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
 
 

ਹਵਾਲੇ: 

“ਿੇਰੇ ਜਵਚਾਰ ਜਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੋ ਜਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਜਹਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ, ਦੇ ਜਨਵਾਸੀ ਇਿੱ ਕ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜੁਜੜਆ ਹੋਇਆ 
ਨੈੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੀਆ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜਵਿੱ ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। ਸਤੂੰਬ੍ਰ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਼ਿ ਿ (Airport Road Züm) ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਿੱ ਕ ਹਾਲੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਜਹਰ 
ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਖਤ ਜਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ।” 

- ਿੇਅਰ ਜਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

“ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਿੁਿੱ ਿ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਧਆਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ 'ਤ ੇਕੇਂਦਜਰਤ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ 65,000 ਸੇਵਾ ਘੂੰ ਟੇ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੀਬ੍ਰ ਵਾਧੇ ਨ ੂੰ  ਸਜਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ 
ਜਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੂੰ ਿ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨ ੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਹਿੱਸਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਾਣ ਹੈ।” 

- ਅਲੇਕਸ ਜਿਲੋਜੇਜਵਚ (Alex Milojevic), ਜਨਰਲ ਿੈਨੇਜਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਜਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਵਿੱ ਿ ਲਈ ਜਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਜਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜਵਜਵਧਤਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਿੱ ਿਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਵੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਸ਼ਵ-ਜਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱ ਚ ਸਜਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਜਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜਨਰਿਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਜਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਿਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਜਹਾ ਜੁਜੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਜਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਜਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 

 

 

 
 

ਿੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਜਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 

ਜਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

