
 

 

  

16 ਮਾਰਚ, 2018 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਪਬ੍ਵਿਕ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਨ ੂੰ  ਵਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ੋ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਸ ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ (ਫੀਡਬ੍ੈਕ) ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਤੂੰਬ੍ਰ ਦੇ 
ਯੋਜਨਾਬ੍ਿੱ ਧ ਸੇ ਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਪਬ੍ਵਿਕ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਨ ੂੰ  ਵਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਈ ਸਿੱਦਾ ਦੇ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪ ਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਸਤਾਵ ਤ ਰ ਟ ਅਤੇ ਤੈਅ ਤਬ੍ਦੀਿੀਆਂ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਵਤਮ ਰ ਪ ਦੇਣ ਤੋਂ 
ਪਵਹਿਾਂ ਜਨਤਕ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਿੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਵ ਖੇ ਮੌਜ ਦ ਹੋ ੇਗਾ। 

ਮੂੰਗਿ ਾਰ, 20 ਮਾਰਚ 

ਦੁਪਵਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3 – ਸ਼ਾਮ 6  ਜੇ ਤਿੱ ਕ 

ਬ੍ਰੈਮਿੀ ਟਰਮੀਨਿ (Bramalea Terminal)  

160 ਸੈਂਟਰਿ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈ  (160 Central Park Drive) 

  

ਬ੍ੁਿੱ ਧ ਾਰ, 21 ਮਾਰਚ 

ਸ਼ਾਮ 4 – 7  ਜੇ ਤਿੱ ਕ 

ਵਕਰਸ ਵਗਬ੍ਸਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Chris Gibson Recreation 

Centre)  

125 ਮੈਕਿੌਗਵਿਨ ਰੋਡ (125 McLaughlin Road)  

  

 ੀਰ ਾਰ, 22 ਮਾਰਚ 

ਸ਼ਾਮ 4 – 7  ਜੇ ਤਿੱ ਕ 

ਕੈਸੀ ਕੈਂਪਬ੍ੈਿ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Cassie Campbell 

Community Centre)  

1050 ਸੈਂਡਿ ੁਿੱ ਡ ਪਾਰਕ  ੇ ੈਸਟ (1050 Sandalwood 

Parkway West)    

ਸੋਮ ਾਰ, 26 ਮਾਰਚ 

ਦੁਪਵਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3 – ਸ਼ਾਮ 6  ਜੇ ਤਿੱ ਕ 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟਰਮੀਨਿ (Downtown Terminal)  

8 ਨੈਿਸਨ ਸਟਰੀਟ (8 Nelson Street)  

 

ਮੂੰਗਿ ਾਰ, 27 ਮਾਰਚ 

ਸ਼ਾਮ 4 – 7  ਜੇ ਤਿੱ ਕ 

ਗੋਰ ਮੀਡੋ਼ਿ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Gore Meadows 

Community Centre)  

10150 ਦ ਗੋਰ ਰੋਡ (10150 The Gore Road) 

  

ਬ੍ੁਿੱ ਧ ਾਰ, 28 ਮਾਰਚ 

ਸ ੇਰੇ 11  ਜੇ – ਦੁਪਵਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2  ਜੇ ਤਿੱ ਕ, ਦੁਪਵਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3 – 

ਸ਼ਾਮ 6  ਜੇ ਤਿੱ ਕ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟ ੇ ਟਰਮੀਨਿ (Brampton Gateway Terminal)  

501 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਸਾਊਥ (501 Main Street South)

  

ਸੇ ਾ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਪਰਸਤਾਵ ਤ ਸੁਧਾਰ ਇਿੱਕ ਔਨਿਾਈਨ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਿ, ਸੋਮ ਾਰ, 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
www.bramptontransit.com ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਿਈ  ੀ ਉਪਿਬ੍ਧ ਹੋਣਗੇ। 
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2017 ਵ ਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਨ ੂੰ  ਰਾਈਡਰਵਸ਼ਪ ਵ ਿੱ ਚ 18 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬ੍ੇਵਮਸਾਿ  ਾਧੇ ਦੇ ਨਾਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱ ਚ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਿ 
 ਧਦੇ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਪਰਦਾਤਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ (ਫੀਡਬ੍ੈਕ) ਰਾਹੀਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ 
ਆਪਣੇ ਤੇ਼ਿ  ਾਧੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇ ਾ ਨ ੂੰ  ਵਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਿਈ ਿਗਾਤਾਰ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਿ ਭਵ ਿੱ ਖ ਿਈ ਵਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਵ ਵ ਧਤਾ ਸਾਨ ੂੰ   ਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨ ੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵ ਸ਼ -ਵ ਆਪੀ ਸਫਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਿਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਿੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ  ਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਿਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਿ ਕਰਨ  ਾਿਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਸਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਿੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
  

 ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਿੀ ਸਟੋਗਵਡਿ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ 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

