
 

 

 

28 ਜਨਵਰੀ, 2019 

ਮਟੈਰਲੋ ਿੰ ਕਸ ਦੀ ਘਸ਼ੋਣਾ ਬਾਰ ੇਲਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਟਟੇਮੈਂਟ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਅੱਜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਨਵਾਸੀਆਂ  ਈ ਲਜੱਤ ਦਾ ਲਦਨ ਹੈ ਲਕਉਂਲਕ ਮੈਟਰੋਲ ਿੰ ਕਸ (Metrolinx) ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਸ਼ਨ (Union Station) 

ਤੋਂ ਗੋ ਲਕਚਨਰ (GO Kitchener)  ਾਈਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 4:50 ਵਜੇ ਵਾ ੀ ਐਕਸਪਰੈਸ ਟਰੇਨ ਮੁੜ ਚ ਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਹੋਣ 

ਵਾ ੀ ਵੱਧ ਰੱੁਝ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ  ਨੂਿੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਵੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲਕਚਨਰ ਗੋ  ਾਈਨ ਲਵੱਚ ਗੋ (GO) 

ਟਰੇਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉੱਚ ਮਿੰਗ ਨੂਿੰ  ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। 

ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਰੀਜਨ  ਟਰਾਂਲ਼ਿਟ ਨੈਟਵਰਕ ਲਵੱਚ ਲਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾ , ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰ ਕੋਰੀਡੋਰ (Innovation Super Corridor), 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਮਊਲਨਲਸਪ ਟੀਜ ਲਵਚਕਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀ ਤਾ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਰਲਿਕ ਲਵਕਾਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਲਵਕਾਸ ਨੂਿੰ  
ਸਮਰਿਨ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਟੋਰੋਂਟੋ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ-ਹਾ ਟਨ ਲਹ ਸ-ਗ ਫ-ਲਕਚਨਰ-ਵਾਟਰ ੂ ਰੀਜਨ (Brampton-Halton Hills-Guelph-Kitchener-Waterloo Region) 

ਦੀ ਅਬਾਦੀ 6.2 ਲਮ ੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ  ੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲਮਊਲਨਲਸਪ ਟੀਜ ਲਵੱਚ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਟਰ ੂ, ਗ ਫ ਅਤੇ 
ਹਾ ਟਨ ਰੀਜਨ ਦੀਆਂ ਲਮਊਲਨਲਸਪ ਟੀਜ ਦ ੇਨਾ , ਲਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰੀਜਨ  ਐਕਸਪਰੈਸ ਰੇ  ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਵਸਤਾਰ ਕਰਨ  ਈ  ਗਾਤਾਰ ਸਮਰਿਨ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਵੱਚ ਟ-ੂਵੇ-ਆ -ਡ ੇਗੋ (ਟੀ.ਡਬ ਯੂ.ਏ.ਡੀ.ਜੀ.) (Two-Way All-Day GO) (TWADG) ਰੇ  ਸੇਵਾ, ਬਰੈਮ ੀ ਗੋ 
(Bramalea GO) ਦ ੇਵੈਸਟ ਤੋਂ ਮਾਊਂਟ ਪ ੈ਼ਿੈਂਟ ਗੋ ਅਤੇ ਲਕਚਨਰ-ਵਾਟਰ ੂ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਲਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਵੱਚ ਸਮਰੱਿਾ ਲਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ 
ਤ ੇਲਧਆਨ ਦੇਣ  ਈ ਹੱ  ਵੀ ਸ਼ਾਮ  ਹੈ। 
 

ਹਵਾ ਾ 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਲਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਕਚਰਨ ਲਵਚਕਾਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾ ੀਆਂ ਗੋ ਟਰੇਨ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ 

ਸਾਡੀ ਲਜੱਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਮਲਨਸਟਰ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਲਮਲਨਸਟਰ ਯੁਰੇਕ (Yurek) ਦਾ ਧਿੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱ  ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਇਸ 

ਲਚਿੰ ਤਾ ਤ ੇਲਧਆਨ ਲਦੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਲਜਹੀ ਸੇਵਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਈ  ਗਾਤਾਰ ਲਮ  ਕੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਜਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਨਵਾਸੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਲਵੱਚ ਇਕੋਨੋਲਮਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਲਵਕਾਸ ਨੂਿੰ  ਵਧਾਉਣ  ਈ, ਟ-ੂਵੇ ਔ -ਡ ੇਗੋ ਰੇ  (Two-Way All-Day GO Rail) ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲਕਚਨਰ-

ਵਾਟਰ ੂ ਦਾ ਲਵਸਤਾਰ ਜ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ  ੋੜ ਹੈ, ਲਜਸ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮ  ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦ ੇਨਾ -ਨਾ  ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨੌਕਰੀਆਂ, 
ਲਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲਰਸਰਚ ਅਤੇ ਲਵਕਾਸ ਸਬਿੰ ਧੀ ਇਿੰਡਸਟਰੀਜ।” 

-        ਮੇਅਰ ਪੈਟਲਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਲਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾ  ਭਲਵੱਖ  ਈ ਲਤਆਰ ਸਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਲਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਲਵਲਵਧਤਾ ਸਾਨੂਿੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਨਵੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਲਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਲਵਸ਼ਵ-ਲਵਆਪੀ ਸਫ ਤਾ ਨੂਿੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ  ਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਲਵੱਚ ਸਲਿਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀ ੇ ਸ਼ਲਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਲਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇੱਿ ੇਰਲਹਣ ਅਤੇ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਵਾ ੇ  ੋਕਾਂ ਲਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਲਜਹਾ ਜੁਲੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਲਹਰ ਬਣਨ  ਈ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂਿੰ  ਅੱਗੇ ਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮ  ਕਰਨ ਵਾ ਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂਿੰ  Twitter, Facebook ਅਤ ੇInstagram ‘ਤੇ ਫਾ ੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ 

ਮੋਲਨਕਾ ਦੁੱ ਗ  (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਲਮਉਲਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਲਜਕ ਕਲਮਉਲਨਕੇਸ਼ਨ  

ਲਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

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

 

 

 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

