
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ:ੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ੋ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (19 ਮਾਰਚ, 2019) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਦੀਆਂ ਸ ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਰਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬ੍ੈਕ ਦੇ ਕੇ ਸਤੰਬ੍ਰ ਰ ੱਚ ਹੋਣ  ਾਲੇ  ੱਡੇ ਸੇ ਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਨ। 

27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀ ਟੀਮ ਪਰਸਤਾਰ ਤ ਰ ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਅੰਰਤਮ ਰ ਪ ਦੇਣ ਤੋਂ 
ਪਰਹਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ੱਚ  ੱਖ- ੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਰ ਖੇ ਮੌਜ ਦ ਹੋ ੇਗੀ। 28 ਮਾਰਚ, 1 ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ 4 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ , ਮੈਟਰੋਰਲੰਕਸ 

(Metrolinx)  ੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਰ ਕਰਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬ੍ਰ ਪਰਰਕਰਰਆ, ਕ ੀਨ 

ਸਟਰੀਟ-ਹਾਈ ੇ 7 ਬੱ੍ਸ ਰੈਰਪਡ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (ਬ੍ੀ.ਆਰ.ਟੀ.) (Queen Street-Highway 7 Bus Rapid Transit) (BRT) ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ 

ਕਰੇਗੀ। 

ਬ੍ੁੱ ਧ ਾਰ, 27 ਮਾਰਚ            

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟ  ੇਟਰਮੀਨਲ (Brampton Gateway Terminal) 

ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3  ਜੇ – ਸ਼ਾਮ 6  ਜੇ 

  

 ੀਰ ਾਰ, 28 ਮਾਰਚ    

ਰਸਟੀ ਹਾਲ ਕਨਸਰ ੇਟਰੀ (City Hall Conservatory) 

ਕ ੀਨ ਸਟਰੀਟ-ਹਾਈ ੇ 7 ਬ੍ੀ.ਆਰ.ਟੀ. (Queen Street-Highway 7 BRT) 

ਸ਼ਾਮ 5  ਜੇ – ਰਾਤ 8  ਜੇ 

  

ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 30 ਮਾਰਚ    

ਕੈਸੀ ਕੈਂਪਬ੍ੈਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Cassie Campbell Community Centre) 

ਸ ੇਰੇ 10  ਜੇ – ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1  ਜੇ 

  

ਸੋਮ ਾਰ, 1 ਅਪਰੈਲ           

ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਟਰਮੀਨਲ (Bramalea Terminal) 

ਕ ੀਨ ਸਟਰੀਟ-ਹਾਈ ੇ 7 ਬ੍ੀ.ਆਰ.ਟੀ. (Queen Street-Highway 7 BRT) 

ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3  ਜੇ – ਸ਼ਾਮ 6  ਜੇ 

  

ਮੰਗਲ ਾਰ, 2 ਅਪਰੈਲ         

ਕੈਸੀ ਕੈਂਪਬ੍ੈਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Cassie Campbell Community Centre) 

ਸ਼ਾਮ 5  ਜੇ – ਰਾਤ 8  ਜੇ 



 

 

  

ਬ੍ੁੱ ਧ ਾਰ, 3 ਅਪਰੈਲ    

ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre) 

ਸ਼ਾਮ 5  ਜੇ – ਰਾਤ 8  ਜੇ 

  

 ੀਰ ਾਰ, 4 ਅਪਰੈਲ 

ਸੈਂਚੁਰੀ ਗਾਰਡਨਸ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Century Gardens Recreation Centre) 

ਕ ੀਨ ਸਟਰੀਟ-ਹਾਈ ੇ 7 ਬ੍ੀ.ਆਰ.ਟੀ. (Queen Street-Highway 7 BRT) 

ਸ਼ਾਮ 5  ਜੇ – ਰਾਤ 8  ਜੇ 

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦ?ੇ 

ਸ਼ੱੁਕਰ ਾਰ, 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਔਨਲਾਈਨ ਰਟੱਪਣੀਆਂ ਫਾਰਮ ਦ ੇਨਾਲ, ਪਰਸਤਾਰ ਤ ਸੇ ਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
www.bramptontransit.com ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋ ੇਗੀ। 
  

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਹ?ੈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨ ੰ  ਕੈਨੇਡਾ ਰ ੱਚ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਪਰਦਾਤਾ ਾਂ ਰ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ 
ਰਾਈਡਰਰਸ਼ਪ ਰ ੱਚ 2017 ਰ ੱਚ 18% ਅਤੇ 2018 ਰ ੱਚ 14% ਤੱਕ ਦਾ  ਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦ ੇਫੀਡਬ੍ੈਕ ਦੁਆਰਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ 

ਆਪਣੇ ਤੀਬ੍ਰ  ਾਧੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਬ੍ਹਤਰ ਸੇ ਾ ਦੇਣ ਲਈ  ਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। 
  

ਜੜੁੇ ਰਹ ੋ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨ ੰ  Twitter @BramptonTransit ਤ,ੇ Facebook Brampton Transit ਤ ੇਅਤੇ Instagram @BramptonTransit ਤੇ 
ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ 905.874.2999 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ੱਡਾ ਸਚੋ ਰਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ੱਖ ਲਈ ਰਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਰਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰ ੱਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤ ੇਰ ਰ ਧਤਾ ਸਾਨ ੰ   ੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਰ ਸ਼ -ਰ ਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ  ਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰ ੱਚ ਸਰਥਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਰਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇੱਥ ੇਰਰਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਰ ੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਰਜਹਾ ਜੁਰੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਰਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬ੍ਬੇ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter, Facebook ਅਤ ੇInstagram ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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