
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

ਮੈਟਰਰੋਲੰਕਸ ਹਰੁਨੋਟਰੈੀਓ ਲਾਈਟ ਰਲੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦ ੇਫਜੇ ਵਨ ਦੀ ਘਸ਼ੋਣਾ ਬਾਰ ੇ 
ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰਬਆਨ 

 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (21 ਮਾਰਚ, 2019) – ਅੱਜ ਮੈਟਰੋਰਲੰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਬਆਨ (statement issued by Metrolinx) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਸਟੀ 
ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ ਰਕ ਹੁਰੋਨਟੈਰੀਓ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ.) (Hurontario Light Rail Transit) (LRT) ਪਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ 
ਵਧ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਵੱਚ ਹੁਰੋਨਟੈਰੀਓ ਸਟਰੀਟ (Hurontario Street) ਨ ੰ  ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਅਨੁਕ ਲ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਵੱਚ ਬਦਲਣ, ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ 
ਨ ੰ  ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਰਵੱਚ ਅਨੁਮਾਰਨਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।  

ਰਸਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਰਕ ਮੈਟਰੋਰਲੰਕਸ (Metrolinx) ਵੱਲੋਂ  ਘੋਰਸ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਰਸਰ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੱੁਚ ੇਪਰੋਜੈਕਟ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਼ਿਰ ਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰਸਟੀ ਨ ੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਰਕ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਗਰਰਹਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਵੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਹਨ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰਵਸਤਾਰ ਸਮੇਤ। 

ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜ ੇਵੀ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਸਟੀਲਸ ਅਵੈਰਨਊ (Steeles Avenue) ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗੋ (Brampton GO) 

ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. (LRT) ਰਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਅਰਧਐਨ ਅਤੇ ਮਨ਼ਿ ਰੀਆਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਹੁਰੋਨਟੈਰੀਓ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. ਨ ੰ  ਪੋਰਟ ਕਰੈਰਡਟ ਗੋ (Port Credit GO) ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇ ਟਰਮੀਨਲ (Brampton 

Gateway Terminal) ਤੱਕ ਲਾਗ ਕਰਣ ਲਈ ਮੈਟਰੋਰਲੰਕਸ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਆਫ ਰਮਸੀਸਾਗਾ (City of Mississauga) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਹੁਰੋਨਟੈਰੀਓ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. (Hurontario LRT) ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਰਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਗਰੇਟਰ 
ਟੋਰੋਂਟੋ (Greater Toronto) ਅਤੇ ਹੈਰਮਲਟਨ ਏਰੀਆ (Hamilton Area) ਰਵੱਚ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਤੇ਼ਿ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਸੁਰਵਧਾਜਨਕ 
ਅਤੇ ਏਕੀਰਕਰਤ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।  

ਹਵਾਲਾ 

“ਪਰਭਾਵੀ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਰਭਾਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਰਕ ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ 
ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨ਼ਿ ਰੀ ਰਮਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰਵਸਤਾਰ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੋਧ ਰਵੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ 
ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਰੰਗ ਰਵਕਲਪ ਸਮੇਤ ਫੇਜ 2 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗੋ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ।” 

-       ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Mayor Patrick Brown) 
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http://www.metrolinx.com/en/aboutus/mediarelations/news/20190321_ceo_hurontario_lrt_project_status.aspx


 

 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਰਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਵੱਖ ਲਈ ਰਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਰਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਰਵਰਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਰਵਸ਼ਵ-ਰਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਵੱਚ ਸਰਥਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਰਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇੱਥ ੇਰਰਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਰਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਰਜਹਾ ਜੁਰੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਨ ਲਈ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਰਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। 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 ਬਰੈਂਪਟਨ  

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