
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਰਬ੍ਹਤਰ ਗ ੋ(GO) ਸਵੇਾ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹ ੈ

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਅਗਸਤ, 2019) – ਅੱਜ, ਪਰੋਰਵੰਸ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (Province of Ontario) ਨੇ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱੁਖ 

ਲਾਈਨਾਂ ਤ ੇਵਧੀ ਹੋਈ ਗੋ (GO) ਸੇਵਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰੋਜਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ (ਰਵਜੀਟਰਾਂ) ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਰਵੱਚ ਰਕਚਨਰ (Kitchener), ਲੇਕਸ਼ੋਰ ਈਸਟ (Lakeshore East) ਅਤੇ ਲੇਕਸ਼ੋਰ ਵੈਸਟ ਗੋ (Lakeshore West GO) ਲਾਈਨਾਂ ਰਵੱਚ 

ਕੁੱ ਲ 84 ਨਵੀਆਂ ਹਫਤਾਵਾਰ ਰਟਰੱ ਪਾਂ ਅਤੇ ਰਕਚਨਰ (Kitchener) ਅਤੇ ਲੇਕਸ਼ੋਰ ਵੈਸਟ (Lakeshore West) ਲਾਈਨਾਂ ਰਵੱਚ 65 ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਹਫਤਾਵਾਰ ਰਟਰੱ ਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਝਲਕੀਆਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਦ ੇਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਹੁਣ ਰਕਚਨਰ ਗੋ (Kitchener GO) ਲਾਈਨ ਦ ੇਨਾਲ 50 ਹਫਤਾਵਾਰ ਟਰੇਨ ਰਟਰੱ ਪਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 
 ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਸ਼ਨ (Union Station) ਅਤੇ ਰਕਚਨਰ ਗੋ ਰਵਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦੇਰ-ਰਾਤ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਸੇਵਾ 
 ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਗੋ (Bramalea GO) ਰਵਚਕਾਰ ਘੰਟਾਵਾਰ ਕਾਰਜ ਰਦਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ 
 ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਗੋ ਤੱਕ ਹਫਤਾਵਾਰ ਐਕਸਪਰੈਸ ਰਟਰੱ ਪ, ਰਫਰ ਸਾਰੇ ਸਟੌਪਸ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਰਕਚਨਰ ਗੋ ਤੱਕ ਕਰਨਾ, ਰਜਸ ਨਾਲ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰੋਜਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦ ੇਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਰਮੰਟ ਬ੍ਚਣਗੇ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ 3 ਸਤੰਬ੍ਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਗੋ ਟਰਾਂਰਜਟ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ (GO 

Transit’s website) ਤ ੇਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਇਹ ਗੋ (GO) ਸੇਵਾ ਰਵਸਤਾਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਵੱਲੋਂ  ਨਵੇਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰ (service improvements announced) ਦ ੇਬ੍ਾਅਦ ਜਲਦੀ 
ਹੀ ਆਉਣਗੇ।  

ਹਵਾਲੇ 

“ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਆਗਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖਬ੍ਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਦ ੋਪਾਸੇ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਰਦਨ ਦੀ ਗੋ (GO) ਸੇਵਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਉਸ ਟੀਚ ੇਦ ੇਪਰਤੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨੰੂ ਵੱਧ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਭਰਰਆ ਬ੍ਣਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸਬੰ੍ਧੀ ਰਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਧ ਰੋਮਾਂਚਕ ਤਰਕ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ (Innovation Corridor) ਦ ੇਨਾਲ 

ਆਰਰਿਕ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।” 

-        ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gotransit.com%2Fen%2Ftrip-planning%2Fgo-service-updates%2Ftrain-schedule-changes&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C008835b4d01448ca84a408d721e72b09%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637015149673205959&sdata=DaJrys4FQTnDWXx6xCWjqARmSwVarswfwm9PQGMnO10%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gotransit.com%2Fen%2Ftrip-planning%2Fgo-service-updates%2Ftrain-schedule-changes&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C008835b4d01448ca84a408d721e72b09%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637015149673205959&sdata=DaJrys4FQTnDWXx6xCWjqARmSwVarswfwm9PQGMnO10%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gotransit.com%2Fen%2Ftrip-planning%2Fgo-service-updates%2Ftrain-schedule-changes&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C008835b4d01448ca84a408d721e72b09%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637015149673205959&sdata=DaJrys4FQTnDWXx6xCWjqARmSwVarswfwm9PQGMnO10%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/166
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/166


 

 

“ਵਧੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬ੍ਰ ਰਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਆਗਤੀ 
ਖਬ੍ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰਜਟ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪਰਕਾਰਾਂ ਦ ੇਵਾਧੇ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜਬ੍ੂਤ, ਸਰਿਰ ਟਰਾਂਰਜਟ ਰਸਸਟਮ ਦਾ 
ਰਨਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦ ੇਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

-        ਐਲੇਕਸ ਰਮਲੋਜੇਰਵਕ (Alex Milojevic), ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। 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 
  

 
 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

