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ਮੈਟਰਰੋਲੰਕਸ ਹੁਰਨੋਟੈਰੀਓ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਘਸ਼ੋਣਾ ਬਾਰੇ  
ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਰਬਆਨ 

 
 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (26 ਅਗਸਤ, 2019) – ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਓਨਟੈਰੀਓ (ਆਈ.ਓ.) (Infrastructure Ontario) (IO) ਅਤੇ ਮੈਟਰੋਰਲੰਕਸ 

(Metrolinx) ਵੱਲੋਂ  ਹਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਵੱਚ, ਮੋਰਬਰਲੰਕਸ (Mobilinx) ਨ ੰ  ਹੁਰੋਨਟੈਰੀਓ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (ਐਚ.ਯ .ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ.) (Hurontario 

Light Rail Transit) (HuLRT) ਦ ੇਰਿ਼ਿਾਈਨ, ਰਨਰਮਾਣ, ਫਾਈਨੈਂ ਸ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਰਿਤ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਰਵਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਰਣਆ 

ਰਗਆ ਹੈ।  
 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਪੋ੍ਰਟ ਕਰੈਰਿਟ ਗੋ (Port Credit GO) ਤੋਂ ਸਟੀਲਸ ਅਵੈਰਨਊ (Steeles Avenue) ਤੱਕ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਗੇਟਵੇ ਟਰਮੀਨਲ 

(Brampton Gateway Terminal) ਦ ੇਕੋਲ ਹੁਰੋਨਟੈਰੀਓ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. (Hurontario LRT) ਦ ੇਲਾਗ ਕਰਣ ਤ ੇਮੈਟਰੋਰਲੰਕਸ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਰਮਸੀਸਾਗਾ (City of Mississauga) ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਰੋਨਟੈਰੀਓ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ., ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ 

ਰਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਅਤੇ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ (Greater Toronto) ਅਤ ੇਹੈਰਮਲਟਨ ਏਰੀਆ (Hamilton Area) 

ਰਵੱਚ ਤੇ਼ਿ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਸੁਰਵਿਾਜਨਕ ਅਤੇ ਏਕੀਰਕਰਤ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. ਦ ੇਪ੍ਰਹਲੇ ਚਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰੋਮਾਂਚਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. ਨ ੰ  ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ (Main Street) ਤੋਂ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਗੋ 
(Downtown Brampton GO) ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਦ ਜੇ ਚਰਨ ਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਰਵੱਚ, ਮੈਟਰੋਰਲੰਕਸ ਨੇ 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰਵੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰਵਸਤਾਰ ਸਮੇਤ, ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਗਰਰਹਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਰਿਤ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਵੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਸਟੀਲ ਅਵੈਰਨਊ ਦ ੇਉੱਤਰ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ 
ਰਵਸਤਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਹੋਰ ਅਰਿਐਨ ਅਤੇ ਮਨ਼ਿ ਰੀਆਂ ਦ ੇਅਿੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।  
 

ਹੁਰੋਨਟੈਰੀਓ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 2040 ਰਵਜਨ (Brampton 2040 Vision) ਦ ੇਵੱਲ ਰਸਟੀ ਦ ੇਸਫ਼ਰ ਰਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, 

ਰਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟੇਸ਼ਨ ਦ ੇਸਾਰੇ ਰ ਪ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਬਰਾਬਰ ਕਰਕ,ੇ 2018-2022 ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਪ੍ਰਾਇਰਰਟੀਜ (2018-2022 Term of Council 

Priorities) ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੰ  ਹਰਰਆ-ਭਰਰਆ ਸ਼ਰਹਰ (Green City) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਿ ਹੈ।  
 

ਹਵਾਲਾ 
  

“ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਸਾਿੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਪ੍ਰਰਭਾਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਰਕ 

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਿ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਜ 2 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. ਤੋਂ ਿਾਉਨਟਾਉਨ 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਗੋ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ।” 
-ਮੇਅਰ ਪੈ੍ਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Mayor Patrick Brown) 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Brampton-2040-Vision/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Brampton-2040-Vision/Pages/Welcome.aspx
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ਕਨੇੈਿਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਿ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਿੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਿ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ, ਮੀਿੀਆ ਐਿਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ  

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