ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਲਈ ਰਬ੍ਹਤਰ ਗੋ (GO) ਸੇਵਾ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਅਗਸਤ, 2019) – ਅੱ ਜ, ਪਰੋਰਵੰ ਸ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (Province of Ontario) ਨੇ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱ ਖ
ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗੋ (GO) ਸੇਵਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ (ਰਵਜੀਟਰਾਂ) ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਰਵੱ ਚ ਰਕਚਨਰ (Kitchener), ਲੇ ਕਸ਼ੋਰ ਈਸਟ (Lakeshore East) ਅਤੇ ਲੇ ਕਸ਼ੋਰ ਵੈਸਟ ਗੋ (Lakeshore West GO) ਲਾਈਨਾਂ ਰਵੱ ਚ
ਕੁੱ ਲ 84 ਨਵੀਆਂ ਹਫਤਾਵਾਰ ਰਟਰੱ ਪਾਂ ਅਤੇ ਰਕਚਨਰ (Kitchener) ਅਤੇ ਲੇ ਕਸ਼ੋਰ ਵੈਸਟ (Lakeshore West) ਲਾਈਨਾਂ ਰਵੱ ਚ 65 ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਹਫਤਾਵਾਰ ਰਟਰੱ ਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਝਲਕੀਆਂ ਰਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱ ਚ ਹੁਣ ਰਕਚਨਰ ਗੋ (Kitchener GO) ਲਾਈਨ ਦੇ 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 ਘੰ ਟਾਵਾਰ ਕਾਰਜ ਰਦਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ



ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਗੋ ਤੱ ਕ ਹਫਤਾਵਾਰ ਐਕਸਪਰੈਸ ਰਟਰੱ ਪ, ਰਫਰ ਸਾਰੇ ਸਟੌਪਸ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਰਕਚਨਰ ਗੋ ਤੱ ਕ ਕਰਨਾ, ਰਜਸ ਨਾਲ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 10 ਰਮੰ ਟ ਬ੍ਚਣਗੇ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ 3 ਸਤੰ ਬ੍ਰ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਗੋ ਟਰਾਂਰਜਟ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ (GO
Transit’s website) ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੋ (GO) ਸੇਵਾ ਰਵਸਤਾਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਵੱ ਲੋਂ ਨਵੇਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰ (service improvements announced) ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਜਲਦੀ
ਹੀ ਆਉਣਗੇ।
ਹਵਾਲੇ
“ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਆਗਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖਬ੍ਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਰਦਨ ਦੀ ਗੋ (GO) ਸੇਵਾ ਹੈ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਉਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਪਰਤੀ ਇੱ ਕ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਸਹੂਲਤ ਭਰਰਆ ਬ੍ਣਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ,
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱ ਚ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਰਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੱ ਧ ਰੋਮਾਂਚਕ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ (Innovation Corridor) ਦੇ ਨਾਲ
ਆਰਰਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)

“ਵਧੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਤੰ ਬ੍ਰ ਰਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱ ਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਆਗਤੀ
ਖਬ੍ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱ ਚ ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰਜਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਮਜਬ੍ੂਤ, ਸਰਿਰ ਟਰਾਂਰਜਟ ਰਸਸਟਮ ਦਾ
ਰਨਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
-

ਐਲੇ ਕਸ ਰਮਲੋ ਜੇਰਵਕ (Alex Milojevic), ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
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