
 

 

 

13 ਅਗਸਤ, 2018 

ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰ:   

ਜ਼ੂਮ ਬੋਵੇਅਰਡ ਵਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਘਵਿਆ ਬਾਲ ਵਿਰਾਇਆ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਲਜਾਣ 
ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ, ਜਜੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 4 ਸਤੂੰਬ੍ਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਼ਿਮੂ ਬ੍ੋਵੇਅਰਡ 
(Züm Bovaird) ਜਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਬੱ੍ਜਚਆਂ ਲਈ ਘਜਟਆ ਹੋਇਆ PRESTO ਜਕਰਾਇਆ। 

ਸੁਰਖੀਆਂ:   

 ਨਵੀਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 505 ਼ਿੂਮ ਬ੍ੋਵੇਅਰਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ (505 Züm Bovaird Airport Road) ਜਵਸਤਾਰ ਤੋਂ ਮਲਟਨ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 

(Malton GO Station)   

 ਨਵੀਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 27 ਰੋਬ੍ਰਟ ਪਾਰਜਕਨਸਨ (27 Robert Parkinson) ਰੂਟ, ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ ਜਵਲੇਜ (Mount Pleasant Village) 

ਦਾ ਪੂਰਬ੍ 

 ਨਵੀਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇ ਟਰਮੀਨਲ (Brampton Gateway Terminal) ਤੋਂ 54 ਕਾਉਂਟੀ ਕੋਰਟ (54 County Court) ਰੂਟ  

 ਨਵੀਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ 56 ਜਕੂੰ ਗ ਨੋਲ (56 King Knoll) ਰੂਟ 

 501 ਼ਿੂਮ ਕਵੀਨ (501 Züm Queen) ਹੁਣ ਵੌਨ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸੈਂਟਰ ਰੈਜਪਡਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ (Vaughan Metropolitan 

Centre Rapidway Station) ‘ਤੇ ਿਤਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਟੀ.ਟੀ.ਸੀ. (TTC) ਸਬ੍ਵੇ ਨਾਲ ਜਸੱਧੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਰੂਟ ਹੁਣ ਯੌਰਕ 
ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ (York University) ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।  

o  501A/C ਼ਿੂਮ ਕਵੀਨ (501A/C Züm Queen) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਘੂੰ ਜਟਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੌਰਕ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਿੇਗੀ  

 6 ਅਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਜਵਚਕਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ੍ਜਚਆਂ ਲਈ PRESTO ਜਕਰਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ:  

 ਵਿਰਾਇਆ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਰਤਮਾਨ 3 ਸਤੰਬਰ 

ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰਪ੍ $2.50 $2.00 

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਪ੍ਾਸ $27.00 $22.00 

ਮਾਵਸਿ ਪ੍ਾਸ $105.00 $84.00 

ਹੋਰਾਂ ਰੂਟਾਂ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ 4 ਸਤੂੰਬ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਅਪਡੇਟ bramptontransit.com ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰੀਡ ਐਡਂ 
ਰਾਈਡ (Read & Ride) ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੂੰ ਕ ਜਵੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। 

http://www.bramptontransit.com/


 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ ਗਾਹਕ ਚਾਰਟਰ (Customer Charter) 2018 ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ (2018 Service Plan) ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ, 
ਜਜਸ ਜਵੱਚ 65,000 ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੂੰ ਟੇ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – ਇਹਨਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਤੂੰਬ੍ਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਚਾਰਟਰ 
ਬ੍ਾਰੇ bramptontransit.com ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਹੋ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਕੂੰ ਮ ਅੱਗੇ ਜਕਵੇਂ ਵਧ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ brampton.ca/citydashboard ‘ਤੇ ਜਾਓ।   
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ਬਰੈਂਪ੍ਿਨ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਵੱਿ ਲਈ ਜਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਜਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜਵਜਵਧਤਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਵੱਿਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਸ਼ਵ-ਜਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜਵੱਚ ਸਜਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਜਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਜਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਜਹਾ ਜੁਜੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਜਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਜਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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