
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 
 

ਰਿਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੀਅਰਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰਿਚਕਾਰ  

ਨਿੇਂ ਜ਼ੂਮ ਟਰਾਂਰਜਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਘਸ਼ੋਣਾ ਕੀਤੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (3 ਮਾਰਚ, 2020) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ਼ੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੀਅਰਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ (Toronto Pearson 

International Airport) ਤੱਕ ਨਿੇਂ ਰਿੱਧੇ ਬੱ੍ਿ ਰੈਰਪਡ ਟਰਾਂਰਜਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ੇਹਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 505 ਜ਼ੂਮ ਬ੍ੋਿੇਅਰਡ (505 

Züm Bovaird) ਰ਼ੂਟ ਨ਼ੂੰ  ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਿਧਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਿਦੇ 2020 ਦ ੇਪਤਝੜ ਦ ੇਸ਼ੁਰ਼ੂ ਰਿੱਚ ਚਾਲ਼ੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਇਿਦ ੇ2020 ਦ ੇਬ੍ਜਟ (2020 Budget) ਦ ੇਰਹੱਿੇ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਿਰਬ੍ ਿੰਮਤੀ ਨਾਲ 

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਦੱਤੀ। ਇਹ ਰਿਿਤਾਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੀਅਰਿਨ ਰਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਨ਼ੂੰ  ਿੱਧ ਿਹ਼ੂਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 

ਰੀਜਨਲ ਕਨੈਕਟੀਰਿਟੀ ਨ਼ੂੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਿੇਗਾ। ਇਹ ਇਨੋਿੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ (Innovation Corridor) ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਿਬੰ੍ਧਾਂ ਨ਼ੂੰ  ਿੀ ਹੋਰ ਮਜਬ਼੍ੂਤ 

ਬ੍ਣਾਿੇਗਾ। 

ਪੀਅਰਿਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਡੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਿ ਥਾਂ ਹੈ, ਰਜੱਥ ੇ400 ਤੋਂ ਿੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਿੱਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਲੋਕ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ; ਰਜਹਨਾਂ ਰਿੱਚੋਂ 10,000 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ ਰਰਹੰਦੇ ਹਨ। ਪੀਅਰਿਨ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜੋਨ (Airport Employment Zone) ਨ਼ੂੰ  
ਿਹਾਰਾ ਰਦੰਦਾ ਹੈ, ਰਜਿ ਰਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਮਿੀਿਾਗਾ (Mississauga) ਅਤੇ ਏਟੋਬ੍ੀਕੋ (Etobicoke) ਦ ੇਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 300,000 ਤੋਂ ਿੱਧ 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਦ਼ੂਜਾ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਰੋਜਗਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। 

ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਅਰਪੋਰਟਿ ਅਥਾੱਰਰਟੀ (ਜੀ.ਟੀ.ਏ.ਏ.) (Greater Toronto Airports Authority) (GTAA) ਨਿੇਂ ਰ਼ੂਟ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਰਰਿਰਚ ਨੇ ਦਰਿਾਇਆ ਹੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦ ੇਰਿਚਕਾਰ ਰਿੱਧੇ ਬੱ੍ਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਖਾਿ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। 505 

ਜ਼ੂਮ ਬ੍ੋਿੇਅਰਡ ਰਿਿਤਾਰ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ ਰਰਹਣ ਿਾਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਿੰਰਖਆ ਦੁੱ ਗਣੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਬ੍ਰਲਕ 

ਟਰਾਂਰਜਟ ਤ ੇਿਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੀਅਰਿਨ ਰਿਖੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਤ ੇਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੈੈੱਟਿਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਯ਼ੂ.ਪੀ. ਐਕਿਪਰੈਿ (UP Express), ਛ ੇਟੀ.ਟੀ.ਿੀ. (TTC) ਰ਼ੂਟਿ, ਚਾਰ ਮਾਈਿੇ (MiWay) ਰ਼ੂਟਿ, ਦ ੋਗੋ ਟਰਾਂਰਜਟ (GO Transit) 

ਰ਼ੂਟਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੀਜਨਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਰਜਿੇਂ, ਗਰੇਹਾਊਂਡ (Greyhound)। 

ਿੰਖੇਪ ਤੱਥ 

 2020 ਦੇ ਬ੍ਜਟ ਰਿੱਚ ਰਿਟੀ ਦ ੇਟਰਾਂਰਜਟ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਨ਼ੂੰ  ਿਧਾਉਣ ਲਈ 1 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ ਟੈਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 
 ਰ਼ੂਟ 505 ਜ਼ੂਮ ਬ੍ੋਿੇਅਰਡ ਦ ੇਰਿਿਤਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ $1.75 ਰਮਲੀਅਨ ਆਿੇਗਾ - $900,000 ਦਾ ਫੰਡ ਰਿਟੀ ਿੱਲੋਂ  ਰਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਾਕੀ 

ਰਕਮ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਆਿੇਗੀ। 
 ਇਿ ਿੇਲੇ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੀਅਰਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 10,000 ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਰਿੱਚੋਂ 13 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ-

ਜਾਣ ਲਈ ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰਜਟ ਤ ੇਿਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 



 

 

 

ਹਿਾਲੇ 

 

“ਇਨੋਿੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਰਹੱਿੇ ਿਜੋਂ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦ ੇਕਾਰਜਬ੍ਲ ਰਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਿਾਡ ੇਰੀਜਨ ਦ ੇਆਰਰਥਕ ਿਾਧੇ ਨ਼ੂੰ  
ਿਰਹਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਮੌਰਕਆਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਿਾਿੀਆਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨ਼ੂੰ  ਅਿਾਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਿਾਨ਼ੂੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ 2020 ਦੇ ਬ੍ਜਟ ਨੇ 

ਇਿ ਰਿੱਚ ਮਹੱਤਿਪ਼ੂਰਣ ਰਨਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ਼ੂੰ  ਿਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਤਰਜੀਹ ਰਦੰਦਾ ਹੈ।” 
 

-       ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਅੱਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਿਾਂ ਨ਼ੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੀਅਰਿਨ ਤੱਕ ਿੱਧ ਅਿਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚ ਰਮਲੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਤੰਨ-

ਚੌਥਾਈ ਅਰਥਚਾਰਰਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ਼ੂੰ  ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਿਾਨ਼ੂੰ  ਮਜਬ਼੍ੂਤ ਿਥਾਨਕ ਜਮੀਨੀ ਿਬੰ੍ਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਇਹ ਿੇਿਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨ਼ੂੰ  ਮਜਬ਼੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।”   
 

-       ਿਕੌਟ ਕੋਲੀਅਰ (Scott Collier), ਿਾਈਿ ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਕਿਟਮ ਐਡਂ ਟਰਮੀਨਲ ਿਰਰਿਰਿਜ, ਜੀ.ਟੀ.ਏ.ਏ. 

 

“ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 2020 ਦੇ ਬ੍ਜਟ ਰਿੱਚ ਇਿ ਟਰਾਂਰਜਟ ਰਿਿਤਾਰ ਰਜਹੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਨਿੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਉਂਰਿਲ 

ਦੀਆਂ ਪਰਾਇਰਟੀਜ ਦ ੇਮੁਤਾਰਬ੍ਕ ਹਨ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ। ਬ੍ਜਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਿਾਡੇ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਲਈ ਿਧੀਆ ਰਕਿਮ 

ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਰਜਟ ਿੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਰਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਨਿਾਿੀ ਰੋਜਗਾਰ ਮੌਰਕਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਦੀ ਪਰਰਤਭਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।” 
 

-       ਡੇਰਿਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਿ ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

 
-30- 

ਕਨੇੈਡਾ ਰਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ਼ੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ਼ੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨ਼ੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਿੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 

 
 
 
  

 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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