
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

ਵੱਧ ਜਰੁਿਆ ਹਇੋਆ, ਸਰਿਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਰਸਟੀ ਨੇ ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਰ ੰਗ ਰਵੱਚ ਫ ੈਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ $45.3 ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਤ ੇ 

ਸਬੂ੍ਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ $37.8 ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨਵਸ਼ੇ ਸਰੱੁਰਿਅਤ ਕੀਤਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (28 ਜੁਲਾਈ, 2020) – ਅੱਜ, ਿੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (City Council) ਨੇ, ਕੈਨੇ ਾ ਸਰਕਾਰ 

(Government of Canada) ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਵੱਲੋਂ ਵੱ ੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ, 

ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੰੂ ਰਸੱਧੇ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। 

ਸਨਿਾਨਯੋਗ ਰਿਰਨਸਟਰ ਆਫ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐ ਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ, ਕੈਿਰੀਨ ਿਕੈਨਾ (Catherine McKenna) ਨੇ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ 

ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਟਰੀਿ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਸ.) (Public Transit Infrastructure Stream) (PTIS) ਦੁਆਰਾ, ਚਾਰ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਵੱਚ ਕੈਨੇ ਾ 
ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ$45.3 ਰਿਲੀਅਨ ਦ ੇਰਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਰਿਰਨਸਟਰ ਿਕੈਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਿਰਨਸਟਰ ਆਫ ਸਿਾਲ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਐ ਂ ਰੈ  ਟੇਪ ਰਰ ਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਿ ਲਈ 

ਪਰੋਰਵੰਸੀਅਲ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟ ਦ ੇਿੈਂਬ੍ਰ, ਸਨਿਾਨਯੋਗ ਪਰਬ੍ਿੀਤ ਰਸੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ (Prabmeet Singh Sarkaria) ਨੇ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਰਿਰਨਸਟਰ 

ਆਫ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਸਨਿਾਨਯੋਗ ਲੌਰੀ ਸਕੌਟ (Laurie Scott) ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ 

ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਵੱਚ $37.8 ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, $30.2 ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦ ੇਰਹੀ ਹੈ; ਇਹ ਸਭ ਇਨਵੈਸਰਟੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇ ਾ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ (Investing in Canada 

infrastructure) ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

ਚਾਰ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ: 

• 2020-2021 ਰਰਪਲੇਸਿੈਂਟ ਬੱ੍ਸਾਂ: ਿੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਿ ਰੱਿਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਲੀਟ ਨੰੂ ਬ੍ਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, 32 ਪਰੰਪਰਰਕ ਬੱ੍ਸਾਂ ਦੀ 
ਿਰੀਦ। 

o ਫੈ ਰਲ ਫੰਰ ੰਗ: $9,132,000 

o ਸੂਬ੍ਾਈ ਫੰਰ ੰਗ: $7,609,239 

o ਰਿਊਰਨਰਸਪਲ ਫੰਰ ੰਗ: $6,088,761 

• 2020-2024 ਬੱ੍ਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ: 300 ਪਰੰਪਰਰਕ ਬੱ੍ਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ, ਵੱ ੇ ਪੁਰਰਜਆਂ ਦੀ ਿੁਰੰਿਤ ਅਤੇ ਬ੍ਦਲੀ 
(ਰਰਪਲੇਸਿੈਂਟ), ਰਜਵੇਂ ਇੰਜਣ, ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ। 

o ਫੈ ਰਲ ਫੰਰ ੰਗ: $22,243,218 

o ਸੂਬ੍ਾਈ ਫੰਰ ੰਗ: $18,534,161 

o ਰਿਊਰਨਰਸਪਲ ਫੰਰ ੰਗ: $14,830,666 

• ਔਨ-ਬ੍ਰੋ  ਕਿੈਰਰਆਂ ਅਤੇ ਰ ਜੀਟਲ ਵੀਰ ਓ ਰਰਕਾਰ ਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਦਲੀ: ਸਿੱੁਚੇ ਬੱ੍ਸ ਫਲੀਟ ਰਵੱਚ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨਾ। 
o ਫੈ ਰਲ ਫੰਰ ੰਗ: $2,000,000 



 

 

o ਸੂਬ੍ਾਈ ਫੰਰ ੰਗ: $1,666,500 

o ਰਿਊਰਨਰਸਪਲ ਫੰਰ ੰਗ: $1,333,500 

•  ਾਉਨਟਾਉਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਿਰੋਬ੍ਰਲਟੀ ਹਬ੍: ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਹਬ੍ (ਕੇਂਦਰ), ਜੋ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਸਾਂ ਿਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਬ੍ ਨੰੂ ਅਪਗਰੇ  ਕਰਨ 

ਦੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਸਿੇਤ, ਵੱਧ ਸੇਵਾ, ਨਵੀਆਂ ਬੱ੍ਸ ਕੈਨੋਪੀਆਂ (ਸ਼ਾਰਿਆਨੇ), ਉ ੀਕ ਿੇਤਰ, ਰਰਆਇਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੱ੍ਸ ਬ੍ੇਜ 

(ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕ ਦ ੇਰਕਨਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਿਾਵਾਂ) ਦੀ ਸੰਰਿਆ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। 

o ਫੈ ਰਲ ਫੰਰ ੰਗ: $12,000,000 

o ਸੂਬ੍ਾਈ ਫੰਰ ੰਗ: $9,999,000 

o ਰਿਊਰਨਰਸਪਲ ਫੰਰ ੰਗ: $8,001,000 

ਹਵਾਲੇ 

“ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਰਨਵੇਸ਼, ਸਾਰਰਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਅਤੇ ਰਸਹਤਿੰਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾ ੇ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ 

ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਸਸਟਿ ਦੀ ਸਿਰੱਿਾ ਅਤੇ ਕੁਆਰਲਟੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਾ ੇ ਫੈ ਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬ੍ਾਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾ ੇ 
ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕ,ੇ ਸਾ ੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹਾਂ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾ ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿੱੁਚੀ ਰਸਹਤ 

ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੈਂ ਇੱਿੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ, ਸਾ ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾ ੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦ ੇਜਾਰੀ ਰਰਹਣ ਤ ੇਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਅੱਜ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਾ ੇ ਸ਼ਰਹਰ ਲਈ ਿਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਰਸੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਸਾ ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 

ਿਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ, ਜੋ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਤ ੇਰਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ਼, ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਕੁਆਰਲਟੀ 
ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰ ਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਰਨਵੇਸ਼, ਰਸੱਧੇ ਸਾ ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਰਵੱਿੀ ਵਾਧੇ ਰਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰ਼ੰਿਦਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। 
ਵੱਧ ਰਸਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਰਿਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾ ੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਦੀ ਰਜੱਤ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ।” 

- ਸ਼ਾਰਿੇਨ ਰਵਲੀਅਿਸ (Charmaine Williams), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰ ਸ 7 ਅਤੇ 8; ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇ ਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਸਸਟਿਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਘਰ ਹੈ। ਸਾ ੇ ਫੈ ਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬ੍ਾਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਹਯੋਗ 

ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾ ੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਿਰ ਰੂਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। 
ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਵਕਾਸ, ਸਾ ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਭਰਵੱਿ ਰਵੱਚ ਿਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਨਵੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾ ੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਤ ੇ

ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਇਿ ਰੱਿਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ।” 



 

 

-  ੇਰਵ  ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐ ਰਿਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈ ਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾ  ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਿਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾ  ੇਨਾਲ 

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

 

ਿੀ ੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਿੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰ ੀਨੇਟਰ, ਿੀ ੀਆ ਐ ਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਿੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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