
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਤੀਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਫਰੈਿਰਲਟੀ ਲਈ 128 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ 
 ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪਰਰੋ ੰਿੀਅਲ ਰਨ ਸ਼ੇ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਕੀਤਾ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਅਪਰੈਲ, 2021) – ਅੱਜ, ਿੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown); ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰਾਂ; ਫੈਡਰਲ ਰਿਰਨਿਟਰ 

ਆਫ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ, ਿਨਿਾਨਯੋਗ ਕੈਥਰੀਨ ਿਕੈਨਾ (Catherine McKenna) ਦ ੇ ੱਲੋਂ, ਰਿਰਨਿਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 

ਰਡ ੈਲਪਿੈਂਟ ਲਈ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟਰੀ ਿੈਕਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਿਟ ਲਈ ਿੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟ, ਿਰਨੰਦਰ ਰਿੱਧੂ (Maninder Sidhu); 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਰਿਰਨਿਟਰ ਆਫ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ, ਿਨਿਾਨਯੋਗ ਲੌਰੀ ਿਕੌਟ (Laurie Scott) ਦ ੇ ੱਲੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ੈਿਟ ਲਈ ਿੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਰੋਰ ੰਿੀਅਲ 

ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟ, ਅਿਰਜੋਤ ਿੰਧੂ (Amarjot Sandhu) ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਦੀ ਤੀਜੀ ਿਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ  ਾਲੀ 
ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਲਈ ਫੰਰਡੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਲਾਨ ਰ ੱਚ ਰਨ ੇਸ਼ ਕਰਨ  ਾਲੀ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਿਟਰੀਿ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਿ.) (Public Transit 

Infrastructure Stream) (PTIS) ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਿ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰ ੱਚ 69.9 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਨ ੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ, 58.2 

ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਰਕ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਇਿ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 46.6 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦ ੇਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਰੋਜੈਕਟ ਦ ੇਫੇਜ 1 ਰ ੱਚ, ਲਗਭਗ 400,000  ਰਗ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇਿਭਾਲ  ਾਲੀ ਅਤੇ ਿਟੋਰੇਜ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਦੀ ਉਿਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ, ਰਜਿ ਰ ੱਚ 36 

ਦੇਿਭਾਲ ਿੰਡ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 49 ਓ ਰਹੈੈੱਡ ਗਰਾਜ ਦਰ ਾਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਜੱਥੇ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਿਰਹਯੋਗ  ਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਇਲਾ ਾ, 250 

ਿਟੈਂਡਰਡ 40 ਫੁੱ ਟ ਦ ੇਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਬੱ੍ਿਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰ੍ਧ ਹੋ ਿਕੇ। ਇਿ ਕੰਿ ਰ ੱਚ ਰਫਕਿ ਅਤੇ ਿੋਬ੍ਾਈਲ ਰਲਫਟਾਂ,  ਾਹਨ ਜਾਂਚ ਰਪਟ, ਓ ਰਹੈੈੱਡ ਕਰੇਨ, 

ਰਫਊਲ ਿਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਰ ਤਰਣ ਰਿਿਟਿ,  ਾਹਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਰਿਿਟਿ ਅਤੇ ਬ੍ੈਕਅਪ ਇਲੈਕਟਰੀਰਿਟੀ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਇੰਿਟਾਲ ਕਰਨਾ  ੀ ਸ਼ਾਿਲ 

ਹੈ। 

ਇਿ ਨ ੀਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਦੀ ਉਿਾਰੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਦੀ ਕੈਪੇਰਿਟੀ, ਕੁਆਰਲਟੀ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਆ ਰ ੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। 
ਨਾਲ ਹੀ ਇਿਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਲਈ  ੱਧ ਿਾਫ਼ ਅਤੇ  ੱਧ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰ ਧੀਆਂ ਰਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਿਾਂ ਦੀ ਿੇ ਾ ਦੇਣ 

ਲਈ ਭਰ ੱਿ ਦਾ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਇੰਿਟਾਲੇਸ਼ਨ  ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇਗਾ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਨੰੂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬ੍ਣਾਉਣ  ਾਿਤੇ 150 ਰਿਲੀਅਨ 

ਡਾਲਰ ਦੀ  ਾਧੂ ਫੰਰਡੰਗ ਦੀ ਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਿੇਗੀ। 

ਇਹ ਫੰਰਡੰਗ, ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਦ ੇਫੇਜ 1 ਦੀ ਉਿਾਰੀ ਦ ੇਖ਼ਰਚ ੇਕ ਰ ਕਰਨ ਰ ੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਿ ਨ ੀਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਲਈ, 2022 ਰ ੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ 
ਫੇਜ ਰ ੱਚ ਉਿਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਜ 1 ਦ ੇ2024 ਦ ੇਅੰਤ ਰ ੱਚ ਿਹੱ ਲਣ ਦੀ ਿੰਭਾ ਨਾ ਹੈ।  

ਰਿਟੀ ਇਿ  ੇਲੇ ਇਿ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ, ਐਨ ਾਇਰਨਿੈਂਟਲ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਰਪੋਰਟ (ਈ.ਪੀ.ਆਰ.) (Environmental Project Report) (EPR) ਦੀ 
ਿਿੀਰਿਆ ਰਿਆਦ ਰ ੱਚ ਹੈ। ਰਰਪੋਰਟ, Brampton.ca/transitfacility ਤ ੇ19 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਿਿੀਰਿਆ ਲਈ ਿਹੱ ਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਫੀਡਬ੍ੈਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਹਨ, ਉਹ ਿੂਚੀਬੱ੍ਧ ਪਰੋਜੈਕਟ ਿੰਪਰਕਾਂ (Project Contacts) ਨੰੂ ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

ਰਲੰਕ 

• ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਲਈ ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਰ ੱਚ ਰਨ ੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (Canada and 

Ontario invest in public transit infrastructure for residents of Brampton) 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Foffice-infrastructure%2Fnews%2F2021%2F04%2Fcanada-and-ontario-invest-in-public-transit-infrastructure-for-residents-of-brampton.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5e536a95afa04deeea8f08d9002c61cf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637541012888865918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nkloc0lCWRq3aivrN5CUv8oLVma7mj4Y%2FYFpeoxJdOY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Foffice-infrastructure%2Fnews%2F2021%2F04%2Fcanada-and-ontario-invest-in-public-transit-infrastructure-for-residents-of-brampton.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5e536a95afa04deeea8f08d9002c61cf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637541012888865918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nkloc0lCWRq3aivrN5CUv8oLVma7mj4Y%2FYFpeoxJdOY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Foffice-infrastructure%2Fnews%2F2021%2F04%2Fcanada-and-ontario-invest-in-public-transit-infrastructure-for-residents-of-brampton.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5e536a95afa04deeea8f08d9002c61cf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637541012888865918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nkloc0lCWRq3aivrN5CUv8oLVma7mj4Y%2FYFpeoxJdOY%3D&reserved=0


 

 

• ਤੀਜੀ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਦੀ ਐਨ ਾਇਰਨਿੈਂਟਲ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਰਪੋਰਟ (ਈ.ਪੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਿਿੀਰਿਆ ਰਿਆਦ (Third Transit Facility 

Environmental Project Report (EPR) Review Period) 

• ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਼ਿੀਰੋ-ਰਨਕਾਿੀ  ਾਲੀਆਂ ਬੱ੍ਿਾਂ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰੀ ਅਿਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ  ੱਡੀਆਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਿ 

ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਰ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਿਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਈ ਹੈ (City of Brampton plans to construct one of North 

America’s largest electric bus transit facilities supporting zero-emission buses) 

ਹ ਾਲੇ 

“ਅਿੀਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀ ਤੀਜੀ ਿਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ  ਾਲੀ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਰ ੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਰਨ ੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਿੁਆਗਤ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਰ ੱਚ ਿਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਿਿਟਿਾਂ ਰ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨ ੀਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀ, ਿਾਡੇ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਅਤੇ 
ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੈੈੱਟ ਰਕ ਨੰੂ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਰ ੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਿਦੀ ਉਿਾਰੀ ਰ ੱਚ ਹਰ ਿਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਲਗਭਗ 850 ਨ ੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ੇਗੀ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ ਬ੍ਣਨ ਦੀ 
ਿਾਡੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ  ਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ, ਅਿੀਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਨੰੂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਰਡੰਗ ਦੀ ਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਿਾਂਗੇ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿਰਥਰਤਾ ਰ ੱਚ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਹੀ ਹੈ ਰਕ ਿਾਡਾ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੈੈੱਟ ਰਕ, ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜੁਰੜਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਈਕ-ੋਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ 
ਕਾਉਂਰਿਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀ ਤੀਜੀ ਿਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ  ਾਲੀ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਲਈ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਿਾਰੇ ਿਰਹਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਿਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਇਿਨੰੂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ, ਼ਿੀਰੋ-ਰਨਕਾਿੀ  ਾਲੇ ਬੱ੍ਿ ਫਲੀਟ ਰ ੱਚ ਬ੍ਦਲਣ ਅਤੇ ਿਰਥਰਤਾ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਾਡੇ ਟੀਰਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ  ੱਲ 

ਅੱਗੇ  ਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਪਾੱਲ ਰ ਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ  ਰਕਿ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਪਰਭਾ ੀ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਿਿਟਿ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਨ ੇਸ਼ ਿਾਡੀਆਂ ਗਰੀਨ ਪਰਹਲਕਦਿੀਆਂ 
ਰ ੱਚ ਬ੍ੇਹੱਦ ਿਹੱਤ ਪੂਰਣ ਪਰੋਜੈਕਟ – ਤੀਜੀ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਰ ੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਰਨ ੇਸ਼ ਰਲਆਉਣ ਲਈ, ਿਾਡੇ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ 
ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਿ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਅੱਜ ਦਾ ਰਨ ੇਸ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ  ੱਡੀ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇਿਭਾਲ  ਾਲੀ ਅਤੇ ਿਟੋਰੇਜ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾ ੇਗਾ ਰਕ 

ਆਉਣ  ਾਲੇ ਿਾਲਾਂ ਰ ੱਚ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦੀ  ਧੀਆ ਰਕਿਿ ਦ ੇਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰ ਕਲਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਗਰੀਨ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬ੍ਨ 

 ਾਲੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਿਿਟਿਾਂ ਲਈ ਭਰ ੱਿੀ ਿੌਕ ੇਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਗੀ ਤਨਿਾਹ  ਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ  ੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਰਚ ਪਲਾਨ, 

ਹ਼ਿਾਰਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰ ੱਚ ਰਨ ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਰ ੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ੱਧ ਿਾਫ਼ ਅਤੇ  ੱਧ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ  ਾਲੀਆਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ 

ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।” 

- ਿਰਨੰਦਰ ਰਿੱਧੂ (Maninder Sidhu), ਰਿਰਨਿਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਡ ੈਲਪਿੈਂਟ ਲਈ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟਰੀ ਿੈਕਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਈਿਟ ਲਈ ਿੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਰਨਿਟਰ ਆਫ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ, ਿਨਿਾਨਯੋਗ ਕੈਥਰੀਨ ਿਕੈਨਾ 
(Catherine McKenna) ਦ ੇ ੱਲੋਂ  

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767


 

 

“ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ ਇੱਕ  ਾਰ ਰਫਰ, ਇਹ ਿਹੱਤ ਪੂਰਣ ਰਨ ੇਸ਼ ਕਰਨ ਰ ੱਚ ਿਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲ ਿਰਹਯੋਗੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ 
ਕਰਕੇ, ਿੂਬ੍ੇ ਰ ੱਚ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਰ ੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ  ਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਦਰਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨ ਾਂ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਟਰਿੀਨਲ, ਿਾਡੇ ਪਲਾਨ ਰ ੱਚ 

ਦੂਜਾ ਕਦਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨ ਾਿੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਰ ੱਚ ਘੱਟ ਿਿਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਰ ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਰ ਿੇ  ੱਧ ਿਿਾਂ 
ਰਬ੍ਤਾ ਿਕਣ।” 

- ਅਿਰਜੋਤ ਿੰਧੂ (Amarjot Sandhu), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ੈਿਟ ਲਈ ਿੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਰੋਰ ੰਿੀਅਲ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਰਿਰਨਿਟਰ ਆਫ 

ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ, ਿਨਿਾਨਯੋਗ ਲੌਰੀ ਿਕੌਟ (Laurie Scott) ਦੇ  ੱਲੋਂ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ੱਚ ਿਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 

ਿੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਿੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਿੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਿੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

ਸ਼ੈਂਟੇਲ ਔਬ੍ਰਰਟਨ (Chantalle Aubertin) 

ਪਰੈਿ ਿੈਕਰੇਟਰੀ 
ਆਰਫਿ ਆਫ ਦ ਰਿਰਨਿਟਰ ਆਫ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ 

613.941.0660 | chantalle.aubertin@canada.ca  
 

ਰਕਰਿਟੀਨ ਬ੍ੁਜੋਲਡ (Christine Bujold) 

ਪਰੈਿ ਿੈਕਰੇਟਰੀ 
ਆਰਫਿ ਆਫ  ਿਨਿਾਨਯੋਗ ਲੌਰੀ ਿਕੌਟ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਰਿਰਨਿਟਰ ਆਫ 

ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ 

416.454.1782 | christine.bujold@ontario.ca 
 

ਿੋਫੀਆ ਿਜੂਾ-ਰਡਆਿ (Sofia Sousa-Dias) 

ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨਿ ਬ੍ਰਾਂਚ 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਿਰਨਿਟਰੀ ਆਫ  ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ 

437.991.3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca  
 

ਿੀਡੀਆ ਰਰਲੇਸ਼ਨਿ 

ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਕੈਨੇਡਾ  
613-960-9251 

ਟੋਲ ਫਰੀ: 1.877.250.7154 

ਈਿੇਲ: infc.media.infc@canada.ca   

ਿਾਨੂੰ  Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ 

 ੈਬ੍ਿਾਈਟ: Infrastructure Canada 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca
mailto:chantalle.aubertin@canada.ca
mailto:christine.bujold@ontario.ca
mailto:sofia.sousa-Dias@ontario.ca
mailto:infc.media.infc@canada.ca
https://twitter.com/INFC_eng
https://www.facebook.com/InfrastructureCanadaENG/
https://www.instagram.com/infragram_can/
http://www.infrastructure.gc.ca/
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