
 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ 

 

ਤੁਿੰਤ ਜਾਿੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 

9 ਸਤੰਬਿ 2016 

 

ਨਵੀਂ ਕਵੀਨ ਵਸੈਟ (Queen West) ਸਵੇਾ ਨੇ $285 ਰਮਲੀਅਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜ਼ਮੂ (Brampton Züm) ਪਰਜੋਕੈਟ 
ਦਾ ਆਖਿੀ ਮੀਲ ਪੱਥਿ ਲਗਾਇਆ  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਿੀਓ: ਆਿਰਥਕ ਵਾਧੇ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਨ ਲਈ ਿੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ 
ਬੁਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਿਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਗੇ ਿੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਆਧੁਰਨਕ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਨੌਕਿੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਰਵੱਚ 
ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿੋਜ਼ਾਨਾ ਰਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਰਵੱਚ ਅਸਲ ਫਿਕ ਰਲਆਉਂਦੇ ਹਨ।  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਦੁਆਿਾ ਜ਼ੂਮ ਕਵੀਨ ਵੈਸਟ (Züm Queen West) ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਕਾਿ, ਓਨਟੈਿੀਓ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਰਵਚਕਾਿ ਜਾਿੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਆਖਿੀ ਮੀਲ-ਪੱਥਿ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।  
 

ਰਮਰਨਸਟਿ ਆਫ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਿ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ਼, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਮਿਜੀਤ ਸੋਹੀ (Amarjeet Sohi) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਮਰਨਸਟਿ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪਾਿਰਲਆਮੈਂਟਿੀ 
ਸੈਕਰੇਟਿੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ-ਵੈਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਿ ਆਫ ਪਾਿਰਲਆਮੈਂਟ ਕਮਲ ਖੇਿਾ (Kamal Khera), ਰਮਰਨਸਟਿ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਟੀਵਨ ਡੇਲ ਡੁਕਾ 
(Steven Del Duca) ਦੇ ਵੱਲੋਂ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ MPP, ਰਵਕ ਰਢੱਲੋਂ (Vic Dhillon), ਅਤੇ ਮੇਅਿ ਰਲੰਡਾ ਜੈਫਿੀ (Linda Jeffrey) ਨਵੇਂ 561 ਜ਼ੂਮ ਕਵੀਨ 
ਵੈਸਟ (Züm Queen West) ਿੂਟ ਲਈ ਟਿਮੀਨਸ, ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਗੋ (Mount Pleasant GO) ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  
 

ਜ਼ੂਮ (Züm) ਿੂਟਾਂ ਦੇ ਪੂਿੇ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਿੀਦ, ਸੈਂਡਲਵੁੱ ਡ ਫੈਸੀਰਲਟੀ (Sandalwood Facility) ਨੰੂ 
ਪੂਿਾ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਹਿੇਕ ਬਸ 'ਤੇ ਆਟੋਮੇਰਟਡ ਵਾਹਨ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਰਸਸਟਮ ਨੰੂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਿਨਾ।  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਜ਼ੂਮ (Brampton Züm) ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਸਿਕਾਿ ਦੇ ਰਤੰਨੋਂ  ਪੱਧਿਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰਮਰਲਆ ਸੀ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਕਾਿਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਹਿੇਕ ਨੇ $95 
ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਫੰਡ ਰਮਊਰਨਸਪਲਟੀ ਨੇ ਰਦੱਤਾ। ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਪੂਿਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ:  
  

 ਪਰਹਲੇ ਪੜਾਅ (Phase I)  ਰਵੱਚ ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ (Queen Street East) 'ਤੇ ਬਸ ਿੈਰਪਡ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਰਨਿਮਾਣ ਸਤੰਬਿ 2010 
ਰਵੱਚ ਪੂਿਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ (Main Street) ਨੰੂ ਸਤੰਬਿ 2011 ਰਵੱਚ ਪੂਿਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਅਤੇ ਸਟੀਲਸ ਐਵੇਰਨਊ ਈਸਟ (Steeles Avenue 

East) ਨੰੂ 2012 ਦੀ ਪਤਝੜ ਰਵੱਚ ਪੂਿਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਹਲੇ ਪੜਾਅ ਰਵੱਚ ਵੀਹ 60-ਫੁੱ ਟ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੰੂ 
ਖਿੀਦਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਰਕ ਪਿੰਪਿਾਗਤ 40-ਫੁੱ ਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਪਰਰਤਸ਼ਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸਵਾਿੀਆਂ ਰਲਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  
 

 ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ (Phase II)  ਰਵੱਚ, 2014 ਰਵੱਚ ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਗੋ (Mount Pleasant GO) ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ (Queen Street) ਅਤੇ 
ਗੋਿਵੇਅ ਡਰਾਈਵ (Goreway Drive) ਤੱਕ ਬੋਵੇਅਿਡ ਡਰਾਈਵ (Bovaird Drive) ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ (Züm) ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਸ਼ੁਿੂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। 2015 ਰਵੱਚ, 
ਜ਼ੂਮ (Züm) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੀਲਸ ਐਵੇਰਨਊ ਵੈਸਟ (Steeles Avenue West) ਲਾਈਨ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇ ਟਿਮੀਨਲ (Brampton Gateway 

Terminal) ਤੋਂ ਰਮਸੀਸਾਗਾ ਰਵੱਚ ਰਲਸਗਿ ਗੋ (Lisgar GO) ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਰਵਸਤਾਿ ਕੀਤਾ। 6 ਸਤੰਬਿ ਨੰੂ ਜ਼ੂਮ ਕਵੀਨ ਵੈਸਟ (Züm Queen 

West) ਨੰੂ ਸ਼ੁਿੂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ, ਜੋ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟਿਮੀਨਲ (Downtown Terminal) ਤੋਂ ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਗੋ (Mount Pleasant GO) ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਦੀ ਹੈ।  

 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਅਤੇ ਪੂਿਾ ਰਦਨ ਕੰਮ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਘਿ ਵਾਪਸ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਿੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ 
ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬੁਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਿੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਬੁਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਿਰਥਕ ਦੋਵੇਂ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸਿਗਿਮ ਭਾਗੀਦਾਿ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੂਮ (Züm) ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਜਨਤਕ 
ਆਵਾਜਾਈ ਪਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਮੱਧ ਵਿਗ (ਰਮਡਲ ਕਲਾਸ) ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧੇਿੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਟਕਾਊ ਸ਼ਰਹਿ ਬਣਾਏਗਾ।" 



 

 
ਰਮਰਨਸਟਿ ਆਫ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਿ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ਼, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਮਿਜੀਤ ਸੋਹੀ (Amarjeet Sohi) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਮਰਨਸਟਿ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪਾਿਰਲਆਮੈਂਟਿੀ 
ਸੈਕਰੇਟਿੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ-ਵੈਸਟ ਲਈ ਮੈਂਬਿ ਆਫ ਪਾਿਰਲਆਮੈਂਟ ਕਮਲ ਖੇਿਾ (Kamal Khera)  
 

“ਜਨਤਕ ਿੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਰਵੱਚ ਓਨਟੈਿੀਓ ਦਾ ਬੇਰਮਸਾਲ ਰਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਧਾਿ ਗਰੇਟਿ ਟੋਿੋਂਟੋ (Greater Toronto) ਅਤੇ ਹੈਰਮਲਟਨ (Hamilton) ਖੇਤਿ ਰਵੱਚ 
ਿੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਿ ਨੰੂ ਵਧੇਿੇ ਸਹੂਲਤ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਜ਼ੂਮ BRT (Brampton Züm BRT) ਸੇਵਾ ਿੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ 
ਪਹੰੁਚਯੋਗ, ਆਧੁਰਨਕ ਬਰੁਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿੇਗੀ ਜੋ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਿੇਗਾ, ਸਫਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਘਟਾਏਗਾ, ਨੌਕਿੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਿੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਓਨਟੈਿੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਿ ਕਿੇਗਾ।” 
ਰਮਰਨਸਟਿ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਟੀਵਨ ਡੇਲ ਡੁਕਾ (Steven Del Duca) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਲਈ MPP, ਰਵਕ ਰਢੱਲੋਂ (Vic Dhillon)  
 

“ਜਦੋਂ ਸਿਕਾਿਾਂ ਸਾਿੇ ਪੱਧਿਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2010 ਰਵੱਚ Züm ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਰਵੱਚ ਲਗਭਗ 60% ਵਾਧਾ ਦੇਰਖਆ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀ ਲਗਾਤਾਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ ਰਕ ਿੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਰਵੱਚ 
ਰਨਵੇਸ਼ ਸਮਝਦਾਿੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਜਉਣ-ਯੋਗ ਸ਼ਰਹਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ , ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਬਹਤਿ, ਵਧੇਿੇ ਰਜਊਣ-ਯੋਗ ਬਰੈਂਪਟਨ 
ਦਾ ਰਨਿਮਾਣ ਕਿਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਕਾਿ ਅਤੇ ਓਨਟੈਿੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਿ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਦੀ ਹਾਂ।” 
ਮੇਅਿ ਰਲੰਡਾ ਜੈਫਿੀ (Linda Jeffrey), ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
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ਸੰਪਿਕ: 
 

ਬਿੂਕ ਰਸੰਪਸਨ (Brook Simpson) 

ਪਰੈਸ ਸੈਕਰੇਟਿੀ 
ਰਮਰਨਸਟਿ ਆਫ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਿ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ਼ ਆਰਫਸ, ਓਟਾਵਾ 
613-991-0947 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਬੰਧ 

ਟਰਾਂਸਪੋਿਟ ਕੈਨੇਡਾ 
613-993-0055 

media@tc.gc.ca 
 

ਸਟੀਫਨ ਹੈਕਬਿਟ (Stephen Heckbert) 

ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਡਾਇਿੈਕਟਿ, ਰਮਰਨਸਟਿ ਦਾ ਆਰਫਸ 

ਓਨਟੈਿੀਓ ਰਮਰਨਸਟਿੀ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ 

Steven.Heckbert@ontario.ca 
 

ਬੌਬ ਰਨਕੋਲਸ (Bob Nichols) 
ਓਨਟੈਿੀਓ ਰਮਰਨਸਟਿੀ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ  
416-327-1158 

 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਰਡਲ (Natalie Stogdill) 
ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਿਡੀਨੇਟਿ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905-874-3654 

natalie.stogdill@brampton.ca 
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