
 

 

  

ફેબર્ુઆરી 13, 2018       

 

બર્ામ્પટન ટર્ાિન્ઝટ ેવષર્ 2017 માં અભતૂપૂવર્ વિૃદ્ધ જોઇ 
 

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો - બર્ામ્પટન ટર્ાિન્ઝટને 2017 માં રાઇડરિશપમાં (સવારીઓની સંખ્યામાં) અભૂતપૂવર્ 18 ટકાના વધારા સાથે કેનેડામાં 
સૌથી ઝડપથી િવકસતા ટર્ાિન્ઝટ (પિરવહન) પૂરંુ પાડનારાઓ પૈકી એક તરીકે ઓળખ મળી છે. 
 
આ રાઇડરિશપ વૃિદ્ધનો આશરે અડધોઅડધ આંકડો શહેરના ઝુમ કોિરડોસર્; ક્વીન સ્ટર્ીટ, મેઇન સ્ટર્ીટ, સ્ટીલ્સ એવન્યૂ અને બોવેઇડર્ ડર્ાઇવની 
સાથે સાથે, સ્થાિનક અને ઝુમ રૂટ્સ એમ બંને પર જોવામાં આવ્યો. 
 
ગર્ાહક અને કમર્ચારીગણના પર્િતભાવને લક્ષમાં લઇને, બર્ામ્પટન ટર્ાિન્ઝટ સેવા સુધારવા સતતપણે કાયર્રત છે. 2017 માં, પોતાના રાઇડસર્ની 
માગણીઓને પહ ચી વળવા; નવા આવાસીય અને આિથક િવકાસોને સહાયરૂપ થવા લગભગ 36,000 કલાકો જેટલી સેવા આપવામાં આવી 
હતી. વધુમાં, ઝુમ સિવસીસ બર્ામ્પટનની બહાર પર્વાસ ખેડે છે અને/અથવા ગો ટર્ાિન્ઝટ (GO Transit) અને અન્ય જીટીએચએ ટર્ાિન્ઝટ 
(GTHA transit) એજન્સીઓ, જેમ કે ટીટીસી, યોકર્ િરજીયન/િવવા (VIVA) અને માઇવે (MiWay) સાથે સંકળાઇને કાયર્રત છે. આ 
જોડાણો રાઇડસર્ને પડોશની મ્યુિનિસપાિલટીસમાં એકીકૃતપણે પર્વાસ કરવા બહુિવધ િવકલ્પો પૂરા પાડીને, પર્ાદેિશક જોડાણોની સુલભતા વધારે 
છે. 
 
બર્ામ્પટનની જુવાન, વૈિવધ્યસભર વસ્તી અને વસ્તીમાં એકંદરે વૃિદ્ધ પણ ઊંચી રાઇડરિશપ રાખવાનંુ પર્ેરકબળ બને છે. દરરોજ લગભગ 40 
નવા લોકો બર્ામ્પટનમાં આવે છે, અને સ્ટેિટિસ્ટક્સ કેનેડા દ્વારા જાહેર કરાયેલી 2016 વસ્તી ગણતરીના આંકડા પર્માણે, 593,000 ની 
વસ્તીમાંથી, અડધી ઉપરાંત વસ્તી 24 વષર્ નીચેની ઉંમરની છે, અને 52 ટકા લોકો કેનેડા બહાર જન્મેલા હતા. 
 
અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 
“કેનેડામાં સૌથી ઝડપથી િવકસી રહેલા શહેરો પૈકી એક શહેર તરીકે, હંુ માનું છંુ કે બર્ામ્પટન રહેવાસીઓ સારી રીતે સંકળાયેલા નેટવકર્ અને 
અત્યાધુિનક ટેકનોલોજી સાથે ચિડયાતી ટર્ાિન્ઝટ સેવાઓ મેળવવાને લાયક છે. આપણે સાવર્જિનક પિરવહનમાં ન ધપાતર્ રોકાણ કયુર્ં છે. 
સપ્ટેમ્બરમાં શરૂ થયેલો એરપોટર્ રોડ ઝુમ સિવસનો ઉમેરો તાજેતરનું એક ઉદાહરણ છે. અમે આપણાં શહેરની વધતી જતી પિરવહન 
જરૂિરયાતોને પહ ચી વળવા રોકાણ કરવાનું અને સખત મહેનત કરતા રહેવાનું ચાલુ રાખીશું.” 

- મેયર િલન્ડા જૅફરી (Linda Jeffrey) 
 
“આપણાં ગર્ાહકોની જરૂિરયાતોને પહ ચી વળવંુ એ અમારા માટે ટોચની અગર્તા છે અને અમે ઉત્કૃષ્ટ પિરવહન સેવાઓ પૂરી પાડવા પર ધ્યાન 
કેિન્દર્ત કરીએ છીએ. આ વષ, આપણી સેવાઓ સુધારવા અમે 65,000 સેવા કલાકો ઉમેરીશું અને આપણાં વેગીલા િવકાસને સહાયરૂપ બનવા 
અમે ખંતપૂવર્ક કામ કરીશું. અમને બર્ામ્પ્ટિનયનોના રો દા જીવનનો ભાગ બનવાનંુ ગૌરવ છે.” 

- એલેક્સ િમલોયોજ (Alex Milojevic), જનરલ મેનેજર, બર્ામ્પટન ટર્ાિન્ઝટ 
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બર્ામ્પટનમા ંમોટા પાય ેફરેફારો થઇ રહ્યા ંછે. આપણે વેધક ધ્યાન કેિન્દર્ત કરતા ભિવષ્ય માટે તૈયાર સંસ્થા છીએ. આપણે આપણાં સમુદાયની વૃિદ્ધ જાણીએ છીએ, જુવાની 
અને િવિવધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોિરડોરના કેન્દર્માં િસ્થત, રોકાણ પર્ોત્સાહક અને આપણી વૈિશ્વક સફળતા 
િવકસાવનાર છીએ. આપણે કંપાયમાન શહેરી કેન્દર્ો િવકસાવીએ છીએ જે તક પર્જ્વિલત કરે છે અને અહ  રહેતા અને કાયર્રત લોકોમાં ગૌરવ રેડીએ છીએ. આપણે બર્ામ્પટનને 
આગળ વધારી રહ્યાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવર્ગર્ાહી અને જુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter અને Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ 
માિહતી જાણો. 
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