
 

 

  

04 જૂન 2018       

 

બ્રમૅ્પટન ટ્રાન્ઝિટ (Brampton Transit) ગ્રાહક અન્િકાર-પત્રનો (Customer Charter) આરભં કર ેછે 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓઝટારરયો – બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ ેઅજરોજ તેમના ગ્રાહક અન્િકાર-પત્ર (Customer Charter)નો આરંભ કયો જે સવારીઓ પ્રન્ત 

તેમની પ્રન્તબદ્િતા છે કે કેવી રીતે એકંદર સેવા ગુણવત્તામા ંસુિારો લાવવો અન ેગ્રાહકોના આનભુવન ેઉઝનત કરવો.  

 

અન્િકાર-પત્ર (Customer Charter)મા ંરેખાંરકત મુદ્દાઓ સીટી 2018ના અંદાજપત્રની અન્ગ્રમતાઓનુ ંપ્રન્તબબબં છે. બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ 

(Brampton Transit) ટીમ આખા વર્ષ દરન્મયાન ગ્રાહકોન ેપ્રોજેક્ટ્સ અન ેપહેલો ન્વશ ેઅપડટે કરતા રહેવાનુ ંઅન ેકેવી રીતે જાહેર 

જનતાન ેજાણકારી આપવા માટ ેઅંદાજપત્રની ફાળવણીઓ કરવામા ંઆવી છે તેનુ ંમહત્ત્વ બરાબર સમજે છે. અન્િકાર-પત્ર બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ 

(Brampton Transit) ની પારદશષકતા અન ેઉત્તરદાન્યત્વ તરફની પ્રન્તબદ્િતાન ેબળ પ્રદાન કર ેછે.  

 

બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ (Brampton Transit) ની પ્રન્તબદ્િતાઓની સંપૂરણ્ યાદી hereonline પર સૂન્િત છે, અન ેગ્રાહકોન ેપ્રોજેક્ટટ સ્ટેટસ 

અન ેસમયરેખાઓ િકાસવા માટ ેઆમંન્ત્રત કરવામા ંઆવ ેછે.  

 

અન્િકાર-પત્ર વાર્ર્ષક િોરણ ેઅપડટે કરવામા ંઆવશ ેજેમ જેમ પ્રોજેક્ટટ અન ેનવી પહેલોન ેઅંજામ આપવામા ંઆવ.ે બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ 

(Brampton Transit) ખાતે ગ્રાહક સેવા તે ટોિની અન્ગ્રમતા છે. જેમ જેમ સવારીઓ અન ેમાંગ વિતી જશ ેઆ અન્િકાર-પત્ર ગ્રાહકોનો 

ન્વશ્વાસ વિારવામા ંઅન ેતેમની સાથેના સંબંિો દ્રઢ કરવામા ંમદદરૂપ થશ.ે  

 

ક્ટવોટ: 

 

"આપણા નાગરરકોન ેસલામત અન ેન્વશ્વસનીય ટ્રાન્ઝિટ એટલેક ેપરરવહન સેવાઓ તેમના કામકાજની અન ેપરરવારની રોબજંદી ફરજો 

ન્નભાવવા માટ ેઆવશ્યક છે. બ્રૅમ્પટન કૅનેડાના સૌથી િડપથી ન્વકાસ પામતા પરરવહન પ્રદાતાઓ પૈકી એક છે અન ે તેનો શે્રય ગ્રાહક અન ે

સ્ટાફના પ્રતતભાવોન ેજાય છે જેના થકી અમ ેસુતનતચિત કરીએ છીએ કે સવેા અને ગ્રાહક અનુભવોમાાં તનરાંતર સુધારો થતો રહે. 

ગ્રાહક  અતધકાર-પત્ર (Customer Charter) અમારી સવારીઓને તનદર્શિત કરે છે કે અમ ેકેવી રીતે તેઓની જરૂરરયાતોન ેધ્યાન પર લઈએ 

છીએ અને તમેની પરરવહનની જરૂરરયાતોને આાંબીએ છીએ." 

- મેયર ન્લઝડા જેફ્રી 

 

બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ (Brampton Transit) ગ્રાહક અન્િકાર-પત્રનો (Customer Charter) તે અમારી સવારીઓ પ્રન્ત અમારી પ્રન્તબદ્િતા 

છે. તેમાં રેખાંરકત છે પ્રોજેક્ટ્સ અન ેપહેલો જે 2018મા ંપૂણષ થશ.ે જે વાર્ર્ષક િોરણ ેઅપડટે થશ,ે આ અન્િકાર-પત્રમા ંસીટી અંદાજપત્ર 

મારફત કરવામા ંઆવેલ પ્રન્તબદ્િતાઓનુ ંપ્રન્તબબંબ છે અન ેતે જાણ કરશ ેકે તે પ્રોજેક્ટ્સ રડન્લવર કરવામા ંઅમ ેકેટલા સફળ થયા છીએ."  

http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/customercharter/Pages/Welcome.aspx


 

 

- આલેક્ટસ ન્મલોયેન્વિ, જનરલ મેનેજર, બ્રૅમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ 
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બ્રમૅ્પટન ન્વશાળ આયોજનો ન્વર્ ેન્વિાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ િરાવતુ ંભન્વષ્ય માટે તૈયાર સંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમુદાયની વૃન્દ્િ, યુવાની અને વૈન્વધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમે કૅનેડાના ઇનોવેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે ન્સ્થત છીએ જયાં રોકાણોન ેપ્રોત્સાન્હત કરીએ છીએ અને વૈન્શ્વક સ્તરે અમારી સફળતામાં વૃન્દ્િ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગન્તશીલ શહેરી કેઝદ્રો જે તકોનો તણખો િાંપે છે અને અહીં કામ કરતા લોકોમાં ગૌરવની લાગણીનો સંિાર કરે છે. અમે બૅ્રમ્્ટનને આગળ િપાવી રહ્યા છીએ જેથી ત ેએક જોડાણ 

િરાવતું શહેર બન ેજે પ્રવતષનાત્મક, વ્યાપક અને સાહન્સક હોય. અમન ેTwitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અહીં વિુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

  

 

ન્મરડયા સપંકષ : 

રવજોત છટવાલ 

તમરિયા એન્િ કમ્યુતનટી એન્ગેજમને્ટ કોઓર્િિનેટર  

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન, સ્રેટેતજક કમ્યુતનકેશન્સ  

905.874.3426     


