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 کے دوران برامپٹن ٹرانزٹ میں بے مثال بڑھوتری دیکھنے میں آئی 2017 سال
 

فیصد کی بےمثال بڑھوتری کے ساتھ کینیڈا کے تیز ترین بڑھنے والے نقل و  18میں سواری کی  2017برامپٹن ٹرانزٹ کو  –برامپٹن، آن 
 حمل کی خدمات کے فراہم کنندگان میں سے ایک کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ 

 
پر مقامی اور نیو اور بوویڈ ڈرائیو، اسٹیلز ایو مین اسٹریٹ، اضافہ شہر کے زوم کوریڈورز پر ہوا؛ کوئین اسٹریٹ، تقریبًا نصفسواری میں 

 ۔ یہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے پر سروٹدونوں زوم 
 

پنی میں ا 2017برامپٹن ٹرانزٹ مسلسل اپنی خدمت کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔  اور عملے کی جوابی آراء کے ذریعےصارفین 
نئی رہائشی اور معاشی  ےکا اضافہ کیا گیا؛ جس س سروس کے گھنٹوں 36,000ا نے کے لیے تقریبً رسواریوں کے تقاضوں کو پورا ک

ٹرانزٹ  GTHAٹرانزٹ اور دیگر  GOزوم سروسز برامپٹن سے باہر جاتی ہیں اور/یا  اونت مل رہی ہے۔ اس کے عالوہترقیوں کو مع
پیلٹیز میں پرسکون سے مربوط ہوتی ہے۔ یہ روابط مسافروں کو قریبی میونس MiWayاور  VIVA، یارک ریجن/TTCایجنسیوں، جیسا کہ 

 دیکھنے میں  بہتریقابل ذکر جہ سے عالقائی روابط میں طریقے سے سفر کرنے کے لیے کئی انتخابات کی پیشکش کرتے ہیں، جس کی و
 ی ہے۔ ئآ

 
تقریبًا برامپٹن کی نوجوان، متنوع آبادی اور آبادی میں مجموعی اضافہ کی وجہ سے سفری سہولیات کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ برامپٹن میں 

کی مردم شماری کے ڈیٹا کے مطابق  2016لوگ روزانہ منتقل ہوتے ہیں اور اسٹیٹسکس کینیڈا کی جانب سے جاری ہونے والے  40
فیصد لوگوں کی جائے پیدائش  52سال سے کم ہیں اور  24نفوس پر مشتمل آبادی میں سے نصف سے زیادہ افراد کی عمریں  593,000

 کینیڈا سے باہر کی ہے۔ 
 

 اقتباسات:
"میں سمجھتی ہوں کہ کنیڈا کے تیز ترین بڑھتے ہوئے ایک شہر کے طور پر برامپٹن کے رہائشی اعٰلی سفری سہولیات کے حقدار ہیں جو 
آپس میں بہتر طور پر مربوط اورجدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہوں۔  ہم نے عوامی سفری سہولیات پر خاطر خواہ سرمایہ کاری کی ہے۔ 

ہم اپنے شہر کی عوامی  شروع ہو رہا ہے، اس کی ایک مثال ہے۔ سےجو ستمبر کے مہینے  روڈ پر زوم سروس کا اضافہ ایئرپورٹ

 جاری رکھیں گے۔" کو سرمایہ کاری اور محنتمزید سفری سہولیات کی بڑھتی ہوئی ضروریات  میں 
 میئر لنڈا جیفری -

 
"اپنے صارفین کی ضروریات کو پورا کرنا ہماری اّولین ترجیح ہے اور ہماری توجہ سفر کی بہترین سہولیات فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔ 

سروس گھنٹوں کا اضافہ کریں گے اور اپنی بڑھوتری میں تیزی النے کے لیے  65,000اپنی سروس میں بہتری النے کے لیے اس سال ہم 
 ساتھ کام کریں گے۔ ہم برامپٹن کے رہائشیوں کی روزمرہ زندگی کو فخریہ بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔" ہم  پوری جانفشانی کے

 ایلیکس مائیلوجیوک، جنرل منیجر، برامپٹن ٹرانزٹ  -
 

-30- 
 

ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ۔فیس بک پر فالو کریںاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 
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