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 برامپٹن ٹرانزٹ کو سروس ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا گیا

  

ایکسیلنس ( کی ساالنہ کانفرنس میں سروس CUTAیشن )ا میں کینیڈین اربن ٹرانزٹ ایسوسی آج، برامپٹن ٹرانزٹ کو ٹورانٹو –برامپٹن، آن 
 ایوارڈ سے نوازا گیا۔

CUTA  اپنی ساالنہ کانفرنس میں پورے برامپٹن سے آئے ہوئے اربن پلینرز اور ٹرانزٹ پروفیشنلز کی میزبانی کرتا ہے اور جدت اور
ماحول دوستی جیسے زمروں میں کارپوریٹ ایوارڈز دیتا ہے۔ سروس ایکسیلنس ایوارڈ کو برامپٹن ٹرانزٹ کی زوم بس ریپڈ ٹرانزٹ سروس 

(BRT کی منفرد کامیابی )اور سواریوں میں ناقابل یقین اضافے کو تسلیم کرنے کے لیے اس سال خصوصی طور پر تخلیق کیا گیا تھا۔ 

دہ سروس فراہم کرنے کے لیے بنیاد  ، آرامبکثرت دستیابہریوں کو ایک مٔوثر، سروس کو ش BRT"زوم" کہالئی جانے والی، برامپٹن کی 
میں کیا گیا تھا اور اب اس کے پانچ ایسے راستے ہیں، جو شہر میں پانچ بڑی  2010خزاں موسم  ا آغازسے اٹھا کر بنایا گیا تھا۔ زوم ک

سروس کو  دمیں، زوم بوویر 2018جوڑتے ہیں۔ ستمبر آپس میں راہداریوں کو خدمات فراہم کرتے ہوئے مقامی اور عالقائی راستوں کو 
 ہے۔ رابطہی جو ایک اور کلیدی عالقائ –مالٹن گو اسٹیشن تک بڑھایا گیا تھا 

BRT فیصد  22سے، برامپٹن کی آبادی  2009۔ ہے کا کینیڈا میں کوئی ثانی نہیں یسروس اور پورے برامپٹن کی ٹرانزٹ الئنز کی کامیاب
اگست  ۔ےمیں بھی جاری ہ 2018 وں کی تعداد میں اضافہفیصد بڑھ گئی ہیں۔ سواری 120بڑھی ہے، جبکہ برامپٹن ٹرانزٹ پر سواریاں 

 فیصد بڑھ گئی ہیں۔ 17کے مقابلے میں سواریاں  2017 تک، 2018

وتری میں مجموعی کے ساتھ سواریوں کی بڑھ روٹ کے آغاز، ہر نئے فراہم کرنےسروس  BRT ہر دلعزیزاپنی  نے برامپٹن ٹرانزٹ
 جاری ے کا عملسواری میں مسلسل اضافہ حاصل کرن شروع نہ کیے جانے والے سالوں میں بھی روٹساور نئے  ےریکارڈ حاصل کرن

ہے۔ مجموعی طور پر بہتر سروس، صارفین کے لیے بہترین تجربہ اور سروس اور اس تجربے کو بہتر بنانے کے لیے جدید  رکھا ہوا
 ہے۔ کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیاٹیکنالوجی نے برامپٹن ٹرانزٹ کی 

CUTA  بنیاد کے طور پر عوامی ذرائع آمد رفت کی  ایک پذیری کی م حرکتظانجمن ہے، جو پورے کینیڈا میں مناراکین پر مبنی ایک
اس شعبے میں کامیابی کے لیے درکار معاونت فراہم کرنے کے لیے اپنے اراکین کو وسائل، نیٹ ورکنگ،  CUTAمعاونت کرتا ہے۔ 

رکت پذیری کی بڑھوتری کی ترغیب شدہ شہری ح ظمکرتا ہے۔ اس تنظیم کا نظریہ منفراہم  حمایت اپنی تربیت، تقریبات، ڈیٹا، تحقیق اور
 دالنا اور اس پر اثرانداز ہونا ہے۔

 اقتباسات

مثال بڑھوتری کو تسلیم کیے  "ہمیں اس ایوارڈ کی جانب سے برامپٹن ٹرانزٹ اور زوم سروس کی زبردست کامیابی اور سواری میں بے
کرنا رہا ہے اور ہم نے پچھلے دور کے دوران کئی  جانے پر فخر ہے۔ ہمارا مقصد اپنے ٹرانزٹ کے سواروں کی ضروریات کو پورا

زبردست بہتریاں الئی ہیں۔ یہ ایوارڈ سمارٹ، قابل استحکام اور عالقائی طور پر مربوط ٹرانزٹ سروس میں برامپٹن کے قائدانہ کردار کو 
 ظاہر کرتا ہے۔"

 میئر لنڈ جیفری -

"CUTA اعزاز ہے۔ ہم اپنے شہریوں کی جانب  بہت بڑا ٹرانزٹ سسٹم کے لیے کی جانب سے سروس ایکسیلنس کا ایوارڈ ہمارے شہر اور
حنت کر رہے سے ایک بڑے، گنجان اور آگے کا سوچنے والے شہر سے توقع کی گئی خدمات فراہم کرنا جاری رکھنے کے لیے سخت م

 لیے وقف ہیں۔" ایک جدید اور سمارٹ ٹرانزٹ سسٹم اور بہترین خدمات کی فراہمی کے اور ہیں۔ ہم اپنی سواریوں
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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 پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں  شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔

 
 
 
 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 کرسٹین شرما
 میڈیا ریلیشنز، سٹی آف برامپٹن

christine.sharma@brampton.ca905.874.2880 |  
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