
 

 

 

 2019 جنوری 28

 میٹرولنکس کے اعالن پر سٹی آف برامپٹن کی جانب سے بیان

سے یونین اسٹیشن  4:50ن پر شام ت میں، میٹرولنکس نے گو کچنر الئآج، برامپٹن کے شہریوں کے لیے ایک جیت کی صور –برامپٹن، آن 
۔ یمیں مدد دے گ سے بچنے۔ یہ رش کے اوقات کے دوران رہائشیوں کو درپیش بھیڑ ہے کا اعالن کیا چالنےپر ایکسپریس ٹرین کو دوبارہ 

 ہوئے کیا گیا ہے۔ تسلیم کرتےن میں گو ٹرین سروس کی زیادہ طلب کو ن برامپٹن اور پوری کچنر گو الئیہ اعال

کے اچھی طرح مربوط نیٹ ورک میں سرمایہ کاری کرنے سے برامپٹن اور کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے ساتھ عالقائی نقل و حمل 
موجود دیگر میونسپلٹیوں کے درمیان حرکت پذیری میں بہت بہتری آئے گی، جس سے معاشی بڑھوتری، نوکریوں کی تخلیق اور ترقی کو 

 سہارا ملے گا۔

سے  200,000ملین کی آبادی موجود ہے اور ان میونسپلٹیز کے اندر  6.2واٹرلوو کے عالقے میں -گیولف -ہلزہالٹن  -ٹورانٹو سے برامپٹن
نل زائد افراد ہائی ٹیک نوکریوں میں کام کرتے ہیں۔ سٹی آف برامپٹن، واٹرلوو، گیولف اور ہالٹن ریجن کی میونسپلٹیوں کے ساتھ مل کر، ریج

حمایت جاری رکھ رہا ہے، جس میں برامیال گو کے مغرب سے مأونٹ پلیزنٹ گو کی جانب اور  ایکسپریس ریل سروس کو تیز کرنے کی
( ریل سروس کی توسیع، بشمول کوریڈور میں گنجائش کی حدود سے نمٹنے کے TWADGڈے گو )-وے آل -وواٹرلوو ریجن تک ٹ  -کچنر

 لیے ایک حل، شامل ہے۔

 اقتباس

اور کچنر کے درمیان گو ٹرین کی سواریوں نے اپنی آواز بلند کر دی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک "برامپٹن کے رہائشی اور یونین اسٹیشن 
ک، منسٹر آف ٹرانسپورٹیشن، کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بات کو سنا اور اس خدشے کا حل نکاال۔ یورجیت ہے۔ ہم منسٹر ی  

ڈے گو ریل سروس -وے آل-ی رکھنا ہو گا، جس کے ہمارے رہائشی حقدار ہیں۔ ٹوکر کام جارجل ہمیں وہ سروس حاصل کرنے کے لیے مل 
واٹر لوو تک توسیع کو تیز کیے جانے کی ضرورت ہے، تاکہ اونٹاریو میں معاشی بڑھوتری اور ترقی کو تحریک دی جا سکے، -کی کچنر

 مات اور تحقیق و ترقی کی صنعتیں شامل ہیں۔"جس میں کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے ساتھ ہائی ٹیک نوکریاں، معاشی خد

 میئر پیٹرک برأون        -

 
 

-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 پر فالو کریں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

Monika.Duggal@brampton.ca| 3426 -874-905 
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