
 

 

 

  برائے فوری اجراء

 اعالن پر کے ہلے مرحلےکے پ ہُوراونٹاریو الئیٹ ریل ٹرانزٹمیٹروِلنکس 
  سٹی آف برامپٹن کی جانب سے بیان 

  

 

ل کے بعد، سٹی آف برامپٹن ہُوراونٹاریو الئیٹ ری میٹروِلنکس کی جانب سے جاری ہونے والے بیانآج  -( 2019مارچ  21برامپٹن، آن )
( پروجیکٹ میں پیش رفت ہونے پر پُرجوش محسوس کر رہا ہے۔ اس میں ہُوراونٹاریو اسٹریٹ کی عوامی امنگوں پر پورا LRTٹرانزٹ )

اترنے والے ایک پرکشش کوریڈور کی شکل اختیار کرنے کی صالحیت موجود ہے، جو مختلف کمیونٹیز کو باہم مربوط کرے گا اور اگلے 
  ی کے لیے گنجائش فراہم کرے گا۔سال تک متوقع بڑھوتر 30

سٹی سمجھتا ہے کہ میٹروِلنکس کی جانب سے اعالن کردہ تبدیلیاں اس پروجیکٹ کو بطور مجموعی بروقت اور مٔوثر طریقے سے پایہ 
۔ سٹی کو یہ دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی ہے کہ ترمیم شدہ معاہدہ میں ایسے نقاط موجود ہیں تھیںتکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری 

 ۔میں ممکنہ طور پر توسیع کی گنجائشجو مستقبل کی تبدیلیوں کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوں گے، بشمول برامپٹن 

و تا برامپٹن گو اسٹیشن تک توسیع کی گنجائش موجود ہو گی جس کا فیصلہ مزید ومیں اسٹِیلز ایونی LRTان تبدیلیوں کے باوجود مستقبل میں 
 مطالعہ اور منظوریوں کے بعد کیا جائے گا۔

میں پورٹ کریڈٹ گو تا برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل تک  کام کے حوالے سے، سٹی آف برامپٹن میٹروِلنکس اور سٹی آف  LRTہُوراونٹاریو 
پروجیکٹ مقامی ٹرانسپورٹ نیٹ ورک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کا  LRTکرتا رہا ہے۔ ہُوراونٹاریو مسی ساگا کے ساتھ مل کر کام 

نقل حامل ہو گا اور رہائشیوں اور برامپٹن اور گریٹر ٹورانٹو و ہیملٹن کے عالقہ جات کے کاروباری اداروں کو تیز، قابل بھروسہ، آسان اور 
 گا۔ و حمل کی باہم مربوط سہولیات فراہم کرے

 اقتباس

"ہمارے رہائشیوں کی امنگوں کے عین مطابق نقل و حمل کی مٔوثر سہولیات کی فراہمی ہماری کلیدی ترجیحات میں شامل ہے۔ اس  
پروجیکٹ کے شروع ہونے پر ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ معاہدہ کے ترمیم شدہ نقاط کو دیکھ کر ہمیں خصوصی خوشی محسوس ہو 

کے لیے تمام امکانات پر غور و  2برامپٹن میں ممکنہ توسیع کی گنجائش موجود ہے اور اس کی بناء پر ہم فیز  رہی ہے، جن کے مطابق
 فکر کرنا جاری رکھیں گے، بشمول ایک سرنگ بنانے کا آپشن جو برامپٹن گو تک جائے گی۔"

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

 می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہمعلیحدہ 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۔  انسٹاگرام ، اورفیس بک ،ٹوئٹر شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں

 میڈیا کنٹیکٹ

http://www.metrolinx.com/en/aboutus/mediarelations/news/20190321_ceo_hurontario_lrt_project_status.aspx
https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx


 

 

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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

 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

