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ملین )ساڑھے اٹھائیس کروڑ( ڈالر کے برامپٹن زوم  285( سروس سے Queen Westنئی کوئین ویسٹ )

(Brampton Zümپراجیکٹ کی تکمیل ) 
 

و فروغ دینے کے لیے ذرائع آمدورفت کے : کینیڈا کے شہریوں کے لیے اعلٰی معیار زندگی فراہم کرنے اور معاشی ترقی کبرامپٹن، اونٹاریو

کرنا ضروری ہے۔ آمدورفت کے اس جیسے جدید منصوبوں سے کینیڈا کے شہریوں کو اپنے روزگار دوستوں اور رشتے داروں پر خرچ انفراسٹرکچر 

 ۔فرق پڑتا ہےپر واقعتاً تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے اور ان کی زندگی میں 

 

آغاز سے حکومت کینیڈا، صوبہ اونٹاریو ( سروس کے Züm Queen West( کی طرف سے زوم کوئین ویسٹ )Brampton Transitبرامپٹن ٹرانزٹ )

 ( کے درمیان شراکت داری سے چلنے والے اس منصوبے کی آخری اینٹ اپنی جگہ رکھی گئی ہے۔City of Bramptonاور سٹی آف برامپٹن )

 

 Mount Pleasant( ماؤنٹ پلیزنٹ گو سٹیشن )terminus( روٹ کے ٹرمینس )Züm Queen West 561زوم کوئین ویسٹ ) 561اس موقع پر نئے 

GO station( پر منسٹر آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونیٹیز )Minister of Infrastructure and Communities( عزم مآب امرجیت سوہی )Amarjeet 

Sohi کی طرف سے )( منسٹر آف ہیلتھMinister of Healthکے )  پارلیمانی سیکریٹری اور برامپٹن( ویسٹBrampton-West ) سے ممبر بارلیمنٹ

( کی Steven Del Duca( عزت مآب سٹیون ڈیل ڈوکا )Minister of Transportation(، منسٹر آف ٹرانسپورٹیشن )Kamal Kheraکمل کھیرا )

( بذات خود Mayor Linda Jeffreyاور میئر لنڈا جیفری )( Vic Dhillonوک ڈھلون ) MPP( کے Brampton Westویسٹ ) نبرامپٹطرف سے 

 موجود تھے۔

 

 Sandalwood( کے روٹس کی تکمیل کے ساتھ پراجیکٹ کے باقی رہ جانے والے کام میں بسوں کی خریداری، سینڈل وڈ فیسیلیٹی )Zümزوم )

Facility کی تکمیل اور ہر بس میں )( وہیکل مینیٹیننسvehicle maintenance کے )خودکار نظام کی تنصیب شامل ہیں۔ 

 

کی طرف سے سرمایہ فراہم کیا گیا تھا جس میں سے وفاقی اور صوبائی  تینوں سطح کی حکومتوں( پراجیکٹ کے لیے Brampton Zümبرامپٹن زوم )

ے فراہم کی تھی۔ یہ منصوبہ دو (، پچانوے ملین )ساڑھے نو، نو کروڑ( دیے گئے تھے اور باقی رقم میونسپیلیٹی ن95حکومت کی طرف سے پچانوے )

 مراحل میں مکمل ہوا تھا۔

 یپہلے مرحلے میں شامل تھ ( بس ریپڈ ٹرانزٹ الئینزBus Rapid Transit lines کی تعمیر جو کہ )( کوئین سٹریٹ ایسٹQueen Street 

East 2010( پر ستمبر ( میں مکمل ہوئی، مین سٹریٹMain Street ) ی اور سٹیلز ایوینیو ایسٹ )میں مکمل ہوئ 2011ستمبر پرSteeles 

Avenue East ) آرٹیکولیٹڈ  20فٹ لمبائی والی  60کے موسم خزاں میں مکمل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے مرحلے میں  2012پر

(articulated بسوں کی خریداری بھی شامل تھی جن میں )سکتے ہیں۔ فیصد زیادہ مسافر سفر کر 40کی فیصدفٹ لمبی روایتی بسوں  40 

 

  میں  2014دوسرے مرحلے میں( بوویرڈ ڈرائیوBovaird Drive پر )( ماؤنٹ پلیزنٹ گو سٹیشنMount Pleasant GO station سے )

میں  2015( کی سروس کی فراہمی شامل تھی۔ Züm( تک زوم )Goreway Drive( اور گوروے ڈرائیو )Queen Streetکوئین سٹریٹ )

( کی مغرب کی طرف جانے والی الئین کو برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل Steeles Avenue Westایوینیو ویسٹ ) ( نے اپنی سٹیلزZümزوم )

(Brampton Gateway Terminal( سے مسی ساگا )Mississauga میں لس گار گو سٹیشن )(Lisgar GO station ) 6تک توسیع کر دی۔ 

( سے ماؤنٹ پلیزنٹ گو Downtown Terminalڈاؤن ٹاؤن ٹرمینل )( کے آغاز سے Züm Queen Westستمبر کو زوم کوئین ویسٹ )

 ( تک سروس فراہم ہو گی۔Mount Pleasant GO stationسٹیشن )

 

 اقتباسات

 

کارآمد کینیڈا کے شہریوں کے لیے کام پر بروقت پہنچنے اور ایک طویل دن کے اختتام پر بحفاظت گھر پہنچنے کے لیے آمدورفت کا ایک کم خرچ اور "

ان کو سماجی اور  کرتا ہےقائم انفراسٹرکچر درکار ہے۔ پبلک ٹرانزٹ کا انفراسٹرکچر وہ چیز ہے جو شہریوں کا رابطہ ان کی کمیونیٹیز کے ساتھ 

مپٹن براجس سے ( پبلک ٹرانسپورٹیشن کا ایک اہم منصوبہ ہے Zümمعاشی لحاظ سے عملی طور پر حصہ لینے میں آسانی فراہم کرتا ہے۔ زوم )

 اور پائیدار شہر بنے گا۔"قابل سکونت درمیانے طبقے کے لیے ایک مزید 

 
 

طرف  ی( کAmarjeet Sohi) یسوہ تی( عزم مآب امرجMinister of Infrastructure and Communities) زیٹیونیکم نڈیمنسٹر آف انفراسٹرکچر ا
 رایکمل کھ منٹیسے ممبر بارل (West-Bramptonویسٹ ) اور برامپٹن یٹریکریس یمانی( کے پارلMinister of Health) لتھیسے منسٹر آف ہ

(Kamal Khera) 
 



 

 
( کے Hamilton( اور ہملٹن )Greater Toronto"حکومت اونٹاریو کی طرف سے پبلک ٹرانزٹ میں بے مثال سرمایہ کاری اور ترقی گریٹر ٹورنٹو )

سروس قابل رسائی  BRT (Brampton Zümیے مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ برامپٹ زوم )عالقوں میں روزانہ کے سفر میں مزید آسانی پیدا کرنے کے ل

فراہم ہوں  اور جدید ٹرانزٹ انفراسٹرکچر فراہم کرے گی جس سے بھیڑ پر قابو پایا جا سکے گا، سفر کا دورانیہ کم ہو گا، لوگوں کے روزگار کے مواقع

 "ہو گا۔بلند اشندوں کا معیار زندگی اونٹاریو کے تمام بگے اور برامپٹن کے شہریوں اور 

( کی طرف سے برامپٹ ویسٹ Steven Del Duca( عزت مآب سٹیون ڈیل ڈوکا )Minister of Transportationمنسٹر آف ٹرانسپورٹیشن )
(Brampton West کے )MPP ( وک ڈھلونVic Dhillon) 

 

 

( کے آغاز سے اب تک Zümمیں زوم ) 2010۔ تے ہیںام دیے جا سکسرانجعظیم کارنامے کرنے سے مل کر کام کے ں و" ہر سطح کی حکومت

کر رہے ہیں کہ آمدورفت پر پیسہ لگانا فراہم ت ومسلسل ثب ااس بات کفیصد اضافہ ہوا ہے۔ برامپٹن کے شہری  60مسافروں کی تعداد میں تقریباً 

کی تعمیر کرتے ہیں۔ میں اپنے شہریوں کی طرف سے ایک بہتر اور شہر اور قابل سکونت کا کام ہے کیونکہ اس طرح ہم ایک زیادہ بہتر سمجھداری 

 مزید قابل سکونت برامپٹن کی تخلیق کے مستقل عزم کے لیے کینیڈا اور صوبہ اونٹاریو کی حکومتوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔

 ( City of Brampton( سٹی آف برامپٹن )Mayor Linda Jeffreyمیئر لنڈا جیفری )
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 رابطہ: برائے

 

 (Brook Simpson)بروک سمپسن 

 پریس سیکریٹری

 (Ottawaاوٹوا ) ،(Office of the Minister of Infrastructure and Communitiesآفس آف دی منسٹر آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونیٹیز )

0947-991-613 

 

 (Media Relationsمیڈیا ریلیشنز )

 (Ottawaٹوا )(، اوTransport Canadaٹرانسپورٹ کینیڈا )

0055-993-613 

media@tc.gc.ca 

 

 (Stephen Heckbertسٹیو ہیک برٹ )

 (Minister’s Office(، منسٹرز آفس )Communications Directorکمیونیکیشنز ڈائرکٹر )

 (Ontario Ministry of Transportationاونٹریو منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن )

Steven.Heckbert@ontario.ca 

 

 (Bob Nichols)باب نکلز 

 (Ontario Ministry of Transportation)اونٹاریو منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن 

416-327-1158 

 
 (Natalie Stogdill) نیٹلی سٹاگ ڈل

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )، ،(Media Coordinator، )میڈیا کوآرڈینیٹر

3654-874-905 

natalie.stogdill@brampton.ca 
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