
 

 

 

 برائے فوری اجراء

 

 رہی ہے شروع کی جابہتر گو سروس ایک برامپٹن کے لیے بہت جلد  
  

میں ایسی خصوصی آج صوبہ اونٹیریو نے تمام بڑی الئنز پر گو سروس میں توسیع کا اعالن کیا ہے جن  -( 2019اگست  15برامپٹن، آن )
 بہتریاں شامل کی گئی ہیں جن سے باقاعدہ مسافروں اور سیاحوں کو بھی فوائد حاصل ہوں گے۔

نئے ہفتہ وار ٹرپس شامل ہیں جبکہ کچنر اور لیک  84اضافی سروس میں ِکچنر، لیک شور ایسٹ اور لیک شور ویسٹ گو الئنز کے ُکل 
 کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ نئے ٹرپس 65شور ویسٹ الئنز میں توسیع کر کے 

 برامپٹن کے لیے جھلیکوں میں شامل ہیں:

  ٹرین ٹرپس میسر آئیں گے 50نئی سروس کے آغاز سے برامپٹن کو ِکچنر گو الئن پر ہفتہ وار 

 کا آغاز یونین اسٹیشن اور کچنر گو کے درمیان رات کو تاخیر سے چلنے والی نئی ہفتہ وار سروس 

 گو کے درمیان ہفتہ کے دنوں کے دوران شام کی ہر گھنٹے چلنے والی سروس یونین اسٹیشن اور برامیال 

  یونین اسٹیشن اور برامیال گو کے درمیان ویک ڈے کا ایک ایکسپریس ٹرپ، اس کے بعد ویسٹ سے کچنر گو تک کے تمام
 منٹ کی بچت ہو گی 10اسٹاپس، جن کی وجہ سے برامپٹن کے مسافروں کو کم از کم 

  

ستمبر سے کی جا رہی ہے۔ شیڈول کے بارے میں  3 مورخہ یے سروس میں کی جانے والی نئی بہتریوں کے آغاز کی توقعبرامپٹن کے ل
 سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ رانزٹ کی ویب سائٹگو ٹ مزید تفصیالت

 کے بعد زیادہ تاخیر سے نہیں کی گئی۔ وس میں بہتری کے اعالنسر گو سروس میں کی جانے والی توسیع برامپٹن ٹرانزٹ کی جانب سے

 اقتباسات

"برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے یہ ایک خیرمقدمی اعالن اور بہت بڑی خبر ہے۔ ہمارا ہدف دو طرفہ ہے، یعنی برامپٹن کے لیے پورا دن 
طور پر دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہم عوامی سفر کو آسان گو سروس کی دستیابی، مگر ہم اس کو اپنے ہدف کی جانب صرف ایک پہلے قدم کے 

تر اور زیادہ آرام دہ بنانا چاہتے ہیں اور برامپٹن میں کاروباری سرمایہ کاری کو زیادہ پُرکشش بنانے کے لیے کوشاں ہیں اور انوویشن 
 کوریڈور کے ساتھ ہم معاشی بڑھوتری کو معاونت فراہم کر رہے ہیں۔"

 ٔونمیئر پیٹرک برا       -

"ہم ستمبر کے مہینے میں برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں جو اضافہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے آج کا اعالن برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے 
ایک انتہائی پرجوش خبر ہے۔ ہم برامپٹن میں ہر قسم کی عوامی نقل و حمل کے ذرائع میں بڑھوتری دیکھنے کے لیے پرجوش ہیں اور ہم 

ک مضبوط اور قابل دوام ٹرانزٹ سسٹم بنانے کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے اپنے شراکت داروں اور اسٹیک ہولڈرز برامپٹن میں ای
 کے ساتھ مل جل کر کام کر رہے ہیں۔"

 ایلکس ملوجیوک، جنرل منیجر، برامپٹن ٹرانزٹ -
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ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے  کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور  پر برامپٹن 

ختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ا
 فیس بک ،ٹوئٹر کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر رابطہ کریں۔ انسٹاگرام اور

 
 
 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹکوآرڈینیٹر، 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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