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 ایل آر ٹی پروکیورمنٹ کے اعالن پر سٹی آف برامپٹن کی جانب سے بیان ونٹیرورومیٹرولنکس ہ
 

الئیٹ ریل  رویہورونٹ( اور میٹرولنکس کی جانب سے ایک حالیہ اعالن میں، موبیلنکس کو IOریو )یانفراسٹرکچر اونٹ – (2019اگست  26برامپٹن، آن )
( کا ڈیزائن تیار کرنے، تعمیر کرنے، اخراجات کرنے، چالنے اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ترجیح شدہ محرک کے طور پر منتخب HuLRTٹرانزٹ )

 کیا گیا ہے۔
 

لگانے کے لیے میٹرولنکس اور سٹی آف  LRT رویہورونٹپٹن گیٹ وے ٹرمینل کے قریب سٹیلز ایونیو تک پوسٹ کریڈٹ گو سے برام ،سٹی آف برامپٹن 
ملٹن یعالقائی آمد و رفت کے نیٹ ورک کا ایک اہم حصہ ہو گا اور برامپٹن اور گریٹر ٹورانٹو اور ہ LRT رویہورونٹساگا کے ساتھ کام کرتا رہا ہے۔  مسی

  ، آسان اور مربوط ذرائع آمد و رفت فراہم کرے گا۔ہکاروباروں کو تیز، قابل بھروسور ایریا کے اندر رہائشیوں ا
 

کو مین اسٹریٹ سے ڈأون ٹأون برامپٹن گو اسٹیشن تک النے کے لیے دوسرے  LRTکے پہلے مرحلے کے لیے پرجوش خبر ہے، جبکہ عملہ  LRTیہ 
دے میں مستقبل کی تبدیلیوں کے لیے جگہ ہتبدیلیاں کیں اور ترمیم شدہ معا مرحلے پر کام کر رہا ہے۔ اس سال کی ابتداء میں میٹرولنکس نے پراجیکٹ میں

نیو کے شمال میں برامپٹن گو اسٹیشن تک توسیع کو ممکن بنایا، کی سٹیلز ایو LRTے مستقبل میں رکھی، بشمول برامپٹن تک ممکنہ توسیع۔ ان تبدیلیوں ن
 جو مزید مطالعہ جات اور منظوریوں پر منحصر ہو گی۔

 
کی جانب سٹی کے سفر میں ایک کلیدی قدم ہے، جس میں ہم نقل و حمل کی تمام اقسام کو برابر کر کے  ویژن 2040ٹن برامپپراجیکٹ  LRTہراونٹاریو 

 بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ سرسبز و شاداب شہرکے تحت برامپٹن کو ایک  ترجیحاتٹرم آف کونسل  2018-2022
 

 اقتباس
 

نے پر "مٔوثر ذرائع آمد و رفت سٹی کی ان کلیدی ترجیحات میں سے ایک ہے، جن کا تعین ہمارے شہریوں نے کیا۔ ہم اس پراجیکٹ کو آگے بڑھتا دیکھ 
 الئے گا۔"کو ڈأون ٹأون برامپٹن میں  LRTہیں، جو سرنگوں والے  ہوئےکے لیے تمام ممکنات کی چھان بین کرنا جاری رکھ  2خوش ہیں اور ہم مرحلہ 

 میئر پیٹرک برأون -

-30- 

ہمارے ہر عمل کا مرکز  ۔کاروباروں کا گھر ہے 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

یاتی جدت میں رہنما کردار ادا عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول
کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

  
  

 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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