ત્વરિત જાહેિાત માટે

બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટે 2019 કસ્ટમિ ચાટટિ (ગ્રાહક હકપત્ર) બહાિ પાડ્યું
બ્રેમ્પટન, ઓઝટેરિ્ો (મે 9, 2019) – વડીલો માટે વધાિેલા સેવા કલાકોથી માુંડીને, ઘટાડેલી પાસ રકમતો સયધી અને નવી માળખાગત સગવડો
વડે, બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ વર્ટ 2019 માટે લોકોને આપવા લા્ક ઘણી સેવાઓ શરૂ કિી િહ્યું છે .

બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટે ઔપચારિક િીતે પોતાનયું 2019 કસ્ટમિ ચાટટિ (ગ્રાહક હકપત્ર) બહાિ પાડ્યું, જે તમામ પ્રોજે ક્ટ્સ અને ઘણાું બધાુંની
રૂપિેખાઓની િાુંખી દશાટવે છે . આ ચાટટિ ટ્રાન્ઝિટ વપિાશકાિો માટે એકુંદિે સેવા ગયણવત્તા અને ગ્રાહક અનયભવ વધાિવા કરટબદ્ધતાઓની
વાર્ર્ટક ્ાદી તિીકે િજૂ થ્યું છે .
કસ્ટમિ ચાટટિમાું દશાટવેલા મયદ્દાઓ આ શહેિની અગ્રતાઓ, અને શહેિની અુંદાજપત્ર પ્રરિ્ામાું મુંજૂિ કિેલા મયદ્દાઓને પ્રન્તબબુંન્બત કિે છે .
બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટની 2019 ની કરટબદ્ધતાઓની પૂણટ ્ાદી ઓનલાઇન અહીં ્ાદીબદ્ધ છે , અને ગ્રાહકોને પ્રોજે ક્ટટની ન્સ્થન્તઓ અને
સમ્િેખાઓ તપાસવાનયું ન્નમુંત્રણ આપવામાું આવે છે . આ ચાટટિને પ્રોજે ક્ટ્સ પૂિા થા્ ત્્ાિે અને નવી પહેલો ઉમેિવામાું આવે ત્્ાિે વાર્ર્ટક
ધોિણે અદ્યતન કિવામાું આવે છે .
ગ્રાહક સેવા બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટમાું અમાિી ટોચની અગ્રતા છે . સવાિી અને માગમાું સતત વૃન્દ્ધ થઇ િહી છે ત્્ાિે, આ ચાટટિ સમગ્ર શહેિમાું
ટ્રાન્ઝિટ વપિાશકાિોનો ન્વશ્વાસ કમાવવામાું અને સુંબુંધો વધાિે મજબૂત બનાવવામાું મદદરૂપ થશે.
િાુંખીઓ


અમાિા સમ્પત્રકોમાું 81,000 સેવા કલાકો ઉમેિાશે



વધાિે સેવા આપવામાું સહા્રૂપ થવા અને ન્નવૃત્ત બસો બદલવા અમાિા કાફલામાું (ફ્લીટમાું) 18 નવી બસો ઉમેિવામાું આવશે



વડીલો માટે $15 નો માન્સક પાસ શરૂ કિવામાું આવશે



40 નવા એક્ટસેન્સબલ (પહોંચ સયલભ) બસ સ્ટોપ્સ, 15 નવા બસ સ્ટોપ્સ અને 25 નવી બેંચીસ બેસાડવામાું આવશે.

વર્ટ 2018 ની કસ્ટમિ ચાટટિ કરટબદ્ધતાઓ અને પરિણામો અહીં જોઇ શકા્ છે .
અવતિણો (ક્ટવૉ્સ):
“બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ ન કેવળ કેનેડામાું સૌથી િડપથી ન્વકસી િહેલી ટ્રાન્ઝિટ ન્સસ્ટમ્સ છે , તે િહેવાસીઓને જવાની જરૂિ હો્ ત્્ાું, કામથી
માુંડીને, શાળા અને આગળ પહોંચાડવામાું મહત્વની છે . અમે કા્ટક્ષમ સેવા જાળવવા કરટબદ્ધ છીએ ત્્ાિે, અમે તેને વધાિે સાિી બનાવવા પણ
કરટબદ્ધ છીએ. આ ચાટટિ આપણાું શહેિમાું અમે ટ્રાન્ઝિટ કેવી િીતે સયધાિી િહ્ાું છીએ િહેવાસીઓ માટે તે જોવાનયું એક ચરડ્ાતયું સુંસાધન છે .”

-

મે્િ પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown)

“બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટની ટીમ સમગ્ર વર્ટ દિન્મ્ાન પ્રોજે ક્ટ્સ અને પહેલો પિ ગ્રાહકોને અદ્યતન માન્હતી પૂિી પાડવાના મહત્વને ઓળખે છે . આ
ચાટટિ પાિદર્શટકતા અને ઉત્તિદાન્્ત્વ પ્રત્્ે બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટની કરટબદ્ધતા ન્નભાવીને તેને મજબૂત બનાવે છે . અમે ખાતિી કિવા ઇચ્છીએ
છીએ કે ટ્રાન્ઝિટ વપિાશકાિો અમાિી સેવાઓ વાપિવાનયું ચાલય િાખવા માન્હતગાિ અને િોમાુંચક િહે.”

-

ઍલેક્ટસ ન્મલોજે ન્વક (Alex Milojevic), જનિલ મેનજ
ે િ, બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ

-30કૅનડે ાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહેરો પૈકી એક તરીકે બ્રૅમ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસે છે અને તમાાં 70,000 વ્યાપારો છે . અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો.
અમને ઊર્જદ મળે છે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમે રોકાણ માટે આકષણનાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રિાસનાં નેતત્ૃ િ
કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સરવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપર
જોડાિ. અહીં િધ ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca.
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