
 

 

 

21 ਨਵੰਬਰ, 2018                                                                                                                                     

ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨ ੰ  ਸਰਜਵਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਜਿਜਲਆ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਅੱਜ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਨ ੰ  ਟੋਰੋਂਟੋ (Toronto) ਜਵੱਚ ਕੈਨੇਜਡਅਨ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 
(Canadian Urban Transit Association) ਸੀ.ਯ .ਟੀ.ਏ. (CUTA) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਵੱਚ ਸਰਜਵਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (Service 

Excellence) ਅਵਾਰਡ ਜਿਜਲਆ। 

ਸੀ.ਯ .ਟੀ.ਏ. (CUTA) ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਵੱਚ ਪ ਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਵੱਚੋਂ ਅਰਬਨ ਪਲਾਨਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀ ਿੇ਼ਿਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (Innovation) ਅਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਿੈਂਟ (Environment) ਜਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਜਵੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਵਾਰਡ ਜਦੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਵਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ 
ਅਵਾਰਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਼ਿ ਿ ਬੱਸ ਰੈਜਪਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ (Züm Bus Rapid Transit) ਸੇਵਾ (ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.) ਦੀ ਬੇਜੋੜ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਰਾਈਡਰਜਸ਼ਪ 
ਜਵੱਚ ਬੇਜਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਨ ੰ  ਿਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਆ ਸੀ।  

ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ. (BRT) ਸੇਵਾ, ਜਜਸਨ ੰ  “਼ਿ ਿ” ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ, ਵੱਧ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਵਾਲੀ, 
ਅਰਾਿਦੇਹ ਸੇਵਾ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਼ਿ ਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਪਤਝੜ 2010 ਜਵੱਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਪੰਜ ਰ ਟ ਹਨ, 
ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ ਰੀ ਜਸਟੀ ਦੇ ਿੱੁਖ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਜਵੱਚ ਸੇਵਾ ਜਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਜਵੱਚ, ਼ਿ ਿ ਬੋਵੇਅਰਡ 
(Züm Bovaird) ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਵਸਤਾਰ ਿਾਲਟਨ ਿੋ ਸਟੇਸ਼ਨ (Malton GO Station) ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਿਆ ਸੀ – ਜੋ ਦ ਜਾ ਿੱੁਖ ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 

ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ. (BRT) ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਵੱਚ ਬੇਜੋੜ ਹਨ। 2009 ਤੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 
ਅਬਾਦੀ 22 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਰਾਈਡਰਜਸ਼ਪ 120 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ। 2018 ਜਵੱਚ ਵੀ ਰਾਈਡਰਜਸ਼ਪ ਜਵੱਚ ਵਾਧਾ 
ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਿਸਤ 2018 ਤੱਕ, 2017 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਵੱਚ ਰਾਈਡਰਜਸ਼ਪ 17 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ। 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹਰ ਨਵੇਂ ਰ ਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਡਰਜਸ਼ਪ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਹ ਰ ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਜਵੱਚ ਵੀ ਰਾਈਡਰਜਸ਼ਪ ਲਿਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਿੱੁਚੀ 
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਿੱੁਖ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੋਵਾਂ ਨ ੰ  ਸਜਹਯੋਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸੀ.ਯ .ਟੀ.ਏ. (CUTA) ਇੱਕ ਿੈਂਬਰ-ਅਧਾਜਰਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਪ ਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਵੱਚ ਏਕੀਜਕਰਤ ਿਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਬਜਲਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨ ੰ  
ਸਜਹਯੋਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਯ .ਟੀ.ਏ. (CUTA), ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਿੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਨੈਟਵਰਜਕੰਿ, ਟਰੇਜਨੰਿ, 
ਕਾਰਜਕਰਿ, ਡੇਟਾ, ਜਰਸਰਚ ਅਤੇ ਜਹਿਾਇਤ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਿਠਨ ਦਾ ਜਵਜਨ ਏਕੀਜਕਰਤ ਸ਼ਜਹਰੀ (ਅਰਬਨ) ਿਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਨ ੰ  ਪਰੇਜਰਤ 
ਅਤੇ ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਸਾਨ ੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਼ਿ ਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਬੇਜਿਸਾਲ ਰਾਈਡਰਜਸ਼ਪ ਵਾਧੇ ਨ ੰ  ਿਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਿਾਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ 
ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਪਛਲੀ ਟਰਿ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ 
ਸਿਾਰਟ, ਸਜਥਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਲੀਡਰਜਸ਼ਪ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” 



 

 

-  ਿੇਅਰ ਜਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

"ਸੀ.ਯ .ਟੀ.ਏ. (CUTA) ਤੋਂ ਸਰਜਵਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਜਵੱਚ ਅਵਾਰਡ ਸਾਡੀ ਜਸਟੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜਸਸਟਿ ਲਈ ਸਨਿਾਨ ਦੀ ਿੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  
ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਾਤਾਰ ਸਖਤ ਜਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਜਸਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ, ਅਰਬਨ, ਉੱਚੀ-ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸ਼ਜਹਰ ਤੋਂ ਆਸ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਾਰਟ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜਸਸਟਿ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ 
ਰਹਾਂਿੇ।” 

-   ਐਲੇਕਸ ਜਿਲੋਜੇਜਵਚ (Alex Milojevic), ਜਨਰਲ ਿੈਨੇਜਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ  
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਜਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਵੱਖ ਲਈ ਜਤਆਰ ਸੰਿਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਜਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜਵਜਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਸ਼ਵ-ਜਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਿੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜਵੱਚ ਸਜਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਜਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜਨਰਿਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਜਹਣ ਅਤ ੇਕੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਵੱਚ ਿਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਜਹਾ ਜੁਜੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਜਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅੱਿੇ ਜਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

ਿੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਜਕਰਸਟੀਨ ਸ਼ਰਿਾ (Christine Sharma) 

ਿੀਡੀਆ ਜਰਲੇਸ਼ਨਸ, ਜਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.2880 | christine.sharma@brampton.ca 

  

 
 
 

http://www.twitter.com/CityBrampton
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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=christine.sharma@brampton.ca

