
 

 

 

  2017دسمبر  12

 دسمبر سے ہو رہا ہے 17کا آغاز مورخہ (  Züm)سب وے کی جانب زوم 

  

سب وے ایکسٹینشن  1الئن  TTCدسمبر سے اپنے آغاز کے بعد نئی کھلنے والی  17برامپٹن ٹرانزٹ کی زوم کوئیں مورخہ  -برامپٹن، آن 
 گی۔چالئے دو سب وے اسٹیشنوں کے لیے براہ راست سروس  موجود پر

 میٹروپولیٹن سنٹر سب وے اسٹیشن پر رکے گیزوم کوئین ویغان  501 •
زوم کوئین یارک یونیورسٹی تک اپنی سروس جاری رکھیں گی جبکہ موجودہ اسٹاپس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا  501A/Cاور  501 •

  رہی۔ یارک یونیورسٹی کا سب وے اسٹیشن، بس اسٹاپس کے جنوب میں واقع ہے۔

فیصد تک کا غیر متوقع اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا شمار کینیڈا کے تیز  17یں ٹرانزٹ کے استعمال میں برامپٹن م
ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے انفراسٹرکچر اور  اس کی بڑھتی ہوئیترین بڑھوتری والے ٹرانزٹ سسٹمز میں ہونے لگا ہے۔ 

 یثیت رکھتی ہے۔ عالقائی روابط میں بڑھوتری بنیادی ح

 اضافی وسائل

 برامپٹن ٹرانزٹ کی زوم منجانب سب وے کی ویب سائیٹ • 
• TTC پروجیکٹ ویب سائیٹ 

 

 اقتباسات

برامپٹن میں کینیڈا کا ایک تیز ترین ٹرانزٹ سسٹم موجود ہے اور ہم ایسی سروسز میں سرمایہ کاری کرنے اور ان کو فروغ دینے کے لیے 
بہتریاں زیادہ مربوط سفر کی زمرہ زندگی پر اثر انداز ہوتی ہوں۔ سروس میں الئی جانے والی یہ پُرعزم ہیں جو ہمارے رہائشیوں کی رو

 فراہم کریں گی تاکہ شہری اپنے کام، پڑھائی یا کھیل کے لیے جلدی اور آسانی سے پہنچ سکیں۔ یاتسہول

  یفریلنڈا ج ئریم  -

میں اس کے استعمال میں دیکھے جانے والے ایک غیر متوقع اضافے کی روشنی میں  2017برامپٹن ٹرانزٹ کی نئی زوم کوئین سروسز 
فراہم کی گئی ہیں۔ چونکہ برامپٹن کو ہم ایک مربوط شہر کی صورت میں آگے بڑھا رہے ہیں، ہماری کلیدی ترجیحات میں سے ایک ترجیح 

   طریقے سے آپس میں جوڑ دیں۔ یہ بھی ہے کہ ہم مقامی اور عالقائی سفر کی سہولیات کو ایک غیر محسوس

 برامپٹن ٹرانزٹ جر،یجنرل من وک،یلوجیمائ کسیلیا       -

-30- 

ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

ہے۔ ہم  کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتاعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم 
ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط  متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔

  www.brampton.caمزید جاننے کے لیے . فیس بُکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 
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 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca  
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