
 

 

 
                     برائے فوری اجراء

 
 

سٹی نے برامپٹن اور ٹورانٹو پیئرسن انٹرنشنل ایئرپورٹ کے درمیان نقل و حرکت کے لیے نئی زوم بسیں 
 چالنے کا اعالن کر دیا

ان نقل و حرکت کے لیے نئی سٹی آف برامپٹن کو برامپٹن تا  ٹورانٹو پیئرسن انٹرنشنل ایئرپورٹ کے درمی –( 2020مارچ  3برامپٹن، آن )
 کا دائرہ کار روٹ میں توسیع کرتے ہوئے، اس 505زوم بسیں چالنے کا اعالن کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ زوم بوویرد 

 میں متوقع ہے۔ 2020جائے گا اور اس کا آغاز خزاں  بڑھایاایئرپورٹ تک 

متفقہ طور پر منظوری دی ہے۔ اس مجوزہ توسیع کی وجہ سے عالقائی  بجٹ میں اس منصوبے کو برامپٹن سٹی کونسل نے 2020سٹی کے 
روابط میں بہتری آئے گی اور ٹورانٹو پیئرسن میں کام کرنے والے یا وہاں سے سفر کرنے والے رہائشیوں کو مزید سفری سہولیات میسر آ 

 اصل ہو گی۔جائیں گی اور انوویشن کوریڈور کے ساتھ برامپٹن کے روابط کو بھی مزید تقویت ح

مالزمین  50,000سے زیادہ کمپنیاں کام کرتی ہیں اور ان میں تقریبًا  400پیئرسن ایئرپورٹ بہت بڑی اور پیچیدہ جائے کار ہے جہاں پر   
مالزمین کا تعلق برامپٹن سے ہے۔ ایئرپورٹ ایمپالئمنٹ زون کو پیئرسن مربوط و منتظم کرتا ہے،  10,000کام کرتے ہیں؛ جن میں سے 

ن میں برامپٹن، مسی ساگا اور ایٹوبیکوک کے عالقے شامل ہیں، اور اس کو کینیڈا میں روزگار کا  دوسرا سب سے بڑا عالقہ بھی مانا ج
  سے زیادہ مالزمتیں موجود ہیں۔ 300،000جاتا ہے جہاں پر 

قیق سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ( نے اس نئے روٹ کو خوش آمدید کہا ہے کیونکہ تحGTAAگریٹر ٹورانٹو ایئرپورٹس اتھارٹی )
میں  505برامپٹن اور ایئرپورٹ کے درمیان بسوں کے براہ راست روٹ چالنے سے قابل ذکر فوائد سامنے آنے کی توقع ہے۔ زوم بوویرد 

نا تک بڑھ سکتی توسیع کی وجہ سے  پبلک ٹرانسپوٹ پر سفر کرنے والے برامپٹن میں رہائش پذیر ایئرپورٹ مالمین کی موجودہ تعداد دوگ
 ہے۔

روٹس، چار می وے  TTCایکسپریس، چھ  UPٹورانٹو پیئرسن سے برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافر دیگر مقامی ٹرانسپورٹ نیٹ ورکس بشمول 
(MiWay روٹس، دو )GO ( ٹرانزٹ روٹس اور دیگر مقامی سروسز مثاًل گرے ہأونڈGreyhoundسے بھی منسلک ہو سکتے ہیں۔ ) 

 فوری حقائق

  فیصد لیوی رکھی گئی ہے۔ 1کے بجٹ میں  2020کے ٹرانزٹ انفراسٹرکچر میں بہتری النے کے لیے شہر 

  سٹی کی جانب سے فراہم کیے  900,000جن میں $ -ملین کے اخراجات آئیں گے  1.75زوم بوویرد کی توسیع پر $ 505روٹ
 جائیں گے جبکہ باقی رقم محصوالت سے حاصل ہو گی۔

  فیصد مالزمین  13رہائشیوں میں سے  10,000انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کام کرنے والے برامپٹن کے موجودہ طور پر پیئرسن
 بذریعہ پبلک ٹرانسپورٹ سفر کرتے ہیں۔



 

 

 
 

 اقتباسات
 

"انوویشن کوریڈور کے ایک حصے کے طور پر اور ایئرپورٹ کو ایک بڑی افرادی قوت کی فراہمی میں مدد دینے کے لیے، ہم اپنے  
معاشی بڑھوتری میں اپنا کردار ادا کرنے اور مالزمت کی جگہوں تک پہنچنے میں برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے آسانیاں پیدا  عالقے کی

بجٹ میں سرمایہ کاری  کے اہم مواقع کو ترجیح دی  2020کرنے پر ہم دلی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کمیونٹی کو فوقیت دینے کے لیے 
 گئی ہے۔"

 
 ٔون، میئر، سٹی آف برامپٹنپیٹرک برا       -

 
آج کے اعالن کی وجہ سے برامپٹن سے ٹورانٹو تک سفر کرنے والے مالزمین اور مسافروں کو زیادہ آسان رسائی حاصل ہو جائے گی۔ "

کاروباری اداروں اور لوگوں کو دنیا کی تین تہائی معیشتوں سے مٔوثر طور پر مربوط کرنے کے لیے ہمیں مضبوط زمینی روابط کی 
 ے ایئرپورٹ اور باقی دنیا کے ساتھ برامٹن کے رابطوں کو تقویت حاصل ہو گی۔"  ضرورت ہے۔ اس سروس کی وجہ س

 
 GTAAسکاٹ کولیئر، وائس پریزیڈنٹ، کسٹمر اینڈ ٹرمینل سروسز،        -

 
ٹن کے منظور شدہ بجٹ میں ایسی سرمایہ کاریاں شامل کی گئی ہیں، جیسے نقل و حرکت میں توسیع کی یہ حکمت عملی، جو برامپ 2020"

کو مواقع کا شہر بنانے کی ملکی حکمت عملی کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں۔ اس بجٹ میں ہمارے رہائشیوں کے لیے اعلٰی معیار کی 
ٹرانزٹ سروسز کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ ہمارے رہائشی مالزمتوں کی جگہوں تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آجرین برامپٹن 

 افرادی قوت سے مستفید ہو سکیں۔" کی باصالحیت
 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن      -
 
 

-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 

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

 پر مزید جانیں۔ .brampton.cawww 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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