
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
  

 

تبدیلیاں النے کے لیے برامپٹن نے صوبے    جدیدی ترین  برامپٹن ٹرانزٹ میں قابل ذکر اور شاندار نوعیت کی 
 ملین کے فنڈز حاصل کر لیے ہیں  7.3اور وفاق سے $

 
آج، میئر پیٹرک براؤن؛ برامپٹن سٹی کونسلرز؛ مینندر ِسدھو، پارلیمنٹری سیکریٹری برائے منسٹر آف   – ( 2021مئی  17برامپٹن، آن )

کی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور ممبر پارلیمنٹ برائے برامپٹن ایسٹ، محترمہ کیتھرین میک کینا، وفاقی وزیر برائے انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز 
کاریہ،  ایسوسی ایٹ منسٹر برائے سمال بزنس اینڈ ریڈ ٹیپ ریڈکشن اور برامپٹن ساؤتھ کے صوبائی  جانب سے؛ اور جناب پرامبیت سنگھ سر

د  پارلیمنٹ کے ممبر اور برامپٹن سأوتھ؛ اونٹاریو کے منسٹر فار انفراسٹرکچر جناب الٔوری اسکاٹ؛ نے برامپٹن ٹرانزٹ کے فِلیٹ میں موجو
پیوٹر ایڈڈ ڈسپیچ اور آٹومیٹک وہیکل لوکیشن سسٹمز کی تبدیلی کے لیے مشترکہ مالی معاونت  بسوں کے بہترین انتظام و انصرام کے لیے کم

 فراہم کرنے کا اعالن کیا ہے۔ 
 

ملین   4( کے ذریعے اس منصوبے پر $PTISکے منصوبے پبلک ٹرانزٹ انفراسٹرکچر سٹریم ) کینیڈا میں سرمایہ کاری کینیڈا کی حکومت 
ملین فراہم   2.6ملین مہیا کر رہی ہے جبکہ سٹی آف برامپٹن $ 3.3کی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ اس منصوبے کے لیے حکومت اونٹاریو $

 کر رہا ہے۔ 
 

پریٹنگ اس پروجیکٹ میں کمپیوٹر ایڈد ڈسپیچ اور آٹومیٹک وہیکل لوکیشن سسٹمز کے لیے درکار ڈیزائنز، بناوٹ اور تمام معاون ڈیوائسز، آ 
سے زیادہ بسوں میں لگائے جائیں  450سسٹمز، نیٹ ورک گیئرز اور سافٹ ویئرز کی انسٹالیشن شامل ہے۔ یہ تبدیل شدہ جدید ترین سسٹم 

گے اور اس کام میں ذیلی نظاموں سے مطابقت پیدا کرنا اور انہیں اس جدید نظام کے ساتھ مربوط کرنا بھی شامل ہے، بشمول انٹر ایکٹو  
سے زیادہ الیکٹرانک سنگنلز کی تنصیب اور بسوں کو   130پانس، ڈیٹا ریڈیو نیٹ ورک، ٹرمینلز اور اسٹیشنوں کے اسٹاپس پر وائس رس

 آٹومیٹک پیسنجر کأونٹر کے ساتھ مربوط کرنا۔ 
 

آئے گی، جس سے  ان نئے سسٹمز کے اضافے سے ڈیٹا پر بھروسہ مندی، آپریشنل ٹریکنگ، سسٹم کی گنجائش اور کارکردگی میں بہتری  
 برامپٹن کو ایک بہتر معیار کے حامل اور محفوظ عوامی ٹرانزٹ سسٹم کی سہولت میسر آئے گی۔    

 
 لنکس

 کینیڈا اور ٹورینٹو، برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے پبلک ٹرانزٹ میں بہتری النے کے لیے سرمایہ کاری کر رہے ہیں  •
 

 اقتباسات 
 

"سٹی آف برامپٹن اپنے پبلک ٹرانزٹ سسٹم میں اس نمایاں سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہتا ہے۔ برامپٹن ٹرانزٹ کا شمار کینیڈا میں تیز  
ترین ترقی کرنے والے ٹرانزٹ نیٹ ورکس میں ہوتا ہے اور مختلف روٹس پر گاڑیاں روانہ کرنے اور ان کی موجودگی کے مقامات کے  

جدید ترین نظام کی مدد سے برامپٹن کے نقل و حمل کے ذرائع میں حقیقی وقت کی معلومات کے حصول، رابطہ سازی، معیار اور حفاظت  
گی۔ برامپٹن میں سرمایہ کاری النے کے حوالے سے، میں تمام حکومتی سطحوں پر مل کر کام کرنے کا متمنی میں خاطر خواہ بہتری آئے 

 ہوں۔"
 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

 
ٹرانزٹ سسٹم  "برامپٹن ایک صحت بخش، محفوظ اور زیادہ بہتر طور پر چالیا جانے واال شہر ہے۔ اس اہم سرمایہ کاری کی وجہ سے ہمارا 

زیادہ ماڈرن، مٔوثر اور بہت اچھے طریقے سے باہم مربوط ہو جائے گا۔ ہم یہ یقینی بنانے کا عمل جاری رکھیں گے کہ برامپٹن ٹرانزٹ کے  
پاس، اپنی کمیونٹی کے ہر شخص کے روزمرہ کے معموالت، حفاظت اور نشوونما میں معاونت کے لیے، جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہونی  

 ہیے۔ اس کام کو ممکن بنانے میں معاونت فراہم کرنے والے تمام حکومتی شراکت داروں، عملے اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کا بہت شکریہ۔" چا
 : چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ، سٹی آف برامپٹن5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

 
لہ اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جب ہم برامپٹن  "برامپٹن میں سرمایہ کاری النے کے لیے سٹی کا عم

ٹرانزٹ میں ان ڈیوائسز اور سسٹمز کو تبدیل، نصب اور مربوط کر لیں گے، تو ہماری بسوں اور کمیونٹی کو اس کا بہت زیادہ فائدہ پہنچے  
 گا۔"

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
 
 
 

https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/05/canada-and-ontario-invest-in-improved-public-transit-for-residents-of-brampton.html


 

 

 
 
"آج کی اعالن کردہ سرمایہ کاری کی وجہ سے برامپٹن ٹرانزٹ کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے میں بے حد مدد ملے گی اور اس کے ڈیٹا 
کی بھروسہ مندی، نظام کی نگرانی اور صالحیتوں میں بے حد اضافہ ہو گا۔ اس سے یہ بات یقینی بنانے میں بھی مدد ملے گی کہ ہمارے  

والے وقتوں میں ٹرانزٹ کا ایک معیاری اور محفوظ نظام میسر آتا رہے گا۔ کینیڈا کے انفراسٹرکچر پالن کے ذریعے   رہائشیوں کو آنے 
ہزاروں پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے، ملک بھر میں روزگار کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں اور یہ  زیادہ صاف اور وابستہ  

 کمیونٹیوں کو فروغ دیتا ہے۔" 
محترمہ کیتھرین میک کینا، فیڈرل منسٹر فار انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز کی جانب سے جناب مینندر سدھو، پارلیمنٹری سیکریٹری   -

 برائے منسٹر آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور ممبر آف پارلیمنٹ برائے برامپٹن ایسٹ
 

یونٹی میں نقل و حرکت کے لیے برامپٹن میں ایک محفوظ،  "تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ایک شہر کے طور پر، ہمارے لوگوں کو اپنی کم
اسمارٹ اور قابل رسائی ٹرانزٹ سسٹم کی ضرورت ہے۔ یہ سرمایہ کاری ہماری کمیونٹی کے لیے ایک جدید، مٔوثر اور مفید ٹرانزٹ نظام  

 ور فائدہ اٹھا سکیں۔"تاکہ برامپٹن کے محنتی خاندان آگے بڑھنے کے ہر مواقع سے بھرپ  —کی تعمیر کو جاری رکھے گی  
جناب پرامبیت سنگھ سرکاریہ، ایسوسی ایٹ منسٹر برائے سمال بزنس اینڈ ریڈ ٹیپ ریڈکشن اور برامپٹن سأوتھ کے ممبر آف   -

 پرووینشل پارلیمنٹ، منجاب عزت مآب لوری اسکاٹ، اونٹیریوز منسٹر آف انفراسٹرکچر 
-30- 

 
 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی  ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں
محفوظ، قابل دوام اور   جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

 میڈیا کنٹیکٹس 

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 برامپٹنسٹی آف 

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
 

 چینٹیل آبرٹن 
 پریس سیکریٹری 

 آفس آف دی منسٹر آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز 
chantalle.aubertin@canada.ca0660 | 613.941. 

 
 کرسٹین بوجولڈ 

 پریس سیکریٹری 
 آفس آف دی آنرایبل لوری اسکاٹ، اونٹیریوز منسٹر آف انفراسٹرکچر 

christine.bujold@ontario.ca416.454.1782 |  
 

 سوفیہ سوسہ ڈیاس  
 کمیونیکیشنز برانچ

 اونٹیریو منسٹری آف انفراسٹرکچر 
Dias@ontario.ca-sofia.sousa437.991.3391 |  

 
 میڈیا ریلیشنز

 انفراسٹرکچر کینیڈا
 613-960-9251 

 1.877.250.7154ٹول فری: 
 infc.media.infc@canada.ca  ای میل:

 پر فالو کریں۔ انسٹاگرام ، اورفیس بک ،ٹوئٹر ہمیں
  انفراسٹرکچر کینیڈا  ویب: 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
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