
 

 

 
    برائے فوری اجراء

                   

 کا بزنس ایکسیلنس ایوارڈ مال ہے  2022  کی شاندار کارکردگی پرسٹی کو برامپٹن ٹرانزٹ  

  
بزنس ایکسی لینس ایوارڈز گاال کی میزبانی کی ہے،  2022برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ نے حال ہی میں اپنے  –  (2022مئی   9برامپٹن، آن )

جس میں سٹی آف برامپٹن کو برامپٹن ٹرانزٹ میں بہتریاں النے کے حوالے سے اس کی سچی لگن اور اپنی بسوں کے بیڑے کو الیکٹرک 
 پاور پر منتقل کرنے کے شاندار کام پر اسمارٹ سلوشنز کے زمرے کے تحت ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ 

  
ڈیماسٹریشن اینڈ انٹیگریشن   BEBکینیڈین -س ضمن میں، برامپٹن ٹرانزٹ نے اب تک کئی قابل ذکر کامیابیاں حاصل کی ہیں، جن میں پینا

کا آغاز، برامپٹن سٹی کونسل کی جانب سے مکمل طور  1( ٹرائل کے مرحلہ BEBٹرائل کے حصے کے طور پر اپنی بیٹری الیکٹرک بس )
( کے ساتھ مالیاتی انتظامات،  CIBتیسری نئی ٹرانزٹ سہولت کی توثیق اور حال ہی میں کینیڈا انفراسٹرکچر بینک )پر بجلی سے چلنے والی 

تک کی سرمایہ  400Mکی خریداری میں مدد فراہم کرنے کے لیے $  BEBsعدد تک   450کے درمیان  2027جو برامپٹن کو اب اور 
 کاری فراہم کرے گا۔ 

  
ایوارڈ ڈیجیٹل تبدیلی میں کامیابیوں اور عمدگی کے حوالے سے تنظیموں کے اہم کارناموں کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔   سولوشنز سمارٹ 

برامپٹن ٹرانزٹ کو ٹرانزٹ کے شعبے میں مسلسل تبدیلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھنے کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، اس نے 
قدر فراہم کرنے اور باآلخر کمیونٹی کے لیے ترقی کرنے کے لیے تحقیق، دریافت اور نئی اور جدید   اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے،

 مزید جاننے کے لیے یہاں کلک کریں۔ ٹیکنالوجیز کو نہایت شاندار کامیابی سے اپنایا ہے۔
  

 اقتباسات
 
کا بزنس ایکسیلنس ایوارڈ حاصل کرنے کا اعزاز حاصل  2022سٹی آف برامپٹن کو برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ سے برامپٹن ٹرانزٹ کے لیے "

ہے، جو ہمارے شہر کو متحرک رکھنے کے لیے مسلسل ہوا ہے۔ برامپٹن ٹرانزٹ، ٹرانزٹ اسپیس میں ڈیجیٹل تبدیلی میں ایک رہنماء 
 اختراعات اور بہترین سروس فراہم کرتا ہے۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن - 
  
کے بزنس ایکسیلنس ایوارڈز کے ذریعے اسمارٹ سلوشنز کے زمرے کے تحت برامپٹن ٹرانزٹ کو تسلیم   2022برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ کا  "

کرنے پر بہت شکریہ۔ ہمارا ٹرانزٹ سسٹم ٹیکنالوجی میں پیش رفت کے ساتھ مستقبل کی تشکیل بھی کر رہا ہے، جو دیگر میونسپلٹیوں کے 
 ئش رکھنے، کام کرنے اور کھیلنے کے لیے مزید بہتر جگہ بنا رہا ہے۔" لیے راہنمائی فراہم کر رہا ہے اور برامپٹن کو رہا

 : چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ، سٹی آف برامپٹن5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز 
  

رٹ سلوشنز کے ذریعے "برامپٹن ٹرانزٹ کی جانب سے، میں برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسما
ہماری کاوشوں کو تسلیم کیا ہے۔ مجھے اپنی ٹیم کے کاموں پر ناقابل یقین حد تک فخر ہے جو صنعت کے قائدین کے طور پر اپنا کام جاری 

کو  اور جو اپنے صارفین کے لیے بہترین خدمات فراہم کرتے ہوئے ترقی، ڈیجیٹل اختراع اور ماحولیاتی پائیداری  –رکھے ہوئے ہیں 
متوازن کرتی ہے۔ ہماری نگاہ ہر وقت مستقبل پر مرکوز رہتی اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہم اپنے تمام اسٹیک ہولڈرز، جیسا کہ 

مقامی کاروباروں کے تعاون پر انحصار کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کی بھرپور خدمت کر سکیں۔ اس اعزاز کے لیے ایک بار پھر آپ کا  
 ہم اپنی مسلسل شراکت کے منتظر ہیں۔‘‘شکریہ اور 

 ایلکس ملوجیوک، جنرل منیجر، برامپٹن ٹرانزٹ، سٹی آف برامپٹن      -
  

"سٹی کا عملہ ٹرانزٹ کے میدان میں رونما ہونے والی مسلسل تبدیلیوں کو اپنانے کے لیے وقف ہے، تاکہ ہم مستقبل کے لیے تیار رہیں۔ ہم  
کا بزنس   2022سٹی آف برامپٹن اور برامپٹن ٹرانزٹ کو ڈیجیٹل تبدیلی میں اسمارٹ سلوشنز کے لیے اختراع کے لیے پُرعزم ہیں اور 

 ایکسیلنس ایوارڈ حاصل کرنے پر فخر ہے۔" 
 پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  
ی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوج

،  ٹوئٹرمیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کا
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا سٹی آف 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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