
 

 

 

જાન્યુઆરી 28, 2019 

મટે્રોલ િંક્સ ઘોષણા પર સીટી ઓફ બ્રામ્પટનનુિં નનવદેન 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – આજે બ્રામ્પટન રહવેાસીઓ માટેની જીતમાિં, મેટ્રોલ િંક્સે યુનનયન સ્ટેશનથી બપોર ે4:50 વાગ્યે ગો રિચનર (GO 

Kitchener)  ાઇન પર એક્સપ્રસે ટ્રેઇનની પુનઃરજુઆતની ઘોષણા િરી. આનાથી રહેવાસીઓને વ્યસ્ત સમયે જે ભીડનો સામનો િરવો પડ ે

છે તનેે વધારે સરળ બનાવવામાિં મદદ મળશ.ે આ ઘોષણા બ્રામ્પટનમાિં GO ટ્રેઇન સર્વિસ માટે અન ેસમગ્ર રિચનર GO  ાઇન માટે ઊંચી 

માગને ઓળખ આપે છે. 

બહુ સારી રીતે સિંિળાયે ા પ્રાદેનશિ ટ્રાનન્િટ નેટવિિમાિં રોિાણ િરવાથી આર્થિિ નવિાસ, નોિરીઓ ઊભી િરવામાિં અન ેનવિાસન ેસહાયરૂપ 

િેનેડાના નવીન સુપર િોરરડોરની સાથે બ્રામ્પટન અને અન્ય મ્યુનનનસપાન ટીસ વચ્ચ ેમોનબન ટીમાિં (ગનતશી તામાિં) ચરડયાતો સુધારો જોવા 

મળશે. 

ટોરોન્ટોથી બ્રામ્પટન-હાલ્ટન નહલ્સ-ગ્વેલ્ફ-રિચનર-વોટર  ૂરીજીયનમાિં, 6.2 નમન યન  ોિોની વસ્તી સામે  છે અન ે200,000 થી વધાર ે

 ોિો આ મ્યુનનનસપાન ટીસમાિં ઉચ્ચ-ટેિનો ોજીની નોિરીઓમાિં િામ િર ેછે. સીટી ઓફ બ્રામ્પટન, વોટર ૂ - ગ્વલે્ફ અન ેહાલ્ટન રીજીયનની 

મ્યુનનનસપાન ટીસ સાથ,ે પ્રાદેનશિ એક્સપ્રેસ રલે્વે સર્વિસ િડપી બનાવવા માટે પોતાની વિી ાત ચા ુ રાખી રહ્ુિં છે, જેમાિં બ-ેતરફી (ટ-ૂવે) 

રદવસભર (ઓ  ડે) GO (TWADG) રેલ્વે સર્વિસ બ્રામ ી GO ની પનચચમથી માઉન્ટ પ્ ીિન્ટ GO, અને રિચનર-વોટર ૂ રીજીયન 

બહારનો પ્રદેશ સામે  છે, જેમાિં આ િોરરડોરમાિં ક્ષમતા પર દબાણન ેસિંબોધવા ઉિે  સામે  છે. 

અવતરણ (ક્વૉટ): 

“બ્રામ્પટનના રહવેાસીઓ અને યુનનયન સ્ટેશન અન ેરિચનર વચ્ચ ેGO ટ્રેઇન પ્રવાસીઓએ અવાજ ઉઠાવ્યો છે અન ેઆ આપણાિં માટ ેએિ 

જીત છે. અમે અમને સાિંભળવા બદ  અને આ લચિંતા સિંબોધવા બદ , નમનનસ્ટર યુરેિ (Yurek), ટ્રાન્સપોટેશન નમનનસ્ટરનો આભાર માનીએ 

છીએ. આપણ ેઆપણાિં રહવેાસીઓ  ાયિ છે તે સવેા મેળવવા સાથે મળીને િાયિરત રહવેાનુિં ચા ુ રાખવુિં પડ ેછે. બ-ેતરફી રદવસભરની રેલ્વે 

સર્વિસનુિં રિચનર-વોટર  ૂસધુીનુિં નવસ્તરણ િડપી િરવાની જરૂર છે જેથી ઓન્ટેરરયોમાિં આર્થિિ વૃનધધ અન ેનવિાસ તજે થાય જેમાિં િનેેડાના 

નવીન સુપર િોરરડોરની સાથે ઉચ્ચ-ટેિનો ોજીની નોિરીઓ, નાણાિીય સેવાઓ, અને સિંશોધન અન ેનવિાસ ઉદ્યોગો સામે  છે.” 

-        મેયર પૅરટ્રિ બ્રાઉન (Patrick Brown) 
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બ્રમૅ્પટન નવશાળ આયોજનો નવષ ેનવચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોિસ ધરાવતા ભનવષ્ય માટે તૈયાર સિંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ િે આપણા સમુદાયની વૃનધધ, યુવાની અને 

વૈનવધ્ય આપણને અ ગ ઓળખ પ્રદાન િરે છે. અમે િૅનેડાના ઇનોવેશન સૂપર િૉરરડોર ખાતે નસ્થત છીએ જયાિં રોિાણોને પ્રોત્સાનહત િરીએ છીએ અને વૈનચવિ સ્તરે અમારી 

સફળતામાિં વૃનધધ િરી રહ્ા છીએ. અમે બનાવી રહ્ા છીએ એવા ગનતશી  શહેરી િેન્રો જે તિોનો તણખો ચાિંપે છે અને અહીં િામ િરતા  ોિોમાિં ગૌરવની  ાગણીનો સિંચાર 

િરે છે. અમે બ્રૅમ્પ્ટનને આગળ ધપાવી રહ્ા છીએ જેથી તે એિ જોડાણ ધરાવતુિં શહેર બને જે પ્રવતિનાત્મિ, વ્યાપિ અને સાહનસિ હોય. અમન ેTwitter, Facebook, 

અન ેInstagramપર અનુસરો. અહીં વધ ુજાણિારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx


 

 

 

નમરડયા સિંપિિ: 

મોનનિા દુગ્ગ   

િોઓર્ડિનેટર, નમરડયા એન્ડ િમ્યુનનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મિ સિંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

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

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

