
 

 

 

તાત્કાલિક પ્રકાશન માટ ે 

હ્યરુોન્ટરેરયો િાઇટ રઇેિ ટ્રાલન્િટ મટે્રોલિિંક્સના ફિે વનની (પહિેા તબક્કાની) ઘોષણા પર  

સીટી ઓફ બ્રામ્પટનનુિં લનવદેન 

 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો (માર્ચ 21, 2019) – આજે મેટ્રોલિિંક્સ દ્વારા આપવામાિં આવેિા લનવેદન પછી, સીટી ઓફ બ્રામ્પટન હ્યુરોન્ટેરરયો 

િાઇટ રેઇિ ટ્રાલન્િટ (LRT) પ્રોજેક્ટ આગળ વધવાની વાતથી રોમાિંલર્ત છે. આ પ્રોજેક્ટમાિં હ્યુરોન્ટરેરયો સ્ટ્ટ્રીટન ેગલતશીિ જાહેર જનતાિક્ષી 

કોરરડોરમાિં પરરવર્તચત કરવાની સિંભાવના રહેિી છે, જે આગામી 30 ઉપરાિંત વષોમાિં સમુદાયોન ેસાિંકળીને અપેલક્ષત વૃલદ્ધને અનુકૂળ બનાવશે.  

આપણાિં શહેરવાસીઓ સમજે છે કે મટે્રોલિિંક્સ ેઘોલષત કરેિા ફેરફારો એકિંદરે પ્રોજેક્ટન ેસમયસર અન ેકાયચક્ષમ રીતે અમિમાિં મૂકવા જરૂરી છે. 

આપણિં શહેર સધુારેિા કરારમાિં બ્રામ્પટનમાિં સિંભલવત લવસ્ટ્તરણ સલહત, ભાલવ ફેરફારો સાથ ેઅનુકૂળ હોય એ જોગવાઇઓ જોઇન ેરાજી થયુિં 

છે. 

આ ફેરફારો હજુ પણ સ્ટ્ટીલ્સ એવન્યુની ઉત્તરથેી બ્રામ્પટન GO સ્ટ્ટશેન સધુી ભાલવ LRT લવસ્ટ્તરણ થવા દેવાની છૂટ આપ ેછે, જે આગળ 

અભ્યાસો અને મિંજૂરીઓન ેઅધીન રહેશે. 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન પોટચ ક્રેરડટ GO થી બ્રામ્પટન ગટેવ ેટર્મચનિ સધુી હ્યુરોન્ટેરરયો LRT નાિં અમિીકરણ પર મેટ્રોલિિંક્સ અન ેસીટી ઓફ 

લમલસસાગા સાથ ેમળીન ેકામ કરી રહ્યુિં છે. હ્યુરોન્ટેરરયો LRT પ્રાદેલશક પરરવહન નેટવકચનો અતૂટ ભાગ બની રહેશ ેઅન ેબ્રામ્પટન અને ગ્રટેર 

ટોરોન્ટો અન ેહેલમલ્ટન લવસ્ટ્તારમાિં રહેવાસીઓ અને ધિંધાઓને િડપી, ભરોસાપાત્ર, અનુકૂળ અને એકીકતૃ પારગમન (ટ્રાલન્િટ) પૂરિં પાડશે. 

અવતરણ (ક્વૉટ): 

“કાયચક્ષમ ટ્રાલન્િટ આપણાિં રહવેાસીઓ દ્વારા વ્યાખયાિંરકત શહેરની મખુય અગ્રતાઓ પૈકી એક છે. આ પ્રોજેક્ટન ેઆગળ વધવાની મિંજૂરી 

મળવાથી અમે ખુશ છીએ. અમ ેડાઉનટાઉન બ્રામ્પટન GO સુધી આગળ વધી શકતા ટનિ લવકલ્પ સલહત, ફિે 2 માટ ેતમામ શક્યતાઓ 

જોવાનુિં ર્ાિુ રાખીએ છીએ ત્યાર,ે ખાસ કરીન ેબ્રામ્પટનમાિં સિંભલવત લવસ્ટ્તરણ માટ ેકરાર સુધારામાિં જોગવાઇઓ જોઇન ેખુશ છીએ.” 

-       મેયર પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown) 
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બ્રમૅ્પટન લવશાળ આયોજનો લવષ ેલવર્ાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતા ભલવષ્ય માટે તૈયાર સિંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમુદાયની વૃલદ્ધ, યુવાની અને વૈલવધ્ય આપણને અિગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવશેન સૂપર કૉરરડોર ખાતે લસ્ટ્થત છીએ જયાિં રોકાણોન ેપ્રોત્સાલહત કરીએ છીએ અન ેવૈલવવક સ્ટ્તરે અમારી સફળતામાિં વૃલદ્ધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગલતશીિ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ર્ાિંપે છે અન ેઅહીં કામ કરતા િોકોમાિં ગૌરવની િાગણીનો સિંર્ાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્્ટનને આગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેથી તે એક જોડાણ 

ધરાવતુિં શહેર બન ેજે પ્રવતચનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાહલસક હોય. અમન ેTwitter, Facebook, અન ેInstagramપર અનુસરો. અહીં વધુ જાણકારી મળેવો www.brampton.ca. 

 

 

http://www.metrolinx.com/en/aboutus/mediarelations/news/20190321_ceo_hurontario_lrt_project_status.aspx
https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx


 

 

 

 લમરડયા સિંપકચ: 

મોલનકા દુગ્ગિ  

કોઓર્ડચનેટર, લમરડયા એન્ડ કમ્યુલનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સિંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્્ટન 

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

 

 

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

