
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

બ્રમૅ્પટનમાાં જલદી જ વધ ુસાિી જીઓ (GO) સવેાઓ આવી રહી છે 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો (15 ઑગસ્ટ 2019) - આજે પ્રોવવન્સ ઓફ ઓન્ટારરયો દ્વારા વવસ્તરરત જીઓ (GO) સેવાઓ તમામ મુખ્ય લાઇન્સ 

માટ ેજાહેર કરવામાાં આવી જેમાાં વવવિષ્ટ સુધારાઓ હિ ેજે બ્રૅમ્પટનના મુસાફરો અન ેમુલાકાતીઓ માટ ેલાભદાયી નીવડિે. 

વધાિાની સવેામાાં કુલ 84 નવી સાપ્તાહિ ક સફિો રકચનિ (Kitchener), લેકિોર ઇસ્ટ (Lakeshore East) અન ેલેકિોર વેસ્ટ 

(Lakeshore West) જીઓ (GO) લાઇન્સ અન ેરકચનર (Kitchener) તેમજ લેકિોર વેસ્ટ (Lakeshore West) વચ્ચ ે65 

વવસ્તારરત સાપ્તાવહક સફરો સામેલ છે. 

બ્રૅમ્પટન માટે મુખ્યત્વ ેનીચેનાાં મદુ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે: 

 નવી સવેાથી બ્રૅમ્પટન હવ ેરકચનિ(Kitchener) જીઓ (GO) લાઇન પર 50 સાપ્તાવહક ટ્રેઇનની સફરો માણિ ે

 યુિનયન સ્ટેશન (Union Station) અન ેરકચનર (Kitchener) જીઓ (GO) વચ્ચ ેનવી મોડી રાતની સાપ્તાવહક સેવા 

 સપ્તાહનાાં ચાલુ રદવસોમાાં યુિનયન સ્ટેશન (Union Station) અન ેબ્રેમવલ (Bramalea) જીઓ (GO) વચ્ચ ેદર કલાક ે

અપાતી સેવા 

 સપ્તાહના ચાલુ રદવસોમાાં યુિનયન સ્ટેશન (Union Station) થી બ્રેમવલ (Bramalea) જીઓ (GO) વચ્ચ ેએક્સ્પસ્પ્રેસ 

સફર પછી પવચચમ તરફ જતાાં રકચનર(Kitchener) જીઓ (GO) સુધી તમામ સ્ટેિન ેરોકાિ ેજેથી બ્રૅમ્પટનનાાં મુસાફરો 

ઓછામાાં ઓછી 10 વમવનટ બચાવી િકિે. 

  

બ્રૅમ્પટન માટે નવા સવેાનાાં સધુાિા સપ્ટેમ્બિ 3ના રોજથી અમલી બનિ ેએવી અપેક્ષા રાખવામાાં આવે છે. સમપપત્રકની વધુ િવગતો 

અહીં GO ટ્રાવન્િટની વેબસાઇટ પિ મળી શકશે. 

આ GO સેવા વવસ્તરણ બ્રૅમ્પ્ટન ટ્રાવન્િટ દ્વારા થોડા સમય પહેલા જ થયેલ નવા સેવાનાાં સુધાિાની જાહેિાત બાદ આવી િહ્ુાં છે. 

અવતિણો 

"આ જાહેરાતની રાહ જોવાતી હતી અન ેબ્રૅમ્પટનવાસીઓ માટ ેઆ શુભ સમાચાિ છે. "અમારાં લક્ષ્ય બન્ન ેબાજુાં ચાલતી આખા રદવસની 

બ્રૅમ્પટન માટનેી GO સવેા આપવાનુાં છે પરાંત ુઅમારાં આ સોપાન તે તરફ ઉપાડેલ પગલુાં ગણી િકાય જેથી પ્રવાસ વધ ુસરળ અન ેસુગમ 

બનિ ેજેથી બ્રૅમ્પટનમાાં વ્યાપારરક રોકાણ કરવાનુાં વધ ુમજબૂત કારણ બની િક ેજે ઇનોવેિન ક ોિીડોિમાાં આર્થિક િવકાસનુાં સ મથિન કિશે." 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.gotransit.com/en/trip-planning/go-service-updates/train-schedule-changes&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|008835b4d01448ca84a408d721e72b09|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637015149673205959&sdata=DaJrys4FQTnDWXx6xCWjqARmSwVarswfwm9PQGMnO10=&reserved=0
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/166


 

 

-      મેયર પેરટ્રક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 

"વધારેલ બ્રૅમ્પટન ટ્રાવન્િટ સેવા જેનો સપ્ટેમ્બરથી અમ ેઅમલ કરીિુાં અન ેઆજની જાહેરાતન ેસાથ ેજોતા બ્રૅમ્પટનવાસીઓ માટ ેતો આ 

હર્ષનાાં સમાચાર છે. બ્રૅમ્પટનમાાં તમામ પ્રકારનાાં સાવિજિનક પરિવહનનાાં િવકાસથી અમે િોમાાંિચત છીએ અન ેઅમે તમામ ભાિગદાિો અને 

િહસ્સેદાિો સાથે મળીન ેએવા વધ ુમાગો શોધવાનુાં કાયિ કિી િહ્ા છીએ જેથી એક મજબૂત, ટકાઉ ટ્રાવન્િટ વસસ્ટમનુાં સજષન ચાલુ રહે." 

-        આલેક્સ િમલોયેિવચ (Alex Milojevic), જનરલ મેનેજર, બ્રમૅ્પટન ટ્રાિઝિટ 
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કનૅડેાના સૌથી િડપી વવકાસ કરતા િહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપારો છે. અમ ેજે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાદષ છે લોકો. 

અમન ેઊજાષ મળ ેછે અમારા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમ ેરોકાણ માટે આકર્ણનુાં કેન્ર છીએ અન ેઅમ ેતકવનકી અન ેપયાષવરણીય નવવનતા તરફ દોરી જતા પ્રવાસનુાં નેતતૃ્વ 

કરીએ છીએ. અમારી ભાગીદારી એવા વનરોગી િહેરના વવકાસ માટે છે જે સુરવક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagram પર 

જોડાવ. અહીં વધ ુજાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

 

િમરડયા સાંપકિ: 

મોિનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડિનેટિ, િમરડયા એઝડ કમ્યુિનટી એંગેજમેઝટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

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

 

 

 

 

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

