ત્વરિત જાહેિાત માટે

બ્રૅમ્પટનમાાં જલદી જ વધુ સાિી જીઓ (GO) સેવાઓ આવી રહી છે
બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો (15 ઑગસ્ટ 2019) - આજે પ્રોવવન્સ ઓફ ઓન્ટારરયો દ્વારા વવસ્તરરત જીઓ (GO) સેવાઓ તમામ મુખ્ય લાઇન્સ
માટે જાહેર કરવામાાં આવી જે માાં વવવિષ્ટ સુધારાઓ હિે જે બ્રૅમ્પટનના મુસાફરો અને મુલાકાતીઓ માટે લાભદાયી નીવડિે.
વધાિાની સેવામાાં કુલ 84 નવી સાપ્તાહિ ક સફિો રકચનિ (Kitchener), લેકિોર ઇસ્ટ (Lakeshore East) અને લેકિોર વેસ્ટ
(Lakeshore West) જીઓ (GO) લાઇન્સ અને રકચનર (Kitchener) તેમજ લેકિોર વેસ્ટ (Lakeshore West) વચ્ચે 65
વવસ્તારરત સાપ્તાવહક સફરો સામેલ છે .
બ્રૅમ્પટન માટે મુખ્યત્વે નીચેનાાં મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે :


નવી સેવાથી બ્રૅમ્પટન હવે રકચનિ(Kitchener) જીઓ (GO) લાઇન પર 50 સાપ્તાવહક ટ્રેઇનની સફરો માણિે



યુિનયન સ્ટેશન (Union Station) અને રકચનર (Kitchener) જીઓ (GO) વચ્ચે નવી મોડી રાતની સાપ્તાવહક સેવા



સપ્તાહનાાં ચાલુ રદવસોમાાં યુિનયન સ્ટેશન (Union Station) અને બ્રેમવલ (Bramalea) જીઓ (GO) વચ્ચે દર કલાકે
અપાતી સેવા



સપ્તાહના ચાલુ રદવસોમાાં યુિનયન સ્ટેશન (Union Station) થી બ્રેમવલ (Bramalea) જીઓ (GO) વચ્ચે એક્સ્પસ્પ્રેસ
સફર પછી પવચચમ તરફ જતાાં રકચનર(Kitchener) જીઓ (GO) સુધી તમામ સ્ટેિને રોકાિે જે થી બ્રૅમ્પટનનાાં મુસાફરો
ઓછામાાં ઓછી 10 વમવનટ બચાવી િકિે.

બ્રૅમ્પટન માટે નવા સેવાનાાં સુધાિા સપ્ટેમ્બિ 3ના રોજથી અમલી બનિે 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 અને બ્રૅમ્પટનવાસીઓ માટે આ શુભ સમાચાિ છે . "અમારાં લક્ષ્ય બન્ને બાજુ ાં ચાલતી આખા રદવસની
બ્રૅમ્પટન માટેની GO સેવા આપવાનુાં છે પરાંતુ અમારાં આ સોપાન તે તરફ ઉપાડેલ પગલુાં ગણી િકાય જે થી પ્રવાસ વધુ સરળ અને સુગમ
બનિે જે થી બ્રૅમ્પટનમાાં વ્યાપારરક રોકાણ કરવાનુાં વધુ મજબૂત કારણ બની િકે જે ઇનોવેિન ક ોિીડોિમાાં આર્થિક િવકાસનુાં સમથિન કિશે."

-

મેયર પેરટ્રક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)

"વધારેલ બ્રૅમ્પટન ટ્રાવન્િટ સેવા જે નો સપ્ટેમ્બરથી અમે અમલ કરીિુાં અને આજની જાહેરાતને સાથે જોતા બ્રૅમ્પટનવાસીઓ માટે તો આ
હર્ષનાાં સમાચાર છે . બ્રૅમ્પટનમાાં તમામ પ્રકારનાાં સાવિજિનક પરિવહનનાાં િવકાસથી અમે િોમાાંિચત છીએ અને અમે તમામ ભાિગદાિો અને
િહસ્સેદાિો સાથે મળીને એવા વધુ માગો શોધવાનુાં કાયિ કિી િહ્ા છીએ જે થી એક મજબૂત, ટકાઉ ટ્રાવન્િટ વસસ્ટમનુાં સજષ ન ચાલુ રહે."
-

આલેક્સ િમલોયેિવચ (Alex Milojevic), જનરલ મેનેજર, બ્રૅમ્પટન ટ્રાિઝિટ
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કૅનડે ાના સૌથી િડપી વવકાસ કરતા િહેરો પૈકી એક તરીકે બ્રૅમ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસે છે અને તમાાં 70,000 વ્યાપારો છે . અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાદષ છે લોકો.
અમને ઊજાષ મળે છે અમારા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે રોકાણ માટે આકર્ણનુાં કેન્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાષવરણીય નવવનતા તરફ દોરી જતા પ્રવાસનુાં નેતત્ૃ વ
કરીએ છીએ. અમારી ભાગીદારી એવા વનરોગી િહેરના વવકાસ માટે છે જે સુરવક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagram પર
જોડાવ. અહીં વધુ 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

