તાત્કાલિક પ્રકાશન માટે

મેટ્રોલિિંક્સ હ્યુરોન્ટેરરયો LRT મળવાની ઘોષણા પર સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનનુિં લનવેદન
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ઓગસ્ટ 26, 2019) – તાજે તરની ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર ઓન્ટેરરયો (IO) અને મેટ્રોલિિંક્સ દ્વારા કરવામાિં આવેિી ઘોષણામાિં, હ્યુરોન્ટેરરયો
િાઇટ રેઇિ ટ્રાલન્િટ (HuLRT) માટેની રિિાઇન, તેનુિં લનમાાણ, નાણાિં પૂરા પાિવા, સિંચાિન અને જાળવણી કરવા પ્રાધાન્ય લિમાયતી તરીકે મોલિલિિંક્સની
પસિંદગી કરવામાિં આવી છે .
સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન પોટા ક્રેરિટ GO થી સ્ટીિસ એવન્યુ, બ્રેમ્પટન ગેટવે ટર્માનિની નજીક સુધી હ્યુરોન્ટેરરયો LRT નાિં અમિીકરણ પર મેટ્રોલિિંક્સ અને સીટી
ઓફ લમલસસાગા સાથે કાયા કરી રહ્યુિં છે . હ્યુરોન્ટેરરયો LRT પ્રાદેલશક પરરવિન નેટવકાનો અતૂટ ભાગ િની રિેશે અને બ્રેમ્પટન અને ગ્રેટર ટોરોન્ટો અને
િેલમલ્ટન લવસ્તારમાિં રિેવાસીઓ અને ધિંધાઓને િિપી, ભરોસાપાત્ર, અનુકૂળ અને એકીકૃત પારગમન (ટ્રાલન્િટ) પૂરિં પાિશે.
આ LRT નાિં પિેિા તિક્કા માટે રોમાિંચક સમાચાર છે , ત્યારે કમાચારીગણનુિં િીજા તિક્કા પર કામ કરવાનુિં ચાિુ છે જે થી LRT ને મેઇન સ્ટ્રીટથી
િાઉનટાઉન બ્રેમ્પટન GO સ્ટેશન સુધી કાયારત કરી શકાય. આ વષે અગાઉ, મેટ્રોલિિંક્સે પ્રોજે ક્ટમાિં ફેરફારોની ઘોષણા કરી અને સુધારેિા કરારમાિં બ્રેમ્પટનમાિં
સિંભલવત લવસ્તરણ સલિત, એવી જોગવાઇઓનો સમાવેશ કયો જે ભાલવ ફેરફારો સાથે અનુકૂળ િોય. સ્ટીિસ એવન્યુની ઉત્તરેથી બ્રેમ્પટન GO સ્ટેશન સુધી
ભાલવ LRT લવસ્તરણ માટે મિંજૂર કરેિા ફેરફારો, આગળ અભ્યાસો અને મિંજૂરીઓને અધીન રિેશે.
હ્યુરોન્ટેરરયો LRT પ્રોજે ક્ટ બ્રેમ્પટન 2040 લવિન માટે આ શિેરના પ્રવાસમાિં મિત્વનુિં પગિુિં છે જયાિં આપણે 2018-2022 નાિં સમયગાળામાિં
કાઉલન્સિની અગ્રતાઓની પરરભાષા પ્રમાણે, પરરવિનના તમામ સ્વરૂપોને એકસરખુિં િનાવીને, બ્રેમ્પટનને િરરયાળુ શિેર િનાવવા કરટિદ્ધ છીએ.
અવતરણ (ક્વૉટ):
“કાયાક્ષમ ટ્રાલન્િટ આપણાિં રિેવાસીઓ દ્વારા વ્યાખયાિંરકત શિેરની મુખય અગ્રતાઓ પૈકી એક છે . અમે આ પ્રોજે ક્ટને આગળ વધતો જોઇને ખુશ છીએ અને
અમે તિક્કો 2 માટે તમામ શક્યતાઓ શોધવાનુિં ચાિુ રાખયુિં છે જે ટનિવાળી LRT ને િાઉનટાઉન બ્રેમ્પટન GO સુધી િાવશે.”
-મેયર પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown)
-30કૅનડે ાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહેરો પૈકી એક તરીકે બ્રૅમ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસે છે અને તમાાં 70,000 વ્યાપારો છે . અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો.
અમને ઊર્જદ મળે છે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમે રોકાણ માટે આકષણનાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રિાસનાં નેતત્ૃ િ
કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સરવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagram પર
જોડાિ. અહીં િધ ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca.
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