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2018

સીટી કાઉન્સલની બેઠકો દર બીજા બુધવારે (એક બુધવાર છોડીને) સવારે 9:30 વાગ્ે ્ોજા્ છે. વધુ માહિતી માટે, વેબસાઇટ www.brampton.ca જુઓ

અપડટેકમ્ ુનનટી
ઍલેઇન મરૂ

રીજીયનલ કાઉન્સિલર 
વોર્ડ  1 અને 5

ગ્રાન્ટ ગિબ્સન
રીજીયનલ કાઉન્સિલર 
વોર્ડ  1 અને 5

તમે જેશો કે આ સિમાચારપત્રિકાનું સવરૂપ અગાઉની આવૃત્તિઓ કરતા સિહેજ જુદંુ છે. 
રહેવાસિીઓના હહતના ઘણાં અસિંબંત્િત ત્વષયોને આવરી લેવાને બદલે એક ક્ેરિમાં સિહેજ 
વિારે ગહન રીતે કામગીરી કરીને ત્વષય-વસતુમાં ત્વષય સિમાવવામાં આવે છે.

પ્ોત્વન્સિયલ અને મયુત્નત્સિપલ ઇલેક્શ્સિ આ વષષે થવાના છે, અને આ સિમાચારપત્રિકાનો 
હેતુ તમને વોર્ડ  1 અને 5 માં મહતવના પ્ોજક્ેસિ પર વિારે ત્વગતો પૂરી પારવાનો છે 
જ ેઆપણાં શહેરમાં ચબરાક ત્વકાસિને પ્ોતસિાહહત અને ઉતિેજીત પણ કરશે.  ટા્ન્ઝિટ, 
રાઉનટાઉન રરવર વૉક અને કવીન સટી્ટ સિે્ટલ્ ઇ્ટેન્સિફિકેશન કોરરરોર જેવા આપણાં 
સ્ાત્નક પ્ોજક્ેસિમાં પ્ગત્ત, સિુદૃઢ ભાગીદારીઓ - મયુત્નત્સિપલ અને પ્ોત્વન્સિયલ બંને 
પર બહુ વિારે અવલંબબત હોય છે. તમે આપણાં રહેવાસિીઓને પારોશના સિમુદાયોમાં 
ઉચચતર કક્ાની ટા્ન્ઝિટ સિાથે જેરતા ટા્ન્ઝિટ-સિંબંત્િત ત્નણ્ડયો પર રોમાંચક અદ્યતન 
માહહતી પણ જેશો.  અમે સિંપૂણ્ડપણે રોમાંત્ચત છીએ કે ઝુિમ ટા્ન્ઝિટ તમને વોઘનમાં 
(Vaughan) નવા સિબવે સિાથે જેરી રહું છે અને એ કે આપણી રાઉનટાઉન GO 
સટેશન સિત્વ્ડસિ હવે રહેવાસિીઓને વિારાની સિેવાઓ આપે છે. રાઉનટાઉન પ્ાંતીય 
ખાસિ ત્વસતારની નીત્ત દ્ારા ત્નયંત્રિત હોવા છતાં, બહુ રોમાંચક રાઉનટાઉન રરઇમેજીન્ડ 
સટી્ટસ્કૅપ કાય્ડક્રમ સિહહત આપણાં રાઉનટાઉનની વૃત્ધિ અને ત્વકાસિ માટે હજુ પણ ઘણી 
તકો રહેલી છે, જ ેપ્ાદેત્શક ગટર અને પાણીની લાઇનો મોટા પાયે સિુિારવાની િાર પર 
રહેશે.

ઍલેઇન મરૂ 
905.874.2601 

elaine.moore@brampton.ca

વોર્ડ  1 અને 5 મતદરાન મથકનરા સહરાયકો:
સીન્ડી ્ૅટ્ેટ 
905.874.3619 

cindy.tate@brampton.ca

ગ્રાન્ટ ગિબ્સન 
905.874.2605 

grant.gibson@brampton.ca 

હેબરા ઇકબરાલ 
905.874.5946 

heba.iqbal@brampton.ca

 @BramWards_1and5                વોર્ડ  1 અને 5, સિીટી ઓિ બ્ામપટન 

અનય અદ્યતન મરાહહતી અનસુરો

• પલાત્નગં ત્વઝિનનો રા્ફ્ટ કાઉન્સિલને મે મહહનાની શરૂઆતમાં રજૂ કરવામાં આવશે.  સિાથે 
સિાથે, શહેરનો પહેલો કલચર માસટર પલાન રા્ફ્ટ કાઉન્સિલને જૂનમાં રજૂ કરવામાં આવશે. 
વેબસિાઇટ જુઓ, brampton.ca.

• આ વસિંતઋતુમાં રસતા-સિંબંત્િત સિમારકામો કરવામાં આવે છે. સિંપૂણ્ડ યાદી માટે,  
 વેબસિાઇટ www.brampton.ca/roadworks જુઓ

• ઉનાળામાં નવા આગંતુકો માટે બસિ પ્વાસિો. બ્ામપટન પુસતકાલયનો સિંપક્ડ   
 905.793.4636 નંબર પર માહહતી મેળવવા કરો.

• રાયરસિન યુત્નવત્સિ્ડટી અને શેરરરન કોલેજને રાઉનટાઉન બ્ામપટનમાં લાવવાને લગતી 
અદ્યતન માહહતી માટે થોરીક રાહ જેશો.  
વેબસિાઇટ જુઓ www.brampton.ca

_________________________________________
તમરારરા કરાઉનનસલસ્ડનો સંદેશ
આ અમારા તરિથી તમે, વોર્ડ  1 અને 5 નાં આપણાં રહેવાસિીઓ માટે છેલલી સિમાચારપત્રિકા હશે, કારણ કે અમે બંનેએ 
આ વષ્ડના ઓકોબરમાં પુનઃચૂંટણી ન કરાવવાનો ત્નણ્ડય કયયો છે.

આનો અથ્ડ એ થાય કે તમે દરેક ચૂંટણીમાં કરો છો એવું જ કંઇક અમે કરીશું – પોતાનું નામ આગળ િરતા ઉમેદવારો 
શોિી કાઢવા, અને ખાતરી કરવી કે આપણે આપણો મત એવા સિીટી અને રીજીયનલ કાઉન્સિલરને આપીએ છીએ જઓે 
આપણાં મૂલ્ો અને અગ્રતાઓને પ્ત્તબબબંબત કરતા હોય. સિૌથી મહતવની વાત એ રહેશે કે આપણે એવી વ્યનતિઓ 
માટે મતદાન કરીશું જઓેને આપણે માનતા હોઇએ કે તેઓ પોતાનો ત્નણ્ડય લેવામાં આપણાં મહાન શહેરનું શ્ેષ્ઠ હહત 
િરાવે છે; અને જઓે પોતાનું ગૃહકાય્ડ કરીને માહહતગાર ત્નણ્ડયો લે છે.

અમને આશા છે કે તમે સિંમત થાવ છો કે અમારી ટીમ તરીકે કામ કરવાની ક્મતા, તમારી સિાથેની ભાગીદારીમાં અને 
તમારા વતી, મુદ્ાઓ ઉકેલવા, અને બ્ામપટનને સિિળતાની નસ્ત્તમાં રાખવાનો હકારાત્મક અભભગમ રહો છે.

ત્વતેલા વષયોમાં આપે અમારી પર મૂકેલા ત્વશ્ાસિ અને ભરોસિા બદલ આપનો આભાર – એ ખરેખર ખાસિ લાભદાયી 
રહો છે.

સ્ેહાિીન, 
ઍલેઇન અને ગ્રા્ટ

મેયરનો સંદેશ
આપણાં શહેરે અનુભવેલી ચોતરિ ત્વસ્ોટક વૃત્ધિને વાચા આપવા ઍલામ્ડ 
વગારવાના અમારા શ્ેષ્ઠ પ્યત્ો કરવા છતાં, દુભા્ડગયવશ, તેનો સિુમેળ આપણી 
આરોગય સિંભાળ માળખાકીય સિગવરોમાં વૃત્ધિ થવા સિાથે થયો નથી. આ ત્વતેલા 
વષષે આપણાંમાંથી ઘણાંએ બ્ામપટન ત્સિત્વક હોનસપટલમાં લોકોની ભીર કાં તો 
જતે જેઇ અથવા તો તેના ત્વશે વાંચું હશે.
નવેમબરમાં મે ંપીલ મેમોરરયલ હોસપટલમાં કામકાજના કલાકો વિારવા, િેઝિ 
2 ઇમારત તાતકાલલક શરૂ કરવા અને રિીજી હોનસપટલ માટેની જરૂરરયાત અંગે 
પ્ોત્વ્સિને વકાલત કરી હતી.  તે પરિ લખયાના ટંૂક સિમયમાં હેલથ લમત્નસટરે 
બ્ામપટન ત્સિત્વક માટે વિારાની બેર્સિની ઘોષણા કરી અને પીલ મેમોરરયલ 

સિે્ટરના િેઝિ 2 માટે સિહાયતાનું વચન આપયું હતું.
અમે આ ઘોષણાને આવકારીએ છીએ પરંતુ ઘણં કામ કરવાનું રહે છે - વષ્ડ 2041 સિુિીમાં આપણાં શહેરમાં 
લગભગ 1 લમલલયનની વસતી હશે. કાઉન્સિલે હવે બ્ામપટનના પબચિમી ભાગમાં આપણી ભાત્વ રિીજી હોનસપટલ 
માટે આપણને જરૂરી 45-50 એકર જગયા ઓળખવા, સિુરબક્ત કરવા અને ઝિોન બનાવવા જરૂરી આયોજનની 
પહેલ કરી છે. આપણને ઓ્ટેરરયો ગવમષે્ટ બ્ામપટનની ભાત્વ આરોગય સિંભાળ (હેલથ કકૅર) માટે આયોજન 
અને ભંરોળ જલદી આપે તેની જરૂર છે. 

લલન્ડા જકૅ િરી (Linda Jeffrey) 

  પ્ોવવનનસયલ ઇલેક્શનની વકરાલત 
પ્ોત્વન્સિયલ ઇલેક્શન થતા પહેલાં, બ્ામપટન મહતવના ત્વકાસિની અગ્રતાઓ માટે વકાલત કરશે: માળખાકીય 
સિગવર (ટા્ન્ઝિટ સિેવા; રરવર વૉક પ્ોજકેમાં વિારો કરવો); ત્શક્ણ, ઉતકકૃષ્ટતા અને નવીન શોિ; આરોગય 
સિેવા સિંબંત્િત ભાગીદારીઓ (હોનસપટલોમાં રોકાણ); અને શાસિન (રીજીયન ઓિ પીલમાં પ્ત્તત્નત્િતવ 
વિારવું) સિહહત. વેબસિાઇટ જુઓ www.brampton.ca

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

પ્સંિો

18-0108

મે
38મી વરાવ ્્ડક સ્ો્્ટસ્ડ હૉલ ઑફ ફેમ ઇન્ક્શન સેરેમની 
(સમરાવેશ સમરારંભ)
મંગળવાર, મે 15, સિાંજ ે6 કલાકે
રોઝિ લથયેટર બ્ામપટન

જૂન
નસપ્િંફેસ્ટ
શુક્રવાર, જૂન 1 + 8, બપોરે 12 – 3 વાગયા સિુિી
નાઇટ્સિબ્ીજ + ફલાવર સિીટી સિીત્નયસિ્ડ સિે્ ટસિ્ડ
પ્ોવવનનસયલ ઇલેક્શન (પ્રંાતીય ચૂં્ટણી)
ગુરુવાર, જૂન 7
સેલી-બ્રામ્ ્ટન (CeleBrampton)
શત્નવાર, જૂન 9
રાઉનટાઉન બ્ામપટન
બપોરે 12 − રારિે 10 વાગયા સિુિી 
રરાઉન્ટરાઉન ફરામ્ડસ્ડ મરાકકે્ટ 
દર શત્નવારે, જૂન 16 થી સિપે્મબર 1 સિુિી
સિવારે 7 – બપોરે 1 વાગયા સિુિી
મરાઉન્ટ પલીઝન્ટ વવલેજ મરાકકે્ટ 
દર ગુરુવારે, જૂન 21 થી ઓકોબર 4 સિુિી
બપોરે 4 − રારિે 8 વાગયા સિુિી

જુલરાઇ
કેનેરરા હદવસ ઉજવણી
રત્વવાર, જુલાઇ 1
બપોરે 12 − રારિે 10 વાગયા સિુિી 
ત્ચગંકુસિી પાક્ડ  (Chinguacousy Park)

ઓિસ્ટ
સીનનયસ્ડ ઓ્ન હરાઉસ
સિોમવાર, ઓગસટ 13, બપોરે 12 – 3 વાગયા સિુિી
ફલાવર સિીટી સિીત્નયસિ્ડ રરફક્રએશન સિે્ ટર

સપે્મબર
હરાવકેસ્ટ મરાકકે્ટ 
દર શત્નવારે, સિપે્મબર 8 થી નવેમબર 3 સિુિી 
રોઝિલી પાક્ડ
સિવારે 8 – બપોરે 1 વાગયા સિુિી

ઓક્ોબર
મયનુનગસ્લ ઇલેક્શન (નિર્રાલલકરા ચૂં્ટણી)
સિોમવાર, ઓકોબર 22 
બહુત્વિ સ્ળોએ 

તારીખો બદલાવાને અિીન છે



 એર્ો્ટ્ડ  રોર સવવ્ડસ અ્રે્ટ
બ્ામપટન ટા્ન્ઝિટનો િરી ત્વકાસિ થઇ રહો છે! પાનખર ઋતુ 2018 માં – 505 ઝુિમ બોવેઇર્ડ  
પોતાની એરપોટ્ડ  રોર આગળની સિેવા માલ્ટન GO સટેશન સિુિી ત્વસતારશે, નવા સટોપસિ અને 
પારોશને સિેવા આપીને, અને શહેરના રહેવાસિીઓ માટે વિારે ઝિરપી, વિારે સિરળ અને બહુ 
અનુકૂળ ટા્ન્ઝિટ જેરાણો પૂરા પારીને.

બ્ામપટન ટા્ન્ઝિટ અને ઝુિમ ત્વશે વિુ માહહતી મેળવવા, વેબસિાઇટ જુઓ  
www.bramptontransit.com

પાનખર ઋતુ 2018 થી શરૂ થઇને રાઉનટાઉન બ્ામપટનમાં તમારા ધયાનમાં 
બાંિકામ નોહટસિો જેવામાં આવે તેવું બની શકે. આ કામોમાં રહેતા રોમાંચક  
પરરવત્ડનનો એક ભાગ છે. અમે આપણાં ઐત્તહાત્સિક “િૉર (ચાર) કોન્ડસિ્ડ” 
ત્વસતારમાં મોખરાની આપણી માળખાકીય સિગવર અને સટી્ટસ્કૅપનો પુનરોધિાર 
કરી રહા છીએ.

િંિાઓ આ પુનરોધિાર દરલમયાન ખુલવાનું ચાલુ રહેશે.

રાઉનટાઉન રરઇમેજીન્ડ પ્ોજકેમાં આ હશે: 

•  નવો સટી્ટસ્કૅપ બનાવવો જ ેરાઉનટાઉનમાં ચાલવાની શક્યતા અને 
વટેમાગુ્ડઓની ક્મતાને પહોચંી વળે

• આ સટી્ટ્સિને સિચેતન અને એવું સ્ળ બનાવવું જાં રહેવાસિીઓ અને 
મુલાકાતીઓ જુદા જુદા પ્સિંગોનો આનંદ માણી શકે 

• વટેમાગુ્ડઓ, સિાયકલલસટ્સિ અને મોટરરસટ્સિને સિુરબક્ત અને નસ્ર રાખીને સિાથે લાવવા
• સિુત્વિાઓ વિારવી અને જહેર ત્વસતારમાં સિુઘર પરરવત્ડન લાવવું

વિુ માહહતી માટે, વેબસિાઇટ www.brampton.ca/downtownreimagined જુઓ 

રરાઉન્ટરાઉન રરઇમેજીન્

ડાઉનટાઉન �ા�પટન ઇટોિબકોક �ીક �લડલેનમાં િ�ત છે. �ોિવ�સની 
નીિતઓ આજ ે�ાં કયા �કારનો અને કેટલી મા�ામાં િવકાસ થઈ શકે 
તેના પર મયા�દા લગાવે છે.

િરવરવૉક �ા�પટન ડાઉનટાઉનને પુનઃ�િવત કરવા માટે પિરવત�નશીલ 
તક પૂરી પાડ ેછે અને તેને �વ�, ટકાઉ અને િ�િત�ાપક બનાવવામાં 
મદદ�પ થશે.

તેની શ�આત થશે પૂરના �ેખમનો સામનો કરવા માટે નવીનતમ ઉકેલ 
શોધવો જ ેશહેરી િવકાસ અને �ુિ�ની સંભાવનાના �ાર ખોલી દે. 
તેનાથી નદીની સુંદરતા અને પયા�વરણીય કાય� પુનઃ�ાિપત કરી શકાશે 
જેથી એક ગિતશીલ નવું સાવ�જિનક �ળનું સજ�ન થશે જ ેશહેરને એક 
આગવી ઓળખ �દાન કરશે.

www.brampton.ca/riverwalk

િરવ
રવ

ૉક

રરાઉન્ટરાઉન “સ્ેગશયલ ્ોલલસી એરરયરા”
રાઉનટાઉન બ્ામપટન બાયપાસિ ચેનલ 1952 માં ઍટોબીકોક ક્રીકની સિાથે આગળ બાંિવામાં 
આવી હતી. અત્ંત હવામાનના બનાવોમાં, પાણી ચેનલ છોરીને ઐત્તહાત્સિક રાઉનટાઉનના 
ભાગોમાં વહેવા લાગે તેવું બની શકે.  
પ્ોત્વન્સિયલ પોલલસિી સટેટમે્ટ (પ્ાંતીય નીત્ત કથન) ફલરપલેઇનમાં (પૂર આવવાને અિીન નીચી 
જમીનમાં) નવો ત્વકાસિ રોકે છે ત્સિવાય કે તે પ્ોત્વ્સિ દ્ારા મંજૂર થયેલા SPA માં હોય.

પ્ોત્વ્સિ શહેર અનુભવી શકે તેવા નોિંપારિ સિામાજીક અને આલથ્ડક કષ્ટનો ઉકેલ લાવવા SPA 
ને મંજૂરી આપે છે જે કુદરતી આિતને પહોચંી વળવાની નીત્તઓનો કરક અમલ જરૂરી બને. 
વષ્ડ 1986 માં, પ્ોત્વ્સિે રાઉનટાઉન બ્ામપટન સપેત્શયલ પોલલસિી એરરયા (SPA - ખાસિ નીત્ત 
ત્વસતાર) મંજૂર કયયો હતો.

હાલમાં 1,100 આવાસિીય અને 174,000 બબન-આવાસિીય ચોરસિ મીટરની ત્વકાસિ ક્મતા િરાવે 
છે.

બ્ામપટને પ્ોત્વ્સિને રાયરસિન/શેરરરન યુત્નવત્સિ્ડટી રાઉનટાઉનમાં નસ્ત થાય તેવી દૃઢ ઇચ્ાનો 
સિંકેત આપયો છે. SPA ત્નયંરિણો રરવર વૉક પ્ોજકે માટેની જરૂરરયાત ચલલત કરતા ત્વદ્યાથથી 
આવાસિો, સિગવરો, વગેરેનો ઉમેરો કરવા માટે કેટલાક પરકારો રજૂ કરે છે.

LRT વવસતરણ  
(વૈકલ્્ક સીધ)
બ્ામપટન ઇચે્ છે કે LRT જ ેઆપણાં રહેવાસિીઓને શ્ેષ્ઠ સિેવા આપે છે અને 
આપણને આપણાં કવીન સટી્ટ કોરરરોરમાં ત્વશાળ ભાગમાં રહેલા આપણાં 
આલથ્ડક અને નાણાકીય લક્ષો હાંસિલ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. બે વૈકલલપક 
સિીિનો અભયાસિ કરવાની મંજૂરી હજુ પણ કવીન સટી્ટ પર અને છેવટે આપણાં 
રાઉનટાઉન GO સટેશનને જેરશે: એક સટીલસિથી આગળ વિીને મકૅકલાફફલન 
સિુિી જનેી સિેવા 10,000 ઉપરાંત શેરરરન કોલેજ ત્વદ્યાથથીઓને મળશે; અને અ્ય 
એક સટીલસિથી કેનેરી રોર સિુિી આગળ વિશે જ ેકેનેરી અને હાઇવે 410 વચચે 
રોજગારની ઓછી તક આપતી જમીનોમાં રોકાણ અને પુનત્વ્ડકાસિને પ્ોતસિાહહત 
કરશે. સટીલસિથી કેનેરી સિુિીની સિીિ પાવરેર લેન્્ડસિ સિુિી સિંભત્વત જેરાણ પણ 
પૂરંુ પાર ેછે. આ શહેરે પાવરેર લેન્્ડસિ પર એમેઝિોન માટે તેઓના HQ2 (બીજ 
હેરકવાટ્ડર) માટે પોતાની દરખાસતમાં બ્ામલી GO સટેશન સિુિી એક સિંભત્વત 
જેરાણ ત્વકસિાવ્યું.

બ્ામપટન ટા્ન્ઝિટ અને તેની ઝુિમ બસિ રેત્પર ટા્ન્ઝિટ સિત્વ્ડસિે વષ્ડ 2017 માં 
સિવારીઓની સિંખયામાં અણિાયયો 18 ટકાનો વિારો અનુભવ્યો અને તે દેશમાં સિૌથી 
ઝિરપથી ત્વકસિતા ટા્ન્ઝિટ પૂરી પારનારાઓ પૈકી એક છે. ઝુિમ કવીન સટી્ટ હવે 
રહેવાસિીઓને બે સિબવે સટેશનો સિાથે જેર ેછે: 501 માગ્ડ વૉઘન મેટો્પોલલટન સિે્ટર 
સિબવે સટેશનને સિત્વ્ડસિ આપે છે; અને યોક્ડ  યુત્નવત્સિ્ડટી સિબવે સટેશનને 501 અને 
501A/C માગયો સિત્વ્ડસિ આપે છે. બ્ામપટન સિીટી કાઉન્સિલ માળખાકીય સિગવર 
વિારવાની જરૂરરયાત સિમજ ેછે અને પ્ાદેત્શક જેરાણો કરે છે જ ેતેઓને શાળા, કામ 
અને નવરાશની પ્વૃત્તિ સિાથે જેરીને રહેવાસિીઓનું જીવન સિુિારે છે.

કવીન સ્્ટી્ટની િીચતરા
કવીન સટી્ટ, જ ેપૂવ્ડથી પબચિમ 14.5 ફક.મી. સિુિી િેલાયેલી છે, બ્ામપટનના સિે્ટલ્ 
ઇકોનોલમક કોરરરોરની હાદ્ડ  સિમાન છે અને તેને પ્ોત્વ્સિ દ્ારા પ્ાંતીય શહેરી ત્વકાસિ કે્દ્રનો 
ભાગ ત્નિા્ડરરત કરવામાં આવી છે. આ પ્ાંતીય ત્નમણૂકમાં સિીટી ઓિ બ્ામપટને હેકર દીઠ 
લઘુતમ 200 વ્યનતિઓ અને નોકરીઓનું લમશ્ણ (pjch) હાંસિલ કરવા નીત્તઓ અમલમાં 
હોવાની જરૂર પર ેછે. હાલમાં કવીન સટી્ટ હેકર દીઠ આશરે 89 વ્યનતિઓ અને નોકરીઓ 
િરાવે છે (મે 2015 નાં રટેા આિારરત).  89 pjch અને 200 pjch વચચેની ઊણપ પૂરી 
કરવા, બ્ામપટનનું લક્ષ આ કોરરરોરમાં આગામી 25 ઉપરાંત વષયોમાં 39,000 રહેવાસિીઓ 
અને 25,000 નોકરીઓ ઉમેરવાનું છે. પુનઃશરૂ થયેલી પીલ મેમોરરયલ હોનસપટલ સિાઇટની 
સિાથે સિાથે મટ્ામી કોન્ડો એન્ડ એટલસિ હેલથ કકૅર જેવા પ્ોજક્ેસિ વર,ે ખાનગી રવેલપસિ્ડ માટે 
નોિંપારિ રસિ ઊભો કરવામાં મદદ મળી છે અને તે આપણને આ કોરરરોર માટે આપણો 
પ્ાંતીય આદેશ હાંસિલ કરવા તરિ આગળ વિવામાં મદદરૂપ થઇ રહો છે. આપણે એ 
પણ સિારી રીતે જણીએ છીએ કે 80% જટેલા બ્ામપટન રહેવાસિીઓ જઓે કામ પર જવા 
આપણાં શહેરથી બહાર જવાનો પ્વાસિ કરે છે, તેઓ રાઉનટાઉન ટોરો્ટો, એરપોટ્ડની હદ, 

407 અને 400, અને આ કોરરરોર મારિતે 407 અને 404 સિુિીનો પ્વાસિ કરતા હોય છે. 
કવીન સટી્ટ બ્ામપટનમાં આપણો સિૌથી વ્યસત ટા્ન્ઝિટ માગ્ડ હોવાને લીિે, જમેાં સિરેરાશ 
23,000 ઉતારુઓ રોજંીદા િોરણે પ્વાસિ કરતા હોઇ, આ કારણસિર જ તે આપણો અત્ત 
સિિળ ઝુિમ રેત્પર ટા્ન્ઝિટ શરૂ કરવાનો પહેલો કોરરરોર રહો હતો. કવીન સટી્ટ આરોગય 
અને ત્વજ્ાનના અજેર ઝૂિમખાના યજમાન બનવાની પ્ચંર ક્મતા િરાવે છે; અને નવીન શોિ 
અને ઉતકકૃષ્ટતા માટે બ્ામપટનની વૈત્શ્ક પ્ત્તષ્ઠાને પ્ોતસિાહહત કરે છે.

્્ટરાનનઝ્ટ સવરારડીઓની સંખયરામરંા વૃવધિ


