
 

 

 

ડિસેમ્બર 12, 2018                     

 

કાઉન્સસલ ેમઇેન સ્ટ્રીટ માટ ેLRT રૂટન ેમજૂંરી આપી, િાઉનટાઉન ડરઇમજેીસિન ેમોકૂફ રાખવામા ંઆવ્યો 
 

બ્રામ્પટન, ઓસટેડરયો – કાઉન્સસલે આજે બ્રામ્પટન રાન્સિટ નટેવકક યોજનાના ભાગ તરીક ેમેઇન સ્ટ્રીટ માટ ેલાઇટ રેલ રાન્સિટ (LRT) રૂટન ે

અગ્રતા મજૂંર કરી અન ેિાઉનટાઉન ડરઇમેજીસિ (DR) પ્રોજેક્ટને મોકૂફ રાખ્યો. 

 

LRT દરખાસ્ટ્તની િાખંીઓમા ંનીચનેી બાબતો સામલે છે: 

 અસિરગ્રાઉસિ ટનલલંગ ન્વકલ્પનો અભ્યાસ અને ન્વચારણા સન્િત, અસલ હ્યુરોસટેડરયો-મુખ્ય LRT પયાકવરણલક્ષી મલૂ્યાંકનમાં જરૂરી 

કોઇ માન્િતી અદ્યતન કરીન ેબ્રામ્ટપન LRT ન્વસ્ટ્તરણ અભ્યાસમા ંસુધારો કરવો  

 કેનેિી રોિ અન ેમક્લૉન્લલન રોિ માટે ટેકનોલોજી તરીક ેબસ રોિ રાન્સિટ (BRT) નો ઉપયોગ કરવો અને તે લાઇનોને આગળ ઉત્તર 

અન/ેઅથવા દન્ક્ષણ સધુી ન્વસ્ટ્તારવાનું ન્વચારવુ ં

 રાસસપોટેશન એસિ રાન્સિટ માસ્ટ્ટર પ્લાન (TTMP) મા ંન્વચાયાક પ્રમાણે બ્રામ્પટન GO સ્ટ્ટેશનથી મઇેન સ્ટ્રીટ પર મૅડફલ્િ રોિ સધુી 

રેન્પિ રાન્સિટ ન્વકલ્પોનો અભ્યાસ કરવો 

 િાઉનટાઉન મોન્બન્લટી િબ માટ ેઅમલીકરણ વ્યૂિરચના પર ફરીથી અિેવાલ આપવો 

  

DR પ્રોજેક્ટ સખં્યાબધં કારણોસર મોકફૂ રાખવામા ંઆવ્યો છે, જેમા ંનીચનેી બાબતો સામલે છે: 

 ટેસિરનો ખચક અંદાજ કરતા વધાર ેઆવ્યો છે 

 યુડટન્લટીસ (વીજળી, િીટ, પાણી, વગેર)ે અન ેઅસિરગ્રાઉસિ ચનેલના ખચક સંબંન્ધત અચોક્કસતાઓ 

 િાઉનટાઉનના િાદકમા ંનવી ન્વકાસ યોજનાની તકો 

 યુન્નવર્સકટી માટ ેપ્રાતંીય ભંિોળ રદકરણના પડરણામ સ્ટ્વરૂપે િાઉનટાઉનના િાદકમાંના પ્રોજેક્્સમા ંસધુારો કરવામાં આવ્યો છે 

 DR માટ ેિાલની ડિિાઇન કાઉન્સસલના ભૂતપૂવક ન્નણકય પ્રમાણે મેઇન સ્ટ્રીટ તરફની LRT ને અશક્ય બનાવે છે  

મેયર પૅડરક બ્રાઉન ેકહ્યુ,ં “િંુ રાજી છંુ ક ેઆપણા ંકરદાતાઓના નાણા ંમાટ ેમલૂ્ય પૂરં પાિવા કાઉન્સસલ પોતાના વલણમા ંએકમત િતી. 

“બ્રામ્પટન માટ ે2040 ના ંન્વિનમાં વણકવેલા અમારા સંયુક્ત લક્ષ્યમા ંઆધુન્નક અને અસરકારક LRT નો સમાવેશ થાય છે. આનાથી એ 

ખાતરી કરવામા ંમદદ મળશ ેક ેબ્રામ્પટન GTA પ્રદેશમાં રોકાણ કરવા ઇચ્છતી રાષ્ટ્રીય અન ેવૈન્વવક સંસ્ટ્થાઓ પાસેથી ભાન્વ આર્થકક રોકાણ 

આકર્ષી શક ેછે – તે એવું કંઇક છે જેની જરૂડરયાત અમને સમૃદ્ધ બ્રામ્પટન માટે પિે છે. િાઉનટાઉન ડરઇમેજીસિ પર ન્વરામ મૂકીન,ે અમ ે

ખાતરી કરીશંુ કે અમ ેપિેલી વાર તેને યોગ્ય રીતે કરીએ છીએ અન ેકાયકક્ષમ અન ેજવાબદાર રીતે આગળ વધીએ છીએ.” 

  

“આ િાઉનટાઉનમાં આયોજનબદ્ધ તમામ પ્રોજેક્્સનું મૂલ્યાંકન કરવા અમારા માટે સારી તક છે,” િૅરી વલેસજ (Harry Schlange), ચીફ 

એિન્મન્નસ્ટ્રેડટવ ઓડફસર, સીટી ઓફ બ્રામ્પટન ેજણાવ્યંુ. “અમ ેકટેલીક આગામી પિેલો સાથનેો આવેગ જાળવી રહ્યાં છીએ, અને અમ ેિવ ે

આપણા ંિાઉનટાઉનના પુનરોદ્ધાર માટે અમારી કડટબદ્ધતા પ્રત્યે સાકલ્યવાદી અન્ભગમનુ ંઆયોજન કરવા વધાર ેસક્ષમ છીએ.” 

  

કેટલીક ભાવી પિેલોમા ંિાઉનટાઉન રાન્સિટ ટમીનલ અને િેડરટજે ન્થયેટર બ્લોક અને સાઇબર સુરક્ષા માટનેા કસેરનો સભંન્વત પનુઃન્વકાસ 

સામેલ છે.  

 
 
 



 

 

 
 
 

િાલની પિલેોમા ંઆ સામલે છે: 

 સેસટર ફોર ઇનોવેશન (નવીન શોધ માટેનુ ંકેસર) 

 ચાંગ સ્ટ્કૂલ ઓફ કન્સટસયુઇંગ એજ્યુકેશન (સાઇબર સુરક્ષા પર જાસયુઆરી 2019 થી શરૂ થતા બે અભ્યાસક્રમો) 

 એક નવુ ંપાઇલોટ ઇનક્યુબટેર િબ (વસંતઋત ુ2019 મા ંખુલવાનું અપેન્ક્ષત) 

 અલગોમા યુન્નવર્સકટીનુ ંન્વસ્ટ્તરણ 
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બ્રમૅ્પટન ન્વશાળ આયોજનો ન્વર્ષ ેન્વચાર ેછે. અમ ેતીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતા ભવવષ્ય માટે તૈયાર સંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમુદાયની વૃન્દ્ધ, યુવાની અન ે

વૈવવધ્ય આપણને અલગ ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાં રોકાણોને પ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અન ેવૈવવવક થતરે અમારી 

સફળતામાં વૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાવી રહ્યા છીએ એવા ગવતશીીલ શિેરી કેસરો જે તકોનો તણખો ચાંપે છે અને અિીં કામ કરતા લોકોમાં ગૌરવની લાગણીનો સંચાર 

કરે છે. અમ ેબ્રૅમ્પ્ટનન ેઆગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેિી તે એક જોડાણ ધરાવતું શિેર બને જે પ્રવતતનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાિવસક િોય. અમન ેTwitter, Facebook, 

અન ેInstagramપર અનુસરો. અિીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

ન્મડિયા સપંકક : 

ਮੋਨਿਕਾ ਦ ੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਨਮਉਨਿਟੀ ਐਿਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਨਜਕ ਕਨਮਉਨਿਕੇਸ਼ਿ  

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ 

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