
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

સીટી એનાઉન્સીસ ન્ય ુઝુમ ટ્રાન્ન્ઝટ કનકે્શન ન્િટ્વીન બ્રમે્પટન એન્ડ ટોિોન્ટો ન્પયિસન ઇન્ટિનશેનલ એિપોટટ 

(સીટીએ બ્રમે્પટન અન ેટોિોન્ટો ન્પયિસન ઇન્ટિનશેનલ એિપોટટ વચ્ચ ેનવી ઝુમ ટ્રાન્ન્ઝટની ઘોષણા કિી) 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (માચટ 3, 2020) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનને બ્રમે્પટનથી ટોિોન્ટો ન્પયિસન ઇન્ટિનશેનલ એિપોટટ સધુી નવી સીધી િસ 

િેન્પડ ટ્રાન્ન્ઝટ જોડાણની ઘોષણા કિતા ખુશી થાય છે. 505 ઝુમ િોવાડટ રૂટન ેએિપોટટ સુધી લંિાવવામાં આવશ ેઅને તે આ વષટ 2020 ની 

પાનખિ ઋતુમા ંશરૂ થાય તવેી અપેક્ષા છે. 

બ્રેમ્પટન સીટી કાઉન્ન્સલ ેશહેિના 2020 િજેટના ભાગરૂપે આન ેસવાટનમુતે મજૂંિી આપી. આ ન્વસ્તિણથી પ્રાદેન્શક જોડાણ સધુિશ,ે 

ટોિોન્ટો ન્પયિસન પિ કામ કિતા અથવા ત્યાંથી પ્રવાસ કિતા િહવેાસીઓ માટ ેવધાિે અનુકૂળતા આપશ,ે અન ેઇનોવેશન કોરિડોિ સધુી 

બ્રેમ્પટનના જોડાણોન ેવધાિે મજિૂત કિશ.ે  

ન્પયિસન એિપોટટ ન્વશાળ અન ેકામ કિવા એક જરટલ સ્થળ છે, જયા ં400 ઉપિાંત કપંનીઓમા ંલગભગ 50,000 લોકો નોકિી કિ ેછે; 

જેમાનંા 10,000 લોકો બ્રમે્પટનમાં િહે છે. ન્પયિસન બ્રેમ્પટન, ન્મન્સસાગા અન ેએટોન્િકોના ન્વસ્તાિો સન્હતના, એિપોટટ એમ્્લોયમને્ટ 

ઝોન માટે એક લંગિ (કેન્ન્િય સ્નેહાકર્ષટત સ્રોત) છે, અને કનેેડામા ં300,000 થી વધાિ ેનોકિીઓ આપતો િીજા નંિિ ેસૌથી ન્વશાળ િોજગાિ 

ન્વસ્તાિ છે. 

ગ્રેટિ ટોિોન્ટો એિપોટ્સટ ઓથોરિટી (GTAA) નવા રૂટન ેઆવકાિ ેછે, કાિણ કે સંશોધને દશાટવયંુ છે ક ેબ્રેમ્પટન અને એિપોટટ વચ્ચ ેસીધા િસ 

જોડાણો સુધાિવાના નોંધપાર લાભો િહેલા છે. 505 ઝુમ િોવાડટ એક્ષ્ટેન્શનથી પન્લલક ટ્રાન્ન્ઝટ લેતા બ્રેમ્પટન-ન્સ્થત એિપોટટ કમટચાિીઓની 

હાલની સંખ્યા િમણી થઇ શક ેછે. 

ટોિોન્ટો ન્પયિસનમાં, બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ન્ઝટ વપિાશકાિો અપ એક્સપ્રેસ, છ ટીટીસી રૂટ્સ, ચાિ માયવ ૅરૂટ્સ, િ ેગો ટ્રાન્ન્ઝટ રૂટ્સ અને ગ્રેહાઉન્ડ 

જેવી અન્ય પ્રાદેન્શક સેવાઓ સન્હતના અન્ય પ્રાદેન્શક પરિવહન નટેવક્સટ સાથ ેજોડાઇ શક ેછે. 

ઝડપી હકીકતો 

 2020 ના ંિજેટમાં શહેિની ટ્રાન્ન્ઝટ માળખાગત સગવડ સધુાિવા 1 ટકા દિ (લેવી) સમાવવામા ંઆવયો હતો. 

 રૂટ 505 ઝુમ િોવાડટ ન્વસ્તિણમા ં$1.75 ન્મન્લયનનો ખચટ થશ ે- $900,000 ભંડોળ સીટી પૂર ંપાડશ,ે જયાિે િાકીનો ખચટ 

આવકમાંથી પહોંચી વળવામાં આવશે. 

 હાલમા,ં ટોિોન્ટો ન્પયિસન ઇન્ટિનેશનલ એિપોટટ પિ કાયટિત 10,000 બ્રેમ્પટન િહેવાસીઓમાથંી 13 ટકા લોકો કામ પિ 

અવિજવિ કિવા પન્લલક ટ્રાન્ન્ઝટનો ઉપયોગ કિ ેછે. 



 

 

 

 

અવતિણો (ક્વૉટ્સ):  

 

“ઇનોવેશન કોરિડોિના અન ેએિપોટટના કાયટિળન ેટોચનો ફાળો આપનાિના ભાગ તિીકે, અમન ેઅમાિા પ્રદેશના આર્થટક ન્વકાસન ેસહાયતા 

કિવા અન ેનોકિીની તકો સુધી બ્રેમ્પટન િહેવાસીઓની પહોંચ સિળ િનાવવામા ંખુશી થાય છે. વષટ 2020 નુ ંિજેટ મહત્વના િોકાણો 

કિવામા ંઆવનાિ છે જે સમુદાયન ેપહેલા ધ્યાનમા ંિાખે છે.” 

 

-       પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયિ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

“આજની ઘોષણાથી ઉતારઓ અને કમટચાિીઓ િનંેન ેબ્રેમ્પટનથી ટોિોન્ટો ન્પયિસન સધુીની પહોંચ વધાિે સહેલાઇથી પૂિી પાડી શકાશે. લોકો 

અન ેધંધાઓન ેદુન્નયાના રણ-રત્યાંશ (થ્રી-ક્વાટટસટ) સાથ ેકાયટક્ષમ િીત ેજોડવા, અમને મજિૂત સ્થાન્નક ગ્રાઉન્ડ કનેક્શન્સની જરૂિ છે. આ 

સેવા બ્રેમ્પટનની એિપોટટ અને દુન્નયા સધુીની પહોંચ વધાિ ેસુદૃઢ િનાવ ેછે.”   

 

-       સ્કૉટ કોન્લયિ (Scott Collier), ઉપ પ્રમુખ, કસ્ટમિ અને ટર્મટનલ સેવાઓ, GTAA 

 

“વષટ 2020 ના ંમંજૂિ થયેલા િજેટમા ંઆ ટ્રાન્ન્ઝટ ન્વસ્તિણ જેવા વયૂહાત્મક િોકાણોનો સમાવેશ થયો જે કાઉન્ન્સલની અગ્રતાઓન ેસાથ ે

િાખીને બ્રેમ્પટન તકો આપતુ ંશહેિ હોવાની ખાતિી કિાવ ેછે. આ િજેટથી આપણા ંિહવેાસીઓ માટે ઉચ્ચ-ગુણવત્તાની ટ્રાન્ન્ઝટ સેવાઓનું 

ન્વતિણ વધે છે જેથી ખાતિી કિી શકાય કે િહવેાસીઓ િોજગાિ તકોની પહોંચ ધિાવી શક ેછે અને એમ્્લોયસટ બ્રેમ્પટનની પ્રન્તભાઓ સધુી 

પહોંચ મેળવી શક ેછે.” 

 

-       ડેન્વડ િારિક (David Barrick), ચીફ એડન્મન્નસ્ટ્રેરટવ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી ન્વકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં70,000 વયવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદટ છે લોકો. 

અમને ઊજાટ મળે છે અમાિા ન્વન્વધ સમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કષટણનું કેન્િ છીએ અન ેઅમે તકન્નકી અને પયાટવિણીય નન્વનતા તિફ દોિી જતી યારાનું નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા ન્નિોગી શહેિના ન્વકાસ માટે છે જે સુિન્ક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 
 

 

  

 

 

ન્મરડયા સપંકટ : 

મોન્નકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડટનેટિ, ન્મરડયા એન્ડ કમ્યુન્નટી એંગેજમેન્ટ  

વયૂહાત્મક સંવાદ  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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
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