
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

બ્રમે્પટનન ેવધાર ેજોડવા, ટકાઉ બનાવવા સાથ ેમળીન ેકાર્યરત છીએ 

ફડેરલ ગવમને્ટ પાસથેી $45.3 મમમલર્ન ઉપરાાંતન ાં અન ેપ્રોમવમન્સર્લ ગવમને્ટ પાસથેી $37.8 મમમલર્ન ઉપરાાંતન ાં રોકાણ સીટી 

પમલલક ટ્રામન્િટ ઇન્રાસ્ટ્ટ્રક્ચર માટનેા ભાંડોળમાાં મળેવશ ે

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરર્ો (જ લાઇ 28, 2020) – આજે, મેર્ર પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown) અને સીટી કાઉમન્સલ ેગવમને્ટ ઓફ કેનેડા અન ે

ગવમેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરરર્ો પાસથેી નોંધપાત્ર રોકાણને આવકાર્ ું જે બ્રમે્પટનમાાં પમલલક ટ્રામન્િટ ઇન્રાસ્ટ્ટ્રક્ચરને સીધી સહાર્તા પૂરી પાડશે. 

મમમનસ્ટ્ટર ઓફ ઇન્રાસ્ટ્ટ્રક્ચર એન્ડ કમ્ર્ મનટીસ, માનનીર્ કૅથરીન મૅકને્ના (Catherine McKenna) દ્વારા પમલલક ટ્રામન્િટ ઇન્રાસ્ટ્ટ્રક્ચર 

સ્ટ્ટ્રીમ (PTIS) મારફત ેચાર પ્રોજેક્્સમાાં $45.3 મમમલર્ન ઉપરાાંતના ગવમેન્ટ ઓફ કનેેડાના રોકાણની ઘોષણા કરવામાાં આવી. 

મમમનસ્ટ્ટર મૅકેન્નાની ઘોષણા પછી, ઓન્ટેરરર્ોના મમમનસ્ટ્ટર ઓફ ઇન્રાસ્ટ્ટ્રક્ચર, માનનીર્ લૉરી સ્ટ્કૉટ (Laurie Scott) વતી, એસોમસએટ 

મમમનસ્ટ્ટર ઓફ સ્ટ્મોલ મબિનસે એન્ડ રડે ટેપ રરડક્શન, માનનીર્ પ્રબમીત સસાંહ સરકારીર્ા (Prabmeet Singh Sarkaria), અન ે

બ્રેમ્પટન સાઉથ માટે પ્રોમવમન્સર્લ પાલાયમને્ટના સભ્ર્એ ઘોષણા કરી કે ગવમેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરરર્ો પમલલક ટ્રામન્િટ ઇન્રાસ્ટ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્્સમાાં 

$37.8 મમમલર્ન ઉપરાાંતનો ફાળો આપવાન ાં છે. 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન $30.2 મમમલર્ન ઉપરાાંતનો ફાળો; બધો સાંર્ ક્ત રીતે કનેેડા ઇન્રાસ્ટ્ટ્રક્ચર પ્લાનમાાં રોકાણ મારફત ેઆપી રહ્ ાં છે. 

ચાર પ્રોજેક્્સમાાં સામેલ છે: 

• 2020-2021 રરપ્લસેમને્ટ બસીસ (બસોની ફરેબદલી): વતયમાન સેવા સ્ટ્તરો જાળવવા અન ેજૂની બસોનો (મનવૃત્ત થતો) કાફલો 

બદલવા 32 પરાંપરાગત બસો ખરીદવી. 

o ફેડરલ ભાંડોળ: $9,132,000 

o પ્રોમવમન્સર્લ ભાંડોળ: $7,609,239 

o મ્ર્ મનમસપલ ભાંડોળ: $6,088,761 

• 2020-2024 બસોન ાં નવીનીકરણ: એન્ીન્સ, સસ્ટ્પેન્શન્સ અને બ્રેક્સ જેવા મોટા પ રજાઓન ાં સમારકામ અન ેતબદીલી સમહત, 

300 પરાંપરાગત બસોન ાં નવીનીકરણ. 

o ફેડરલ ભાંડોળ: $22,243,218 

o પ્રોમવમન્સર્લ ભાંડોળ: $18,534,161 

o મ્ર્ મનમસપલ ભાંડોળ: $14,830,666 

• બસોમાાં (ઓન-બોડય) કમેરેા અન ેરડમજટલ મવડીર્ો રકૅોડયસયની ફરેબદલ: સમગ્ર બસ કાફલામાાં વધારે નવી ટેકનોલોી ઉમેરવી. 

o ફેડરલ ભાંડોળ: $2,000,000 

o પ્રોમવમન્સર્લ ભાંડોળ: $1,666,500 

o મ્ર્ મનમસપલ ભાંડોળ: $1,333,500 

• ડાઉનટાઉન ટ્રામન્િટ મોમબમલટી હબ: એક નવ ાં ટ્રામન્િટ હબ જેનાથી બસ બ ૅ(બસ લૅ-બાર્) સાંખ્ર્ા વધારવામાાં આવશે, જેનાથી 

વધાર ેસર્વયસ, નવી બસ કેનોપીસ (છત), પ્રતીક્ષાલર્ (વેઇટટાંગ એરરર્ા), છૂટછાટો (કન્સેશન્સ) પૂરી પાડી શકાશે અન ેઇલેમક્ટ્રક બસો 

રાખવા હબ આધ મનક કરવાની જરૂરરર્ાતોનો સમાવેશ કરી શકાશ.ે 



 

 

o ફેડરલ ભાંડોળ: $12,000,000 

o પ્રોમવમન્સર્લ ભાંડોળ: $9,999,000 

o મ્ર્ મનમસપલ ભાંડોળ: $8,001,000 

અવતરણો (ક્વૉ્સ): 

“આજે ઘોષણા કરેલા રોકાણોથી બધાાં લોકો માટ ેવધાર ેસ રમક્ષત અને વધાર ેઆરોગ્ર્પ્રદ પરરવહન ઉકેલ પૂરો પાડીને, આપણી િડપથી મવકસી 

રહેલી ટ્રામન્િટ મસસ્ટ્ટમની ક્ષમતા અન ેગ ણવત્તા વધારવામાાં મદદ મળશ.ે આપણાાં ફેડરલ અન ેપ્રોમવમન્સર્લ ભાગીદારોની મદદ વડે, અમ ે

અમારા ઇન્રાસ્ટ્ટ્રક્ચરન ેસહાર્તા કરીને અન ેમવકસાવીન ેઆપણાાં સમ દાર્ોમાાં રોકાણ કરી શકીએ છીએ. મવશ્વાસપાત્ર ટ્રામન્િટ સવેાઓ અને 

નોકરીઓ સ ધી પહોંચ ક્ષમતા વધારવામાાં, ગ્રીનહાઉસ ગસે ઉત્સજયન ઘટાડવામાાં અને આપણાાં સમ દાર્ન ાં એકાંદરે આરોગ્ર્ સ ધારવામાાં મદદરૂપ 

થાર્ છે. હ ાં બ્રમે્પટનમાાં અહીં આપણાાં સમ દાર્ન ેસહાર્રૂપ થવા સતત સાથ ેમળીને કાર્યરત રહવેા આશાવાદી છ ાં .” 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેર્ર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“આજની ઘોષણા આપણાાં શહેર માટ ેમહત્વન ાં સીમામચહ્નરૂપ મચમહ્નત કર ેછે. આ ચાર પ્રોજેક્્સ આપણાાં સમ દાર્ અન ેટ્રામન્િટ પર 

અવલાંમબત લોકો માટ ેમનણાયર્ક છે. ઇન્રાસ્ટ્ટ્રક્ચરમાાં રોકાણથી સમ દાર્ોને પૂરાં પડાતા ીવનની ગ ણવત્તામાાં સ ધારો થાર્ છે.” 

- રૉવેના સેન્ટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેમશક કાઉમન્સલર,વૉર્ડસય 1 અન ે5; પ્રમ ખ, કમ્ર્ મનટી સર્વયસીસ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“આજન ાં આ રોકાણ, સીધેસીધ ાં આપણાાં સમ દાર્ અન ેતેના ભામવ મવકાસને ફળશ,ે તે ઘણાાં બધાાં રહવેાસીઓના ીવન પર અસર કરશ.ે વધાર ે

આરોગ્ર્પ્રદ અને કાર્મી સમ દાર્ન ેસહાર્રૂપ થવાથી, દરેક વ્ર્મક્ત કાંઇક મેળવ્ર્ ાં હોવાની અન ભૂમત કરશે જ્ર્ારે અમે આપણાાં સમ દાર્ોમાાં રોકાણ 

કરીએ છીએ.” 

- ચામાયઇન મવમલર્મ્સ (Charmaine Williams), સીટી કાઉમન્સલર, વોર્ડસય 7 અન ે8; ઉપ-પ્રમ ખ, કમ્ર્ મનટી સર્વયસીસ, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

“બ્રેમ્પટનની ટ્રામન્િટ મસસ્ટ્ટમ કનેેડામાાં સૌથી િડપથી મવકસી રહેલી ટ્રામન્િટ મસસ્ટ્ટમ્સમાાંની એક છે. આપણાાં ફેડરલ અન ેપ્રોમવમન્સર્લ 

ભાગીદારોની સહાર્તા વડે, અમ ેઆગામી વષોમાાં આપણાાં રહવેાસીઓને સ લભ અને કાર્મી સ્ટ્વરૂપન ાં પરરવહન પૂરાં પાડી શકીએ છીએ. 

માળખાગત સગવડોમાાં ઉન્નમત અને મવકાસ આપણાાં સમ દાર્ના ભમવષ્ર્ માટ ેમહત્વન ાં રોકાણ બની રહે છે. આપણાાં શહેરની જરૂરરર્ાતોને 

સાંબોધતી આ ભાગીદારીઓ કરવા અમ ેકરટબદ્ધ છીએ.” 

- ડેમવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડમમમનસ્ટ્ટ્રેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.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


 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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