
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

ત્રીજી બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ સગવડ માટ ેબ્રમે્પટન ે$128 ન્મન્િયનન ું 

ફડેરિ અન ેપ્રોન્વઝસન ું રોકાણ સ રન્િત કય ું 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેરરયો (એન્પ્રિ 15, 2021) – આજે, મેયર પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown); બ્રેમ્પટન સીટી કાઉન્ઝસિસસ; મન્નઝદર ન્સધ  

(Maninder Sidhu), ન્મન્નસ્ટર ઓફ ઇઝટરનેશનિ ડવેિપમેઝટના સુંસદીય સન્િવ અને બ્રેમ્પટન ઇસ્ટ માટ ેસુંસદ સભ્યએ, ન્મન્નસ્ટર ઓફ 

ઇઝરાસ્ટ્રક્િર એઝડ કમ્ય ન્નટીસ, માનનીય કૅથેરરન મૅકેઝના (Catherine McKenna) વતી; ઓઝટેરરયોના ન્મન્નસ્ટર ઓફ ઇઝરાસ્ટ્રક્િર, 

માનનીય િૉરી સ્કૉટ (Laurie Scott) વતી, અમરજોત સુંધ  (Amarjot Sandhu), બ્રેમ્પટન વેસ્ટ માટે પ્રોન્વન્ઝસયિ પાિાસમેઝટના 

સભ્યએ બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટની ત્રીજી સ્ટોરજે અન ેમેઇઝટનેઝસ સવગડ માટ ેભુંડોળ આપવાની ઘોષણા કરી. 

ગવમેઝટ ઓફ કનેેડા ઇઝવેસસ્ટુંગ ઇન કનેેડા યોજનાની પન્લિક ટ્રાન્ઝિટ ઇઝરાસ્ટ્રક્િર સ્ટ્રીમ (PTIS) મારફતે આ પ્રોજેક્ટમાું $69.9 ન્મન્િયનન ું 

રોકાણ કરી રહ્ ું છે. ગવમઝેટ ઓફ ઓઝટેરરયો $ 58.2 ઉપરાુંતન ું ભુંડોળ,અન ેસીટી ઓફ બ્રમે્પટન $ 46.6 ન્મન્િયનથી વધારનેો ફાળો પરૂો 

પાડી રહ્ ું છે. 

આ પ્રોજેક્ટના તબક્કા 1 માું િગભગ 400,000 િોરસ ફૂટની ટ્રાન્ઝિટ મેઇઝટેનઝસ અને સ્ટોરેજ સગવડન ું બાુંધકામ કરવાનો સમાવેશ થાય છે 

જેમાું 36 જેટિી મેઇઝટનેઝસ બ ૅઅન ેિગભગ 40 જેટિા ઓવરહડે ગેરજે ડોસસ રહેશે જે 250 જેટિી સ્ટાઝડડસ 40 ફૂટ સમકિની બસોનો 

સુંગ્રહ કરવા દેશ,ે જે વહીવટી અન ેજાળવણી સહાયતા જગ્યા ઉપરાુંત રહેશે. કામમાું રફક્સ્ડ (અિળ) અન ેમોબાઇિ હોઇસ્્સ, એક વાહન 

ન્નરીિણ માટનેો ખાડો (ન્પટ), એક ઓવરહેડ ક્રને, ઇંધણ સુંગ્રહણ અન ેન્વતરણ ન્સસ્ટમ્સ, વેન્હકિ િોકેશન અન ેરેરડયો ન્સસ્ટમ, અને બેકઅપ 

વીજળી ઉત્પાદનનો પણ સમાવેશ થાય છે. 

આ નવી સગવડના બાુંધકામથી બ્રમે્પટન માટે પન્લિક ટ્રાન્ઝિટ ઇઝરાસ્ટ્રક્િરની િમતા, ગ ણવત્તા અન ેસ રિામાું સ ધારો થશ,ે અન ેઇિેન્ક્ટ્રક 

બસોની સર્વસસ કરવા માળખાગત સગવડન ું ભાન્વ ઇઝસ્ટોિેશન થઇ શકશે, જે રહેવાસીઓ માટ ેવધાર ેસ ઘડ અને બહ  કાયસિમ પરરવહન 

પદ્ધન્તઓ ઊભી કરશ.ે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટને આ સગવડન ું ઇિેન્ક્ટ્રરફકશેન કરવા વધારાના $150 ન્મન્િયન ભુંડોળની માગણી કરી છે. 

આ ભુંડોળથી સગવડના તબક્કા 1 નાું બાુંધકામ ખિાસઓ આવરી િેવામાું મદદ મળશે. આ નવી સગવડન ું બાુંધકામ વષસ 2022 માું શરૂ કરીને બ ે

તબક્કાઓમાું કરવાનો િક્ષયાુંક છે, જેમાું તબક્કો 1 ખોિવાનો અુંદાજ વષસ 2024 પૂરું થવા સ ધીનો રાખવામાું આવ્યો છે. 

સીટી માટ ેહાિમાું આ પ્રોજેક્ટ એન્ઝવરોઝમેઝટિ પ્રોજેક્ટ રરપોટસ (EPR) નાું સમીિા સમયગાળામાું છે. આ રરપોટસ સમીિા માટે એન્પ્રિ 19 

સ ધી વેબસાઇટ Brampton.ca/transitfacility પર રહેશ.ે પ્રન્તભાવ આપવા ઇચ્છતા િોકો પ્રોજેક્ટના યાદીબદ્ધ સુંપકો સાથ ેસુંકળાઇ શક ે

છે. 

કડીઓ (સિુંક્સ) 

• કેનેડા અન ેઓઝટેરરયો બ્રેમ્પટનના રહેવાસીઓ માટે પન્લિક ટ્રાન્ઝિટની માળખાગત સગવડમાું રોકાણ કરશે 

• ત્રીજી ટ્રાન્ઝિટ સગવડમાું એન્ઝવરોઝમેઝટિ પ્રોજેક્ટ રરપોટસ (EPR) સમીિા સમયગાળો 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેશૂઝય-ઉત્સજસન બસોન ેસહાયરૂપ ઉત્તમ અમેરરકાની સૌથી ન્વશાળ ઇિેન્ક્ટ્રક બસ ટ્રાન્ઝિટ સગવડોમાુંની એકન ું 

બાુંધકામ કરવાની યોજના બનાવી છે 

અવતરણો (ક્વૉ્સ): 

“અમ ેબ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટની ત્રીજી સ્ટોરેજ અને મેઇઝટનેઝસ સવગડમાું ગવમેઝટ ઓફ કનેેડાના અને ગવમઝેટ ઓફ ઓઝટેરરયોના રોકાણોને 

આવકારીએ છીએ. બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ કેનડેામાું સૌથી િડપથી ન્વકાસશીિ ટ્રાન્ઝિટ ન્સસ્ટમ્સમાુંની એક છે અન ેનવી સગવડ આપણાું પહોંિ 

સ િભ અન ેસુંકળાયેિા ટ્રાન્ઝિટ નટેવકસને સહાયરૂપ થવામાું મદદ કરશે અને તનેા બાુંધકામમાું દર વષે િગભગ 850 નવી નોકરીઓ ઊભી કરશ,ે 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/04/canada-and-ontario-invest-in-public-transit-infrastructure-for-residents-of-brampton.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C5e536a95afa04
https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767


 

 

અન ેસગવડ પૂરપેૂરી બુંધાઇ રહે અને સુંિાિનમાું હોય ત્યાર ેઆશરે 1,000 નોકરીઓ ઊભી કરશ.ે એક હરરયાળ  શહેર બનાવવા આપણી 

કાઉન્ઝસિની કરટબદ્ધતાન ેપ્રસ્થાન્પત કરવા, અમ ેસગવડન ું ઇિેન્ક્ટ્રરફકેશન કરવા ભુંડોળ આપવાન ું િાિ  રાખીએ છીએ.” 

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

“બ્રેમ્પટન ન્સ્થરતા-ટકાઉપણુંમાું અગ્રણી છે અને તે એટિી જ યોગ્ય બાબત છે ક ેઆપણું ટ્રાન્ઝિટ નટેવકસ સારી રીત ેજોડાયેિ ું અન ેપયાસવરણન ે

અન કૂળ છે. આપણે ઇિેન્ક્ટ્રક, શૂઝય-ઉત્સજસન બસોના કાફિામાું પરરવર્તસત થવાની અને આપણાું કાયમી િક્ષયોન ેસુંતોષવાની આશા રાખીએ 

છીએ ત્યાર,ે બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટની ત્રીજી સ્ટોરેજ અન ેમેઇઝટનેઝસ સગવડ માટે બ્રેમ્પટન સીટી કાઉન્ઝસિ સરકારના બધાું સ્તરો પાસથેી સહાયતા 

મેળવવામાું રોમાુંિ અન ભવ ેછે.” 

- પૉિ ન્વસેંટ ે(Paul Vicente), પ્રાદેન્શક કાઉન્ઝસિર, વોર્ડસસ 1 અને 5; અધ્યિ, પન્લિક વક્સસ એઝડ એઝજીનીયરરુંગ, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ટકાઉ અન ેઊજાસ-કાયસિમ ટ્રાન્ઝિટ ન્સસ્ટમન ું ન્નમાસણ કરવા કરટબદ્ધ છે, અન ેઆ રોકાણો આપણી હરરયાળી પહિેોમાું - 

ત્રીજી ટ્રાન્ઝિટ સગવડ એવા સીમાન્િહ્ન પ્રોજેક્ટન ેસહાયરૂપ બનશ.ે અમે બ્રમે્પટનમાું રોકાણ િાવવા અમારા ન્હતધારકો સાથ ેકામ કરવાન ું 

િાિ  રાખવા આશાવાદી છીએ.” 

- ડેન્વડ બારરક (David Barrick), િીફ એડન્મન્નસ્ટ્રેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“આજન ું રોકાણ બ્રેમ્પટનની સૌથી ન્વશાળ મેઇઝટનેઝસ અને સ્ટોરજે સગવડ બનાવવામાું મદદરૂપ થશ.ે આ ખાતરી કરાવશ ેક ેરહવેાસીઓ પાસે 

આગામી વષોમાું ગ ણવત્તાસભર અને સ રન્િત પન્લિક ટ્રાન્ઝિટ ન્વકલ્પોની પહોંિ રહે છે, સારો પગાર આપતી નોકરીઓ ઊભી કરવાની સાથે 

સાથે, હરરયાળી અન ેકાબસનના નીિા પ્રમાણવાળી ટ્રાન્ઝિટ ન્સસ્ટમ્સ માટે ભાવી તકો પણ ઊભી કર ેછે. કેનેડાનો ઇઝરાસ્ટ્રક્િર પ્િાન હજારો 

પ્રોજેક્્સમાું રોકાણ કર ેછે, દેશભરમાું રોજગારન ું સજસન કર ેછે, અન ેવધાર ેસાફ, વધારે સવસગ્રાહી સમ દાયોન ું ન્નમાસણ કર ેછે.” 

- માનનીય કથૅેરરન મકૅેઝના (Catherine McKenna), ફેડરિ ન્મન્નસ્ટર ઓફ ઇઝરાસ્ટ્રક્િર એઝડ કમ્ય ન્નટીસ વતી, મન્નઝદર ન્સધ  

(Maninder Sidhu), ન્મન્નસ્ટર ઓફ ઇઝટરનેશનિ ડવેિપમેઝટના સેક્રટેરી અન ેમેમ્બર ઓફ પાિાસમઝેટ ફોર બ્રમે્પટન ઇસ્ટ 

“ગવમઝેટ ઓફ ઓઝટેરરયો આ ન્નણાસયક રોકાણ કરવા આપણાું ફેડરિ અને મ્ય ન્નન્સપિ સાથી કમસિારીઓ સાથ ેભાગીદારી કરીન ેપ્રોન્વઝસમાું 

ટ્રાન્ઝિટની માળખાગત સગવડ સ ધારવા ફરી એકવાર પોતાની કરટબદ્ધતા દશાસવી રહ્ ું છે. નવા ટ્રાન્ઝિટ ટર્મસનિથી બ્રેમ્પટનવાસીઓ માટે 

અવરજવર કરવામાું ઓછો સમય ન્વતાવ ેઅન ેપોતાના ક ટ ુંબીજનો સાથે ઘર ેવધાર ેસમય ન્વતાવી શક ેતવેી અમારી યોજનામાું આ અઝય એક 

પગિ ું છે.” 

- માનનીય િૉરી સ્કૉટ (Laurie Scott), ઓઝટેરરયોના ન્મન્નસ્ટર ઓફ ઇઝરાસ્ટ્રક્િર વતી અમરજોત સુંધ  (Amarjot Sandhu), 

મેમ્બર ઓફ પ્રોન્વન્ઝસયિ પાિાસમઝેટ ફોર બ્રેમ્પટન વેસ્ટ 
 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

.  

િેઝટિી ઑબર્ટસન (Chantalle Aubertin) 

પ્રેસ સેક્રેટરી (Press Secretary) 

ઓરફસ ઓફ ધી ન્મન્નસ્ટર ઓફ ઇઝરાસ્ટ્રક્િર એઝડ કમ્ય ન્નટીસ 

613.941.0660 | chantalle.aubertin@canada.ca  

 

રક્રસ્ટાઇન બ જોલ્ડ (Christine Bujold) 

પ્રેસ સેક્રેટરી (Press Secretary) 

ઓરફસ ઓફ ધી ઓનરેબિ િૉરી સ્કૉટ, ઓઝટેરરયો’સ ન્મન્નસ્ટર ઓફ 

ઇઝરાસ્ટ્રક્િર 

416.454.1782 | christine.bujold@ontario.ca  

 

સોરફયા સૌસા-રડઆસ (Sofia Sousa-Dias) 

કોમ્ય ન્નકેશઝસ બ્રાુંિ (Communications Branch) 

ઓઝટેરરયો ન્મન્નસ્ટ્રી ઓફ ઇઝરાસ્ટ્રક્િર (Ontario Ministry of 

Infrastructure) 

437.991.3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca 

 

મીરડયા રરિેશઝસ (Media Relations) 

ઇઝરાસ્ટ્રક્િર કેનેડા (Infrastructure Canada)  

613-960-9251, ટોિ રી: 18.77.250.7154 

ઇમેિ: infc.media.infc@canada.ca   

અમને Twitter, Facebook અને Instagram પર અન સરો  

વેબ: ઇઝરાસ્ટ્રક્િર કેનેડા (Infrastructure Canada) 
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