
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ માટ ેનોંધપાત્ર અપગ્રડે્સ કરવા  

બ્રમે્પટન ે$7.3M ન ું ફડેરલ અન ેપ્રોન્વઝસન ું રોકાણ સ રન્િત કર્ ું 
 

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેરરર્ો (મ ે17, 2021) – આજરોજ, મેર્ર પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown); બ્રેમ્પટન સીટી કાઉન્ઝસલસસ; માનનીર્ કથૅેરરન 

મૅકેઝના (Catherine McKenna), ફેડરલ ન્મન્નસ્ટર ઓફ ઇઝરાસ્ટ્રક્ચર એઝડ કમ્ર્ ન્નટીસ વતી, મન્નઝદર ન્સધ  (Maninder Sidhu), 

ન્મન્નસ્ટર ઓફ ઇઝટરનેશનલ ડેવલપમઝેટના પાલાસમઝેટરી સેક્રટેરી અન ેમેમ્બર ઓફ પાલાસમેઝટ ફોર બ્રેમ્પટન ઇસ્ટ; અન ેમાનનીર્ લૉરી સ્કૉટ 

(Laurie Scott), ઓઝટેરરર્ો’સ ન્મન્નસ્ટર ઓફ ઇઝરાસ્ટ્રક્ચર વતી, માનનીર્ પ્રબમીત સસુંહ સરકારરર્ા (Prabmeet Singh Sarkaria), 

એસોન્સએટ ન્મન્નસ્ટર ઓફ સ્મોલ ન્બિનેસ એઝડ રેડ ટપે રરડક્શન અને મેમ્બર ઓફ પ્રોન્વન્ઝસર્લ પાલાસમેઝટ ફોર બ્રેમ્પટન સાઉથ; દ્વારા 

બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ ન્લલટમાું બસો પર કોમ્્ર્ ટર એઇડેડ રડસ્પેચ એઝડ ઓટોમેરટક વેન્હકલ લોકેશન ન્સસ્ટમ્સના રર્લેસમેઝટ માટ ેસન્હર્ારા 

ભુંડોળની ઘોષણા કરવામાું આવી. 

 

ગવમેઝટ ઓફ કનેેડા ઇઝવેસસ્ટુંગ ઇન કનેેડા ર્ોજનાની પન્લલક ટ્રાન્ઝિટ ઇઝરાસ્ટ્રક્ચર સ્ટ્રીમ (PTIS) મારફતે આ પ્રોજેક્ટમાું $4 ન્મન્લર્નન ું 

રોકાણ કરી રહ્ ું છે. ગવમઝેટ ઓફ ઓઝટેરરર્ો $3.3 ન્મન્લર્નન ું ભુંડોળ,અન ેસીટી ઓફ બ્રમે્પટન $2.6 ન્મન્લર્નનો ફાળો પરૂું પાડી રહ્ ું છે.  

 

આ પ્રોજેક્ટમાું કોમ્્ર્ ટર એઇડેડ રડસ્પેચ એઝડ ઓટોમેરટક વેન્હકલ લોકેશન ન્સસ્ટમ્સ માટે બધાું સહાર્ક રડવાઇસીસ, ઓપરેટટુંગ ન્સસ્ટમ્સ, 

નેટવર્કુંગ ગીર્ર, અન ેસોલટવેરની રડિાઇન, ન્નમાસણ, અન ેઇઝસ્ટોલેશનનો સમાવેશ થાર્ છે. આ રર્લસેમેઝટ ન્સસ્ટમ્સ 450 ઉપરાુંત બસો પર 

ઇઝસ્ટોલ કરવામાું આવશ.ે કામમાું ઇઝટરએન્ક્ટવ વોઇસ રરસ્પોઝસ, ડટેા રેરડર્ો નટેવકસ, ટર્મસનલ્સ અન ેસ્ટેશન સ્ટો્સ પર 130 ઉપરાુંત 

ઇલેક્ટ્રોન્નક સાઇઝસ, અન ેઓટોમરેટક પેસેઝજર કાઉઝટસસ સાથે બસોન ું આઉટરફટટુંગ સન્હતની, સબન્સસ્ટમ્સન ું અમલીકરણ અન ેએકીકરણનો 

સમાવેશ પણ થાર્ છે.  

 

આ નવી ન્સસ્ટમ્સ ઉમેરાવાથી ડટેાની ન્વશ્વસનીર્તા, સુંચાલનલિી પગેરું, ન્સસ્ટમની િમતા, અને કામગીરીમાું સ ધારો થશે, અને બ્રમે્પટન 

માટ ેવધારે સારી ગ ણવત્તા અન ેવધારે સ રન્િત પન્લલક ટ્રાન્ઝિટ ન્સસ્ટમ બની રહેશે.    

 

કડીઓ (સલુંક્સ) 

• કેનેડા અન ેઓઝટેરરર્ો બ્રેમ્પટનવાસીઓ માટ ેસ ધારેલી પન્લલક ટ્રાન્ઝિટમાું રોકાણ કરશે 

 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન આપણી પન્લલક ટ્રાન્ઝિટ ન્સસ્ટમમાું આ નોંધપાત્ર રોકાણન ેઆવકારે છે. બ્રમે્પટન ટ્રાન્ઝિટ કેનેડામાું સૌથી િડપથી 

ન્વકસતા ટ્રાન્ઝિટ નેટવક્સસમાુંન ું એક છે, અન ેઅદ્યતન રડસ્પેચ એઝડ વેન્હકલ લોકેશન ટેકનોલોજીસથી બ્રેમ્પટનમાું જાહેર પરરવહનની વાસ્તન્વક 

સમરે્ માન્હતી, જોડાણ, ગ ણવત્તા અને સ રિામાું સારો એવો સ ધારો થશ.ે હ ું બ્રેમ્પટનમાું રોકાણ લાવવા સરકારના બધાું સ્તરો સાથ ેકામ ચાલ  

રાખવાની આશા રાખ ું છ ું.” 

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

 

“બ્રેમ્પટન એક આરોગ્ર્પ્રદ અન ેસ રન્િત અન ેસ સુંચાન્લત શહેર છે. આ મહત્વના રોકાણથી આપણી ટ્રાન્ઝિટ ન્સસ્ટમ આધ ન્નક, કાર્સિમ, અને 

સારી રીતે જોડારે્લી હોવાની ખાતરી થશ.ે અમ ેબ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ પાસ ેપોતાના રોસજુંદા સુંચાલનો, સ રિા, અન ેવૃન્દ્ધને સહાર્રૂપ થવા, અને 

આપણાું સમ દાર્ની દરેક વ્ર્ન્ક્ત માટે સૌથી અદ્યતન ટેકનોલોજીસ હોવાની ખાતરી કરવાન ું ચાલ  રાખીશ ું. આન ેશક્ર્ બનાવનાર આપણાું 

સરકારી ભાગીદારો, કમસચારીગણ, અન ેન્હતધારકોનો આભાર.” 

- પૉલ ન્વસેંટ ે(Paul Vicente), પ્રાદેન્શક કાઉન્ઝસલર, વોડ્સસ 1 અને 5; અધ્ર્િ, પન્લલક વક્સસ એઝડ એઝજીનીર્ટરુંગ, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/05/canada-and-ontario-invest-in-improved-public-transit-for-residents-of-brampton.html


 

 

 

“સીટીના કમસચારીઓ બ્રેમ્પટનમાું રોકાણ લાવવા આપણાું ભાગીદારો સાથ ેકામ ચાલ  રાખવા સમર્પસત છે. આપણ ેબ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટ પર આ 

રડવાઇસીસ અને ન્સસ્ટમ્સ બદલીએ, અમલમાું મૂકીએ અન ેએકીકૃત કરીએ ત્ર્ાર ેઆપણાું બસોના કાફલાને અન ેસમ દાર્ને સારો એવો લાભ 

થશ.ે” 

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

 

“આજના રોકાણથી ડટેા ન્વશ્વસનીર્તા અન ેસુંચાલનલિી પગેરું અને િમતાઓ અપગ્રેડ કરીને બ્રેમ્પટનની પન્લલક ટ્રાન્ઝિટની માળખાગત 

સગવડો સ ધારવામાું મદદ મળશ.ે આનાથી રહવેાસીઓ આગામી વષો માટે ગ ણવત્તાસભર અન ેસ રન્િત પન્લલક ટ્રાન્ઝિટ ન્વકલ્પો સ ધી સતત 

પહોંચ ધરાવતા હોવાની ખાતરી થશે. કનેેડાનો ઇઝરાસ્ટ્રક્ચર ્લાન હજારો પ્રોજેક્ટ્સમાું રોકાણ કર ેછે, દશેભરમાું રોજગારન ું સજસન કર ેછે, અને 

વધાર ેસાફ, વધાર ેસવસગ્રાહી સમ દાર્ોન ું ન્નમાસણ કર ેછે.” 

- માનનીર્ કથૅેરરન મકૅેઝના (Catherine McKenna), ફેડરલ ન્મન્નસ્ટર ઓફ ઇઝરાસ્ટ્રક્ચર એઝડ કમ્ર્ ન્નટીસ વતી, મન્નઝદર ન્સધ  

(Maninder Sidhu), ન્મન્નસ્ટર ઓફ ઇઝટરનેશનલ ડવેલપમેઝટના પાલાસમઝેટરી સકે્રેટરી અને મેમ્બર ઓફ પાલાસમેઝટ ફોર બ્રેમ્પટન 

ઇસ્ટ 

 

“એક ન્વકસતા શહેર તરીક,ે આપણાું લોકોન ેઆપણાું સમ દાર્માું અવરજવર કરતા રાખવા બ્રમે્પટનન ેસ રન્િત, િડપી, અને પહોંચ સ લભ 

ટ્રાન્ઝિટની જરૂર છે. આ રોકાણ આપણાું સમ દાર્ માટ ેઆધ ન્નક, અસરકારક અને કાર્સિમ ટ્રાન્ઝિટન ું ન્નમાસણ ચાલ  રાખવા ન્વશ ેછે—જેથી 

કરીને મહનેત  બ્રેમ્પટન ક ટ ુંબો આગળ વધવાની દરેક તકનો લાભ લઇ શકે છે.” 

- માનનીર્ લૉરી સ્કૉટ (Laurie Scott), ઓઝટેરરર્ો’સ ન્મન્નસ્ટર ઓફ ઇઝરાસ્ટ્રક્ચર વતી, માનનીર્ પ્રબમીત સસુંહ સરકારરર્ા 

(Prabmeet Singh Sarkaria), એસોન્સએટ ન્મન્નસ્ટર ઓફ સ્મોલ ન્બિનસે એઝડ રેડ ટેપ રરડક્શન અન ેમમે્બર ઓફ 

પ્રોન્વન્ઝસર્લ પાલાસમેઝટ ફોર બ્રેમ્પટન સાઉથ 
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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. 

 

 

 

 

 
 

મીરડર્ા સુંપકો : 

મોન્નકા દ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોર્ડસનેટર, મીરડર્ા એઝડ કમ્ર્ ન્નટી એઝગેજમેઝટ  

સ્ટ્રેટેજીક કમ્ર્ ન્નકેશન   

સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

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

ચેઝટલી ઑબર્ટસન (Chantalle Aubertin) 

પ્રેસ સેક્રેટરી (Press Secretary) 

ઓરફસ ઓફ ધી ન્મન્નસ્ટર ઓફ ઇઝરાસ્ટ્રક્ચર એઝડ કમ્ર્ ન્નટીસ 

613.941.0660 | chantalle.aubertin@canada.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
mailto:chantalle.aubertin@canada.ca


 

 

  

રક્રસ્ટાઇન બ જોલ્ડ (Christine Bujold) 

પ્રેસ સેક્રેટરી (Press Secretary) 

ઓરફસ ઓફ ધી ઓનરેબલ લૉરી સ્કૉટ, ઓઝટેરરર્ો’સ ન્મન્નસ્ટર ઓફ 

ઇઝરાસ્ટ્રક્ચર 

416.454.1782 | christine.bujold@ontario.ca  

 

સોરફર્ા સૌસા-રડઆસ (Sofia Sousa-Dias) 

કોમ્ર્ ન્નકેશઝસ બ્રાુંચ (Communications Branch) 

ઓઝટેરરર્ો ન્મન્નસ્ટ્રી ઓફ ઇઝરાસ્ટ્રક્ચર (Ontario Ministry of 

Infrastructure) 

437.991.3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca 

 

મીરડર્ા રરલેશઝસ (Media Relations) 

ઇઝરાસ્ટ્રક્ચર કેનેડા (Infrastructure Canada)  

613-960-9251 

ટોલ રી: 18.77.250.7154 

ઇમેલ: infc.media.infc@canada.ca   

અમને Twitter, Facebook અને Instagram પર અન સરો  

વેબ: ઇઝરાસ્ટ્રક્ચર કેનેડા (Infrastructure Canada) 
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