
થોનર્�ક્લફ પાકર્મા ંન�ુ ંઇસ્લાિમક સેન્ટર 

ઑન્ટા�રયો લાઇન (Ontario Line)પ્રો�ક્ટના ભાગ�પે, ઇસ્લાિમક સોસાયટ� ઑફ 

ટોરોન્ટો (IST) અને Metrolinx 20 Overlea Boulevard ખાતેની હાલની 

ઇમારતન ેથોનર્�ક્લફ પાકર્  સ�દુાયમા ંનવા ઇસ્લાિમક સેન્ટરમા ં�પાતં�રત કરવા 

ભાગીદાર�મા ંકામ કર� રહ્યા છે. 

નવા ક�ન્દ્રમા ંહશે: 

 િવકસતા સ�દુાયને સમથર્ન આપવા માટ� 4 થોનર્�ક્લફ પાકર્  ડ્રાઇવ ખાતે 

ISTની વતર્માન �િુવધા કરતા ંપાચં ગણી વ� ુજગ્યા; 

 નવી �િુવધાઓની શ્રણેી � �વુા પ્ર�િૃ�ઓ માટ� જગ્યા �રૂ� પાડશે, એક ન�ુ ં

�મ્નેિશયમ અને શૈક્ષ�ણક કાયર્ક્રમો; 

 સ્ત્રીઓ માટ� વ� ુસાર� અને �ધુાર�લી પ્રાથર્ના માટ�ની જગ્યાઓ; 

 �મની િમલકતો ઑન્ટા�રયો લાઇન(Ontario Line) યોજનાઓથી પ્રભાિવત 

છે તેમના માટ� 19 �ટલા સ્થાિનક વ્યવસાયો અને સ�દુાયના સગંઠનો માટ� 

હબ તર�ક� સેવા આપવા માટ� 24,000 ચોરસ �ટ �ધુીની વધારાની જગ્યા; 

 �િુવધાઓ ક� �, પ્રથમ વખત, મ�સ્જદને થોનર્�ક્લફ પાકર્  સ�દુાયમા ં

ઇસ્લાિમક �િતમ સસં્કાર સેવા પ્રદાન કરવા સક્ષમ બનાવશે.  

 

આ ન�ુ ંક�ન્દ્ર ઇસ્લાિમક સોસાયટ� ઑફ ટોરોન્ટો(IST)ની નવી, િવસ્�તૃ �િુવધા 

માટ�ના િવઝનન ેસાકાર કર� છે � થોનર્�ક્લફ પાકર્  અને ફ્લેિમ�ગ્ડન પાકર્મા ં

સ�દુાયોને સેવા આપી શક� છે, � ઑન્ટા�રયો લાઇન(Ontario Line) સબવે પરના 

ભાિવ થોનર્�ક્લફ સ્ટ�શનથી માત્ર થોડા જ પગલા ં�ૂર છે. 



ઑન્ટા�રયો લાઇન(Ontario Line) િવશે ઝડપી હક�કતો 

 ઑન્ટા�રયો લાઇન(Ontario Line) એ 15.6-�કલોમીટરની, 15-સ્ટોપ સબવે 

લાઇન છે � એ�ક્ઝ�બશન પ્લેસ(Exhibition Place)થી, ડાઉનટાઉનના 

હાદર્માથંી અને ઑન્ટા�રયો સાયન્સ સેન્ટર(Ontario Science Centre) 

�ધુીના તમામ માગ� �ધુી ચાલશે, �મા ંથોનર્�ક્લફ પાકર્  અને ફ્લેિમ�ગ્ડન 

પાકર્ના સ્ટોપ્સનો સમાવેશ થાય છે. 

 ઓન્ટા�રયો લાઇન(Ontario Line) માટ� �ળવણી અને સગં્રહની �િુવધા, 

�યા ંટ્ર�નોને અમારા ગ્રાહકો માટ� સ્વચ્છ અને �રુ�ક્ષત રાખવા માટ� રાખવામા ં

આવશ ેઅને �ળવણી કરવામા ંઆવશે, તે થોનર્�ક્લફ પાકર્મા ં�સ્થત હશે 

િવસ્તાર �યા ંIST ની વતર્માન �િુવધા �સ્થત છે. એકવાર ઑન્ટા�રયો 

લાઇન(Ontario Line) કાયર્રત થઈ �ય તે પછ� તે સ�દુાય માટ� 300 થી 

વ� ુનવી નોકર�ઓ લાવશે. 

 ઑન્ટા�રયો લાઇન(Ontario Line) થોનર્�ક્લફ પાકર્  અને ડાઉનટાઉન ટોરોન્ટો 

વચ્ચેની �સુાફર�ના સમયમા ં15 િમિનટ �ટલો ઘટાડો કરશે. તે પ્રાદ�િશક 

ગો(GO) ટ્ર�નો, હાલના સબવ,ે એ�ગ્લન્ટન ક્રોસટાઉન(Eglinton Crosstown) 

LRT અને સ્થાિનક બસ અને સ્ટ્ર�ટકાર લાઈનો સ�હત 40 થી વ� ુઅન્ય 

�સુાફર� િવકલ્પો સાથે જોડાઈને સમગ્ર શહ�રમા ંહાલની ટ્રા�ન્ઝટ લાઈનો પર 

ભીડથી લોકોને રાહત આપશે. 

 2041 �ધુીમા,ં થોનર્�ક્લફ સ્ટ�શન કરશે: 

 12,800 લોકોને ચાલવાના �તરની �દર પ�રવહનમા ંલાવો; 

 �સુાફર�ના સૌથી વ્યસ્ત કલાકો દરિમયાન �દા� 3,100 ગ્રાહકોને 

સ્ટ�શન પરથી પસાર થતા �ુઓ (2,100 ઑન્ટા�રયો લાઇન(Ontario 

Line) પરથી ચડ� રહ્યા છે અને 1,100 ઑન્ટ��રયો લાઇન(Ontario 

https://www.metrolinxengage.com/en/content/ontario-line-neighbourhood-updates-north-thorncliffe-park-maintenance-and-storage-facility#:%7E:text=the%20year%202041-,Maintenance%20%26%20Storage%20Facility,-The%20maintenance%20and


Line) પરથી ઉતર� રહ્યા છે), તેમાથંી 500 અન્ય ટ્રા�ન્ઝટમા ંઅથવા 

ત્યાથંી ટ્રાન્સફર લઈ રહ્યા છે; 

 િવસ્તારમા ં3,000 નોકર�ઓ સાથે જોડાઓ. 

 


