
 

 

  

જાન્યુઆરી 19, 2018 

  

ડાઉનટાઉન બર્ામ્પટન રોમાચંક પિરવતર્ન હાથ ધરવા આગળ વધી રહ્યુ ંછે 
સ્ટર્ીટસ્કિેપગ પર્ોજેક્ટ મતંર્ાલય તરફથી આગળ વધવાનો સકંતે મળેવે છે 

  
બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો - િવરાટ કામગીરીઓ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. સીટી ઓફ બર્ામ્પટનને પયાર્વરણ અને હવામાન ફેરફાર મંતર્ી તરફથી 
ડાઉનટાઉન બર્ામ્પટન સ્ટર્ીટસ્કેિપગ એસેસમેન્ટ પર્ોજેક્ટ માટે મંજૂરી મળી છે, જે ડાઉનટાઉન િરઇમજેીન્ડ તરીકે પણ જાણીતો છે. આ િનણર્ય 
વડે, શહેર પયાર્વરણ મૂલ્યાંકન પર્માણે સ્ટર્ીટસ્કેિપગ (સ્ટર્ીટનો દેખાવ) અને કર્ોસ-સેક્શનના ચિડયાતી પસંદગીના કામ માટે િવગતવાર િડઝાઇન 
તબક્કામાં આગળ વધશે, પણ એ શરત સાથે કે કોઇ બોઝમય િવસ્તારોમાં શક્ય હોય ત્યાં સુલભ પાિકગ જગ્યાઓ રાખવાની રહેશે અને તે 
સાઇકલ લૅનને અવરોધશે નહ . 
  
આગામી મિહનાઓમાં, િવગતવાર િડઝાઇન તબક્કો પર્ગિતમય બને એટલે, િહત ધરાવતા ભાગીદારોને િડઝાઇનના “જુઓ અને અનુભવો” 
માટેના િવકલ્પો રજૂ કરવામાં આવશે અને તેઓ પાસે પર્િતભાવ પૂરો પાડવાની તક રહેશે. ડાઉનટાઉન િરઇમેજીન્ડનો હેતુ ડાઉનટાઉનના 
પુનરોદ્ધાર પર્યત્નોની છબી અને જાગરૂકતા વધારવા સંુદર સ દયર્મય વાતાવરણ ઊભંુ કરવાનો છે. પર્ોજેક્ટના મુખ્ય હેતુઓ છેઃ 

·         એવી સ્ટર્ીટ બનાવવી જે ડાઉનટાઉનમાં ચાલવાની શક્યતા અને વટેમાગુર્ઓની ક્ષમતાને પહ ચી વળે 
·         આ સ્ટર્ીટ્સને સચેતન બનાવવી અને બહુિવધ પાસાઓના અિભગમને આવરી લેતું સ્થળ બનાવવું  
·         વટેમાગુર્ઓ, સાયકિલસ્ટ્સ અને મોટિરસ્ટ્સને સુરિક્ષત અને િસ્થર રાખીને સાથે લાવવા 
·         સુિવધાઓ વધારવી અને જાહેર િવસ્તારમાં સુઘડ પિરવતર્ન લાવવુ ં

  
ડાઉનટાઉન િરઇમેજીન્ડ પર્ોજેક્ટને િરજીયન ઓફ પીલના એક બહુવષ ય પર્ોજેક્ટ ડાઉનટાઉન બર્ામ્પટન કેિપટલ પર્ોજેક્ટ તબક્કો 1 સાથેના 
સહયોગમાં હાથ ધરવામાં આવી રહ્યો છે, જે ડાઉનટાઉનના પાયામાં નવી પાણીની લાઇનો અને સેિનટરી ગટરો ફરી નાખીને કે બદલીને જીણર્ 
પામી રહેલી માળખાગત સુિવધાઓને બદલી નાખશે. પર્ોજેક્ટનું બાંધકામ 2018 ની પાનખર ઋતુમાં શરૂ થવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે.   
  
િવતેલા વષર્ ઉપરાંતના સમયમાં, આ પર્ોજેક્ટ માટે ઘણી તપાસ કામગીરીઓ કરવામાં આવી છે. આમાં પર્ી-એન્જીનીયિરગ, િવિવધ યુિટિલટીસ 
સાથે સહયોગ અને ડાઉનટાઉનના ધંધાઓ માટે એમ્બેસેડર કાયર્કર્મની શરૂઆતનો સમાવેશ થાય છે. 
  
સીટી ઓફ બર્ામ્પટન અને િરજીયન ઓફ પીલ બાંધકામ દરિમયાન િવકે્ષપ ઓછામાં ઓછો કરવા અને ટર્ાિફક અને વટેમાગુર્ઓની અવરજવર 
સુરિક્ષત કરવાની ખાતરી આપવા તમામ ભાગીદારો સાથે મળીને કામ કરવા કિટબદ્ધ છે. માિહતી મેળવવા વેબસાઇટ્સ જુઓ,  
www.peelregion.ca/downtownbrampton, www.brampton.ca/downtownstreetscaping અથવા 15 Queen St. 
W. માં ડાઉનટાઉન િરઇમેજીન્ડ સ્ટોરની મુલાકાત લો. 
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બર્ામ્પટનમા ંમોટા પાય ેફરેફારો થઇ રહ્યા ંછે. આપણે વેધક ધ્યાન કેિન્દર્ત કરતા ભિવષ્ય માટે તૈયાર સંસ્થા છીએ. આપણે આપણાં સમુદાયની વૃિદ્ધ જાણીએ છીએ, જુવાની 
અને િવિવધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોિરડોરના કેન્દર્માં િસ્થત, રોકાણ પર્ોત્સાહક અને આપણી વૈિશ્વક સફળતા 
િવકસાવનાર છીએ. આપણે કંપાયમાન શહેરી કેન્દર્ો િવકસાવીએ છીએ જે તક પર્જ્વિલત કરે છે અને અહ  રહેતા અને કાયર્રત લોકોમાં ગૌરવ રેડીએ છીએ. આપણે બર્ામ્પટનને 
આગળ વધારી રહ્યાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવર્ગર્ાહી અને જુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter અને Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ 
માિહતી જાણો. 
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