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ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન રોમાાંચક મકેઓવર હાથ ધરવા આગળ વધી રહ્યાં છે 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – ડાઉનટાઉન બ્રામ્પટનમાાં રોમાાંચક પરરવર્તન આવી રહ્યાં ચે! બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉન્ન્સલે આજે સવતસાંમન્ર્થી ડાઉનટાઉન 

રરઇમેજીન્ડ પહેલ માટ ેભલામણ કરવામાાં આવેલા પ્રોજેક્ટ પ્લાન્સ આગળ ધપાવવાની માંજૂરી આપી. આ પ્રોજેક્ટ જેમાાં અન્ર્મહત્ત્વપણૂત 

ન્રાસ્ટ્રક્ચરનો અન ેશહેરના મધ્યમાાં નોંધપાત્ર સ્ટ્રીટસ્ટ્કેપપાંગનો સમાવશે થાય છે ર્નેો અમલ રરજન ઓફ પીલ દ્વારા સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન સાથ ે

ભાગીદારીમાાં કરવામાાં આવી રહ્ો છે.  

પ્રોજેક્ટમાાં નીચેની બાબર્ોનો સમાવેશ થાય છે: 

• હાલમાાં છે રે્ જીણત થર્ી જર્ી ગટરની લાઇન બદલવી અને પયનઃરેખાાંરકર્ કરવી; 

• પાણીની મેઇન લાઇન અને સેન્નટરી અને સ્ટ્ટોમત ગટરો અન ેઅન્ય યયરટન્લટીના કામો કરવા જેથી ભન્વષ્યની વનૃ્દ્ધને 

સમાવી શકાય; અન,ે 

• નવા સ્ટ્રીટસ્ટ્કેપપાંગનયાં બાાંધકામ. 

  

સયન્નન્ચચર્ કરવયાં ક ેરે્ સમયસર અને અસરકારક રીરે્ પૂણત થાય, વાહનની યાર્ાયાર્ બાાંધકામ દરન્મયાન મયાતરદર્ હશે જેને પૂણત થર્ા 2.5 થી 3 

વર્ત લાગ ેએવી અપેક્ષા રાખવામાાં આવે છે. રરજન ઓફ પીલ અન્ર્મહત્ત્વપૂણત ઇન્રાસ્ટ્રક્ચરના કામ 2018ના પાનખરમાાં પ્રારાંભ કરશ.ે સમગ્ર 

પ્રોજેક્ટને પૂણત કરવાની લક્ષયાાંરકર્ ર્ારીખ 2021 છે. 

પૂણત થશ ેત્યાર ેડાઉનટાઉન રરઇમજેીન્ડ ઐન્ર્હાન્સક ફોર કોનતસતની આસપાસ રસલક્ષી સયાંદર સ્ટ્રીટસ્ટ્કપે સાથેના એક ગન્ર્શીલ જાહેર ક્ષતે્રનયાં 

સજતન કરશ.ે નવો સ્ટ્રીટસ્ટ્કપે - ન્મલ સ્ટ્રીટ સાઉથ થી ન્ક્વન સ્ટ્રીર્ ખાર્ેના ચપૅલ સ્ટ્રીટ સયધી અને નેલ્સન સ્ટ્રીર્ વેસ્ટ્ટથી મેઇન સ્ટ્રીટ ખારે્ના 

ન્વપલાંગટન સ્ટ્રીર્ સયધી - વટમેાગયતઓ, સાયકન્લસ્ટ્્સ અને મોટરરસ્ટ્્સનયાં વહન સયરન્ક્ષર્ રીરે્ અન ેન્નરાંર્રપણ ેકરશ.ે ઉચ્ચ રચના ધરાવર્ી 

સયન્વધાઓની શે્રણી સાથ ેજેમકે સાયકલના માગો ઉમેરવાથી શેરીઓ અન ેફુટપાથ વચ્ચનેા લેન્ડસ્ટ્કેપપાંગ સયધી જેન્થ વટેમાગયતઓની ચાલી 

શકવાની ક્ષમર્ા અન ેસયન્વધાઓ વધારી શકાય, ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાાં ખરેખર રોમાાંચક પરરવર્તન હાથ ધરવામાાં આવી રહ્યાં છે.   

ન્વરડયોઝ, ન્ચત્રો, અને અપડે્સ સન્હર્ વધય માન્હર્ી માટે ન્નવાસીઓ અને ધાંધાદારીઓને અહીં સાઇન અપ કરવા પ્રોત્સાન્હર્ 

કરવામાાં આવે છે www.brampton.ca/downtownreimagined 

શાની અપકે્ષા રાખવી. 

• વટમેાગયતઓ માટ ેઅને ધાંધાદારીઓ આખા ડાઉનટાઉન કોરમાાં ર્મામ સમયે પહોંચી શકશ.ે 

http://www.brampton.ca/downtownreimagined


 

 

• વાહનોની યાર્ાયાર્ માટે 2 વર્ત સયધી માગત બાંધ રહવેાની અપેક્ષા રાખવામાાં આવે છે જે ન્ક્વન્સ સ્ટ્રીટ પર ન્જયોજત સ્ટ્રીટ અન ે

ચૅપલ સ્ટ્રીટ વચ્ચ ેહશ ે(ચાર રસ્ટ્ર્ાઓ ચાલય રહેશે) અન ેમેઇન સ્ટ્રીટ પર વેપલાંગ્ટન સ્ટ્રીટ અન ેનલે્સન સ્ટ્રીટ વેસ્ટ્ટ વચ્ચ ેહશ ે(ચાર 

રસ્ટ્ર્ાઓ ચાલય રહેશે). 

• સીટી શક્ય એટલા પ્રયાસ કરી રહ્ા છે કે ગાડતન સ્ટ્ક્વેર અથવા કેન ન્હહલાન્સ સ્ટ્ક્વેરમાાં થર્ા ર્હવેારો અન ેપ્રસાંગોન ેજાળવી 

શકાય.  

• યાર્ાયાર્માાં થનાર કોઇ પણ બદલાવ પહેલા માગત ઉપર સૂચના ફલકો અને માગત શોધવા માટનેા પારટયા વધારાશે જેથી જાહેર 

જનર્ાન ેર્ેમનો રૂટ નક્કી કરવા માટે પયાતપ્ર્ સૂચના મળે. બાાંધકામ દરન્મયાન "કામકાજ ચાલય છે"ની ન્નશાનીઓનો સમાવેશ 

કરવામાાં આવશ.ે 

• બાાંધકામના સમયગાળા દરન્મયાન પાર્કિંગ ગેરજેના લાભ આપવામાાં આવશ.ે 

• સયધારેલા માગત શોધવાના સૂચનોની મદદથી મયલાકાર્ીઓને હાલમાાં છે ર્ેવા પાાંચ પાર્કિંગ ગેરજે સયધી રદશાસૂચન આપવામાાં 

આવશ.ે 

ક્વોટ: 

"સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના લોકોએ જણાવી દીધયાં છે. ર્ેઓન ેજોઇએ છે એક વધય ગન્ર્શીલ શહેર જે રહવેા માટ ેકામ કરવા અન ેરમવા માટે 

રોમાાંચક હોય. આપનયાં ડાઉનટાઉન પરરવર્તનના આરે છે – આપણે ત્યાાં યયન્નવર્સતટી આવી રહી છે, નવયાં સેંટર ફોર ઇનોવેશન બની રહ્યાં છે અન ે

આ પ્રોજેક્ટ ર્ો દરેક રોમાાંન્ચર્ કરનારી બાબર્ો માટ ેજોરદાર પ્રારાંભ છે." 

-              કાઉન્ન્સલર ડયગ ન્હહલાન્સ, અધ્યક્ષ , પન્લલક વક્સત એન્ડ એન્ન્જન્નયરરાંગ કન્મટી (Councillor Doug Whillans, Chair, 

Public Works and Engineering Committee) 

 

"ડાઉનટાઉન રરઈમેન્જન્ડ પ્રથમ સોપાનો પૈકી એક છે જે બ્રૅમ્પટન 2040 ન્વઝનન ેઆવકારશે. આગામી પાાંચ વર્તમાાં ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન 

પ્રવ્રયન્િઓથી ગયાંજશ ેકારણક ેવૃન્દ્ધ અન ેન્વકાસ લાવર્ી સાંખ્યાબાંધ પહેલો આવશ.ે અમે માનીએ છીએ કે બાાંધકામથી ખૂબ પ્રભાન્વર્ થવાશ ેઅને 

અમ ેઅમે અમારા રરજન ઓફ પીલ ખારે્ના ભાગીદારો, ડાઉનટાઉન BIA અન ેઅમારા ર્મામ ન્હસ્ટ્સેદારો સાથ ેકાયત કરવા પ્રન્ર્બદ્ધ છીએ 

જેથી ન્વક્ષેપ ઓછામાાં ઓછો થાય અને યાર્ાયાર્ અન ેવટમેાગયતઓની ન્હલચાલ બાાંધકામ દરન્મયાન સયરન્ક્ષર્ રીરે્ પાર પડ.ે 

-             હૅરી ચલૅન્જ, મયખ્ય વહીવટકર્ાત (Harry Schlange, Chief Administrative Officer) 
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બ્રમૅ્પટન ન્વશાળ આયોજનો ન્વર્ ેન્વચાર ેછે. અમે ર્ીક્ષણ ફોકસ ધરાવર્યાં ભન્વષ્ય માટે ર્યૈાર સાંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમયદાયની વૃન્દ્ધ, યયવાની અન ેવૈન્વધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવશેન સૂપર કૉરરડોર ખાર્ે ન્સ્ટ્થર્ છીએ જયાાં રોકાણોન ેપ્રોત્સાન્હર્ કરીએ છીએ અન ેવૈન્ચવક સ્ટ્ર્રે અમારી સફળર્ામાાં વૃન્દ્ધ કરી રહ્ા છીએ. અમે બનાવી 



 

 

રહ્ા છીએ એવા ગન્ર્શીલ શહેરી કેન્રો જે ર્કોનો ર્ણખો ચાાંપે છે અન ેઅહીં કામ કરર્ા લોકોમાાં ગૌરવની લાગણીનો સાંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ટનન ેઆગળ ધપાવી રહ્ા છીએ જેથી ર્ે એક જોડાણ 

ધરાવર્યાં શહેર બન ેજે પ્રવર્તનાત્મક, હયાપક અન ેસાહન્સક હોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અહીં વધય જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 


