
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

 

બ્રમૅ્પટન કમમટી ઓફ કાઉમસિલ ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટનના મવિાિાર્થ ેત્રણ પરિવતતનશીલ પહલેોન ેમજૂંિી આપી 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (15 મ ે2019) – આજે કમમટી ઓફ કાઉમન્િલ ખાતે બ્રૅમ્પટન િીટી કાઉમન્િલે િર્વિમંમતથી ત્રણ મુખ્ય 

પરિયોજનાઓન ેલીલી ઝંડી આપી જે ડાઉનટાઉન પનુરુત્થાનન ેપ્રોત્િાહન આપશ ેઅન ેશહેિના કેન્રસ્થાન ેમર્કાિમા ંર્મૃધિ થશ.ે 2040 

મર્ઝન અન ેટમવ ઓફ કાઉમન્િલ પ્રાયોરિરટઝના આધાિે આ પહેલો િમુદાયોન ેપણૂત કિવાના તમેજ આર્ર્થતક િભંાવનાઓન ેઆકાિ આપવાના 

પ્રયાિો પિ ધ્યાન કેમસિત કિશે અને ઇનોવેશન કોરિડોિમા ંબ્રમૅ્પટનના અનુપમ સ્ર્થાનને બળવત્તિ બનાવશે. 

િેંટિ ફોિ ઇનોવશેન (CFI): બ્રૅમ્પટનનાં િેંટિ ફોિ ઇનોવેશન એક િીમામિહ્નરૂપ ગેટવે ઇમાિત હશે જેમા ંનવી િેંટ્રલ લાઇબ્રેિી હશ ેજે 

રડમજટલ િજતન અને પ્રોગ્રામમંગ, પ્રદશવન અન ેઑરડયો િેકોર્ડિંગ, મર્મર્િ ક્ષમતાઓ માટ ેિહાયક ટેકનોલોમજઝ, અન ેિાંસ્કૃમતક રદનો ઉજર્ર્ા 

માટ ેતકો પૂિી પાડશે. લાઇબ્રેિીમા ંનાગરિકોન ેતેમજ િમાજના ભાગીદાિોન ેપ્રર્ૃત્ત કિવા માટે કાયાતલયની નાની મોટી કિી શકાય એવી જગ્યા 

પૂિી પાડવામાં આવશ.ે ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન GO સ્ટેશનમાંથી શહિેમા ંઅર્િજર્િ કિતા ટ્રેનના ંમુિાફિો માટ ેCFI એક િીમામિહ્ન હશ.ે 

િીટી િમાજના ભાગીદાિો અન ેમહત્ત્ર્ના મહસ્િેિાિકો િાથ ેમળીન ેઇમાિતની પ્રોગ્રામમંગ માટેની જરૂરિયાતો મનધાતરિત કિશ ેઅને પછી ટેસડિ 

પ્રરિયા શરૂ કિાશે. 2018મા ંઆ િોમાંિક પરિયોજના માટે છ આર્કવટેક્િિ પેઢીઓ રડઝાઇન િવેાઓ માટ ેપવૂત-લાયકાત િિાર્તી હોર્ાની 

ઠેિવવામાં આવી હતી. 

ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન ટ્રામસઝટ ટર્મતનલ:  કમમટી ઓફ કાઉમસિલનો મનણતય હાલમાં િંપણૂત ક્ષમતાએ િાલી િહેલા પ્રવતતમાન ડાઉનટાઉન ટ્રામસઝટ 

ટર્મતનલના મવસ્તિણની િભંાવનાઓ પિ 8 નેલિન સ્ટ્રીટ ર્ેસ્ટ અન ે14 નેલિન સ્ટ્રીટ ર્ેસ્ટ િમહત CFI અન ેિમગ્ર િાઇટ પિ નજિ 

િાખશ.ે ડાઉનટાઉનન ેખુલ્લ ુકિર્ા અન ેબ્રૅમ્પટનના ંનાગરિકોોની ટ્રામસઝટ જરૂરિયાતો પૂણત કિવા માટ ેિીટી શે્રષ્ઠ િંિિના અને ટ્રામસઝટ હબના ં

ભામવ ઠેકાણાને મનધાતરિત કિશ.ે 

હુિોસટારિયો મઇેન લાઇટ િલે ટ્રામસઝટ (HMLRT): િીટી હાલના ંપયાતવિણીય આકાિણી અભ્યાિને અપડટે કિશે જેર્થી તમેાં ટ્રામસઝટની 

તકોની શે્રણીનો િમાવેશ ર્થઈ શકે જેમા ંિામેલ છે: મૂળ હુિોન્ટારિયો મેઇન લાઇટ િેલ ટ્રામન્ઝટ ધર્ાિા મંજૂિ કિેલ રૂટ; મેઇન-જ્યોજવ ર્ન-ર્ ે

લૂપ; ભગૂભીય િુિંગના મર્કલ્પો; અન ેશક્ય હોય ત્યા ંડાઉનટાઉન રિઈમેમજન્ડ માટ ેતેમાં િુિાિા િાથેના સ્ટ્રીટસ્કેમપગંના તત્ત્ર્ો ઉમેિશે. િમૂિત 

ઠેકાણં અન ેCFIના મવકાિમાં મઇન સ્ટ્રીટ નોર્થત િાઇટ-ઓફ-ર્ેની અંદિ LRT રૂટની િંભાર્નાનો િમાર્ેશ થાય છે. LRT રૂટ્િની િંિિનાન ે

CFIનુ ંિૂમિત ઠેકાણં પ્રભામર્ત કિશ ેનહીં. 

મલકં: 

 ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટનની િભંાવનાઓ ઉઘાડવી: પ્રત્યયાત્મક મવરડયો 
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ક્વોટ 

"આજના મનણવયો અન ેિંબંમિત તમામ પરિણામો બ્રૅમ્પટન માટ ેિોમાિંક અન ેપરિર્તવનશીલ પહેલો છે. તે આ કાઉમસિલની અગ્રતાઓ િાર્થે 

અન ેઆપણા નાગરિકોએ જોયેલ એક વધ ુિાિી િીતે િંકળાયેલ શહેિનાં મવઝન િાર્થ ેમબલકુલ જોડાયેલ છે. િાયિિન અન ેઅલ્ગોમા 

યુમનર્ર્િવટીઓ િાથેની આપણી િાલુ િહેલ ભાગીદાિીઓ િીટી ઓફ ઓપિચ્યુમનરટઝના ંમનમાવણમા ંિોકાણો છે જે એક મજબૂત િજવનાત્મક, 

અમભનર્ અન ેઉદ્યમી વાતાવિણન ેપ્રોત્િામહત કિશ.ે" 

-      મેયિ પેરટ્રક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી મર્કાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં650,000 લોકો ર્િ ેછે અન ેતમા ં70,000 વ્યાપાિો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદવ છે લોકો. 

અમન ેઊર્જવ મળ ેછે અમાિા મર્મર્િ િમાજોમાંથી, અમ ેિોકાણ માટે આકષણનું કેન્ર છીએ અન ેઅમ ેતકમનકી અન ેપયાવર્િણીય નમર્નતા તિફ દોિી જતા પ્રર્ાિનું નેતતૃ્ર્ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એર્ા મનિોગી શહેિના મર્કાિ માટે છે જે િુિમક્ષત, ટકાઉ અન ેિફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપિ 

જોડાર્. અહીં ર્િ ુર્જણકાિી મેળર્ો www.brampton.ca. 

 

  

 
 

 
 

મમરડયા િપંકત: 

મોમનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડતનેટિ, મમરડયા એસડ કમ્યુમનટી એંગેજમેસટ  

વ્યૂહાત્મક િંવાદ   

િીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન 

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