
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

બ્રેમ્પટન રહવેાસીઓન ેસીમાચિહ્નરૂપ સીટી પ્રોજેક્ટ્સ પર પોતાન ું મુંતવ્ય જણાવવા આમુંચિત 

કરવામાું આવ ેછે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જ લાઇ 7, 2020) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ચવકસી રહ્ ું છે અન ેશહેર આગામી વર્ષોમાું કેવ ું દેખાઇ શકે તે નક્ટકી કરવામાું 

રહેવાસીઓએ ભૂચમકા ભજવવાની છે. જ લાઇમાું, રહેવાસીઓ પાસ ેપાુંિ નવા અન ેરોમાુંિક પ્રોજેક્ટ્સ પર પોતાનો પ્રચતભાવ પૂરો પાડવાની 

તક છે. 

હાલમાું બધી પ્રવૃચિ સુંબુંચધત તકો વેબસાઇટ પર યાદીબદ્ધ છે www.brampton.ca/engage. 

લાઇટ રઇેલ ટ્રાચન્િટ એક્ષ્ટને્શન 

જ લાઇ 31 સ ધીમાું, રહવેાસીઓને વર્ચય ુઅલ (આભાસીય) ઓપન હાઉસની મ લાકાત લેવા અન ેલાઇટ રેઇલ ટ્રાચન્િટ (LRT) એક્ષ્ટને્શન પર 

પોતાનો પ્રચતભાવ પૂરો પાડવા પ્રોત્સાચહત કરવામાું આવે છે. મેઇન સ્ટ્ટ્રીટ પર, સ્ટ્ટીલ્સ એવન્ય  ચસ્ટ્િત બ્રમે્પટન ગટેવ ૅટર્મુનલિી બ્રમે્પટન GO 

સ્ટ્ટેશન સ ધી, આયોજન હેઠળન ું હ્ રોન્ટેરરયો LRT એક્ષ્ટેન્શન લુંબાવવ ું એ શહેરના ટ્રાચન્િટ માટે અન ેશહેરના ચનમાુણ પ્રોજેક્ટટ માટે 

મહત્વપૂણ ુઅગ્રતા છે. પ્રાધાન્યરૂપ રૂટની ભલામણ ક દરતી, સામાચજક, આર્િુક અન ેસાુંસ્ટ્કૃચતક પયાુવરણ તેમજ પરરવહન પરરબળો સાિે 

સુંકળાયેલા સુંખ્યાબુંધ માપદુંડો આધારરત કરવામાું આવશ.ે 

ચવચલયમ્સ પાકવુ ૅસમીક્ષા 

આ શહેર પોતાના રહેવાસીઓની જરૂરરયાતોન ેપહોંિી વળવા સ્ટ્ટ્રી્સન ું ચનમાુણ કરી રહ્ ું છે. ચવચલયમ્સ પાકવુ ૅસમીક્ષા પર એક મોજણી (સવે) 

ઓગસ્ટ્ટ 1 સ ધી ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ છે. રહવેાસીઓ પોતાના માટ ેસોિી મહત્વની બાબત પર રટપ્પણી કરી શક ેછે: વધાર ેપહોળો વટમેાગ  ુ

માગ ુ(પેડેચસ્ટ્ટ્રયન પાિ), વધારે સ રચક્ષત બાઇક પાિ, કારો માટ ેસમર્પુત ટ્રાચન્િટ લેન અિવા રોડ પર વધાર ેજગ્યા. 

વૉડને સ્ટ્ટ્રીટ ઇસ્ટ્ટ/વસે્ટ્ટ સાઇકલલુંગ કોરરડોર 

બ્રેમ્પટનના 2040 ચવિનમાું મહત્વની અગ્રતા તરીક ેદશાુવ્યા પ્રમાણ,ે આપણું શહરે બાઇક લેન્સ અલગ પાડીન ેએક સતત અને ઇસ્ટ્ટ-વસે્ટ્ટન ે

જોડતા સાઇકલલુંગ કોરરડોરન ું ચનમાુણ કરી રહ્ ું છે. આ સાઇકલલુંગ કોરરડોર સાઇકલ સવારોને વધારે આરામદાયક અન ેસ રચક્ષત સાઇકલલુંગ 

ચવકલ્પ પૂરો પાડશે અને હયાત ઉિર-દચક્ષણ રસ્ટ્તાઓ સ ધી પહોંિ પૂરી પાડશે. રહવેાસીઓ વૉડેન સ્ટ્ટ્રીટ, હાઉડન બ લેવાડ ુઅને હેનોવર રોડ પર 

લગભગ 7 રકલોમીટરની સાઇકલલુંગ સગવડો ચવશ ેવધ  માચહતી મેળવી શક ેછે અન ેપોતાનો પ્રચતભાવ આપી શક ેછે. આ સવ ેજ લાઇ 31 સ ધી 

િાલ  રહેશે. 

િીજી ટ્રાચન્િટ સગવડ 

બ્રેમ્પટન ટ્રાચન્િટ કેનેડાના સૌિી િડપિી ચવકસતા ટ્રાચન્િટ નેટવક્ટસમુાુંન ું એક છે. માુંગમાું િડપી વૃચદ્ધને પહોંિી વળવાના હેત સર, આ શહેર 

િીજી ટ્રાચન્િટ જાળવણી અન ેસુંિાલન સગવડન ું આયોજન કરી રહ્ ું છે. એક વર્ચય અુલ ઓપન હાઉસ જાહેર જનતા માટ ેપ્રોજેક્ટટ ચવશ ેવધ  

જાણવા અન ેપ્રચતભાવ પૂરો પાડવા જ લાઇ 15 સ ધી ઉપલબ્ધ છે. 

પયટુન વ્યહૂરિના (ટ રરિમ સ્ટ્ટ્રટેજેી) 

રહેવાસીઓ, મ લાકાતીઓ અને ચહતધારકોન ેશહેરની સૌિી પહેલી પયુટન વ્યૂહરિના પર પોતાન ું મુંતવ્ય જણાવવા આમુંચિત કરવામાું આવે 

છે. આ વ્યૂહરિના બ્રમે્પટનના ટૂુંકા અને લાુંબા-ગાળાના પયુટન ચવકાસને ધ્યાનમાું લેશે, શહેરની આર્િુક રરકવરી વ્યૂહરિનાને અન રૂપ આર્િુક 

રરકવરી અન ેઅચત સ્ટ્િાચનક/સ્ટ્િાચનક પહેલો પર ધ્યાન કેચન્િત કરશ.ે” પયુટન વ્યૂહરિના સ્ટ્િાચનક પયુટન વધારવાની તકોને ઓળખી કાઢશે. 

http://www.brampton.ca/engage
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/746


 

 

પ્રવિૃમય િવાની તકોમાું જ લાઇ 20 સ ધી િાલ  રહનેારી રહેવાસી મોજણી, મુંગળવાર, જ લાઇ 14 નાું રોજ સાુંજે 7 વાગ્યે રહેવાસીઓના 

ઇન્ટરવ્યૂ અને વર્ચય ુઅલ જાહેર સલાહ-મસલતનો સમાવેશ િાય છે. 

ક્ટવૉ્સ (અવતરણો) 

“અમારા દ્વારા કરવામાું આવતી બધી પ્રવૃચિઓમાું રહવેાસીઓ હાદુસમા રહે છે, અન ેએક હરરયાળ , આરોગ્યપ્રદ અને સ રચક્ષત અન ેમોિેઇક 

શહેર બનાવવાન ું િાલ  રાખવા તઓેનો પ્રચતભાવ મેળવવો અમારા માટ ેઅચનવાયુ બન ેછે. હ ું તમામ બ્રેમ્પટનવાસીઓન ેઆ જાહેર પ્રવૃચિ 

તકોમાું સહભાગી િવા, અન ેશહેરના ઘણાું િાલ  પરરવતુનશીલ પ્રોજેક્ટ્સ ચવશ ેવધ  જાણવા પ્રોત્સાચહત કરું છ ું.” 

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

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન માટ ેઆપણાું સમ દાયન ું આરોગ્ય અન ેસ ખાકારી અત્યુંત મહત્વપૂણ ુછે, અને અમ ેCOVID-19 મહામારી દરચમયાન 

અમારા રહેવાસીઓને સવેા આપવા નવી રીતો શોધવાન ું િાલ  રાખ્ય ું છે. અમારા દ્વારા કરવામાું આવતા કામોમાું સમ દાયનો પ્રચતભાવ મળેવવો 

અચનવાયુ બને છે, અન ેરહવેાસીઓને ઘરની મોકળાશમાુંિી આ વર્ચય ુઅલ ઓપન હાઉસીસ અન ેસવમેાું પ્રવિૃમય િવા દેશ.ે” 

- ડેચવડ બારરક (David Barrick), િીફ એડચમચનસ્ટ્ટ્રેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

-30- 

 

 

  

 

 

 

મમરિયા સપંર્ક : 

મોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટિ, મમરિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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