
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

બ્રમે્પટન સીટી કાઉન્સસલ ેહરેિટજે હાઇટ્સ કસસપે્ટ પ્લાનન ેસમર્થન આપ્્યું 

બ્રેમ્પટન, ઓસટેરિ્ો (ઓગસ્ટ 7, 2020) – બ્રેમ્પટન સીટી કાઉન્સસલે બયધવાિ, ઓગસ્ટ 5 નાું િોજ ્ોજા્ેલી બેઠકમાું, બ્રેમ્પટનના છેલલાું 

અન્વકન્સત ન્વસ્તાિ હેરિટજે હાઇટ્સ માટનેા કસસપે્ટ પ્લાનન ેસમર્થન આપ્ ય્ું. 

4,000 એકિમાું ફેલા્ેલો અને બ્રમે્પટનના કયલ ન્વસ્તાિના 1/16 જેટલા ભાગનયું પ્રન્તન્નન્ધત્વ કિતો, હરેિટેજ હાઇટ્સ ન્વસ્તાિ ઉત્તિ-પન્ચિમી 

બ્રેમ્પટનમાું આવેલો છે, જે મૅરફલડ િોડર્ી ક્રેરડટ િીવિ વૅલી સયધી, અને ન્વસસ્ટન િર્િથલ બયલેવાડથર્ી ન્મન્સસાગા િોડ સયધી ફેલા્ેલો છે. બ્રમે્પટન 

2040 ન્વઝનમાું દિખાસ્ત હેઠળના સ્ર્ળન ેનવા ટાઉન સસેટિ માટે – કામકાજના અન ેઆવાસી્ ન્વકલપો ધિાવતયું એક સુંપરૂ્થ, પરૂ્થ-સવેા, 

ન્મન્િત-ઉપ્ોગી સ્ર્ળ તિીક ેન્વકસાવવા પિ ભાિ મૂકવામાું આવ્્ો હતો. હેરિટજે હાઇટ્સ માટેનો કસસેપ્ટ પ્લાન એક સમયદા્ વસાવવા માટે 

િેષ્ઠ વ્્વહાિોને પ્રન્તબબુંન્બત કિ ેછે જ્ાું ભાન્વ િહેવાસીઓ અન ેન્ન્ોક્તાઓ આિોગ્્પ્રદ જીવનશૈલી અન ેઉચ્િ ગયર્વત્તાના જીવનનો આનુંદ 

માર્ી શક ેછે. તે વ્્ાપક સમયદા્ સામેલગીિી આધારિત છે, અને િહેવા, કામ કિવા, શીખવા અન ેિમતો િમવા માટ ેએક ટકાઉ, િહેવા ્ોગ્્, 

ગન્તશીલ, અન ેઆિોગ્્પ્રદ સ્ર્ળ છે. 

બ્રેમ્પટન માટે સમર્ર્થત હેરિટજે હાઇટ્સ કસસેપ્ટ પ્લાન દ્વાિા નોંધપાત્ર આવાસી્ અને નોકિીઓમાું વૃન્દ્ધની તકો ઊભી ર્ા્ છે. આ પ્લાનમાું 

દિખાસ્ત હેઠળનયું GO સ્ટેશન અને પગદુંડીઓ અન ેખયલલી જગ્્ાઓના સું ય્ક્ત નટેવકથ સન્હત, ઉચ્િતિ વગથના ટ્રાન્સઝટની અનયકૂળ પહોંિ સાર્ ે

િેર્ીબદ્ધ આવાસી્ ન્વકલપો છે. હેરિટેજ હાઇટ્સ માિફત ેદિખાસ્ત હેઠળના GTA પન્ચિમ પરિવહન કોરિડોિની સામ,ે માત્ર ટ્રકો માટ ે

સમર્પથત એક લૅન સન્હત, આ પ્લાનમાું મધ્્સ્ર્ ઉત્તિ/દન્િર્ શહેિી મોટિવૅ છે. આ મયખ્્ બયલેવાડથ (ન્વશાળ માગથ) સમયદા્ માટે એક શહિેી 

ન્મન્િત-ઉપ્ોગ તિીક ેહાદથ સમાન બનશ ેજ્ાું િહવેાસીઓ અને મયલાકાતીઓ ખિીદી કિી શકશ,ે સ્ર્ાન્નક િેસ્ટોિસટ્સનો આનુંદ માર્ી શકશ,ે 

ધુંધો શરૂ કિી શકશ ેઅન ેઆિોગ્્પ્રદ, સરક્ર્ અન ેગન્તશીલ જીવનશલૈીનો ભાગ બની શકશે. દિખાસ્ત હેઠળનયું એક વૅલનેસ રડન્સ્ટ્રક્ટ, જેમાું 

સુંભન્વત ભાન્વ હોન્સ્પટલ અને વધાિાની તબીબી સહા્તા સેવાઓ માટે જમીનનો સમાવેશ ર્ા્ છે, મયખ્્ શહેિી મોટિવનૅી બાજયમાું ન્સ્ર્ત 

છે. આ પ્લાનનયું પરિર્ામ પ્ાથવિર્ની દૃન્િએ સૌર્ી અનયકૂળ િીતે કિવામાું આવનાિા ન્વકાસર્ી એક સુંપૂર્થપર્ે જોડા્ેલો, આધયન્નક સમયદા્નયું 

આવશે. 

હેરિટેજ હાઇટ્સ બ્રેમ્પટન િહવેાસીઓના મૌન્લક ન્વિાિોને પ્રન્તબબુંન્બત કિતયું હોવાની ખાતિી કિાવવા, સીટી સુંબુંન્ધત ન્હતધાિકો સાર્ ે

પોતાની વ્્ાપક સાવથજન્નક સામેલગીિી પ્રરક્ર્ા િાલય િાખશ.ે સીટી અન્નવા થ્ ટેકન્નકલ અભ્્ાસો પર્ કિશ,ે અન ેસિકાિના અસ્ સ્તિો સાર્ે 

ઘન્નષ્ઠપર્ે કામ કિશ,ે સયધાિેલો આનયષુંન્ગક (સેકસડિી) પ્લાન િાખવાના લક્ષ્્ સાર્,ે પ્રરક્ર્ાનો આગામી તબક્કો, વષથ 2020 નાું અુંત સયધીમાું 

પૂિો ર્શ.ે 

હેરિટેજ હાઇટ્સ અન ેઆ ન્વસ્તાિ માટે શહેિના આ્ોજન કા થ્ક્રમ પિ વધય માન્હતી માટે વેબસાઇટ જયઓ, 

www.brampton.ca/nwbrampton. 

અવતિર્ો (ક્વૉટ્સ): 

“િહેવાસીઓને ઉચ્િ ગયર્વત્તાસભિ જીવન જાળવવા દે તવેા સુંપૂર્થ, ટકાઉ અને જોડા્ેલા સમયદા્ો વસાવવા એ સીટી કાઉન્સસલ માટ ેઅગ્રતા 

છે અન ેઅમાિા માટ ેતે બ્રેમ્પટન 2040 ન્વઝન હાુંસલ કિવામાું મદદ મેળવવા અન્નવા થ્ છે. બ્રેમ્પટનના છેલલાું અન્વકન્સત ન્વસ્તાિ તિીક,ે 

હેરિટેજ હાઇટ્સને શરૂઆતર્ી ્ોગ્્ બનાવવા એક િોમાુંિક તક મળી છે. મન ેન્વચવાસ છે ક ેઆ કસસેપ્ટ પ્લાન ન્બલકયલ તે જ કિશ,ે નોકિીઓ 

લાવશે, પિવડતા આવાસો અન ેઉત્તિ-પન્ચિમી બ્રેમ્પટનમાું િહવેાની, કામ કિવાની, શીખવાની અન ેિમતો િમવાની તક પૂિી પાડશે.” 

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

http://www.brampton.ca/nwbrampton


 

 

“સીટીએ સમગ્ર બ્રેમ્પટનમાુંર્ી દિેક અનયભવ અને પચિાદભૂ ધિાવતા િહેવાસીનયું રકમતી મુંતવ્્ જાણ ય્ું અને તે અન્નવા થ્ સહ્ોગ હેરિટેજ 

હાઇટ્સના કસસેપ્ટ પ્લાનમાું િોક્કસપર્ ેપ્રન્તબબુંન્બત ર્ા્ છે. 2040 ન્વઝન અમ ેજે િીતે આ્ોજન કિીએ છીએ તેમાું ખિેખિો ફેિફાિ લાવી 

િહ્યું છે, જેમાું તમામ ન્વકાસને એક સુંપરૂ્થના ભાગ તિીક ેજોવાનો સમાવેશ ર્ા્ છે. આ હેરિટેજ હાઇટ્સ પ્લાન આ લક્ષ્્ો હાુંસલ કિવામાું 

એક મહત્વપૂર્થ ભાગ છે અને તને ેસમર્થન આપવામાું હય ું ગૌિવ અનયભવયું છય ું." 

- માર્ટથન મૅડીિોસ (Martin Medeiros), િીજી્નલ કાઉન્સસલિ, વોર્ડસથ 3 અને 4; પ્રમયખ, આ્ોજન અન ેન્વકાસ સન્મન્ત, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

“હેરિટજે હાઇટ્સ ભન્વષ્્ન ેધ્્ાનમાું લેતી, ન્વિાિશીલ અન ેસયુંદિ સમયદા્ ન્વકસાવવાની એક અજોડ તક છે જેનયું ગૌિવ બધાું 

બ્રેમ્પટનવાસીઓ અનયભવી શક ેછે. અમ ેજાહિે જનતા અન ેઊજાથવાન ન્હતધાિકોને એકસિખા પ્રવૃત્તમ્ િાખવાનયું િાલય િાખીએ છીએ ત્્ાિ,ે 

અમ ેતેઓના જય સ્સાભ્ાથ અન ેઆચિ થ્િરકત ફાળા બદલ આભાિી છીએ. બ્રમે્પટનના લોકો િેષ્ઠતમ મળેવવાને લા્ક છે અને આ કસસેપ્ટ 

પ્લાન ઘર્ાું બધાું સ્તિોની જરૂરિ્ાતને સુંતોષ ેછે.” 

- પૅટ ફોર્ટથની (Pat Fortini), િીજી્નલ કાઉન્સસલિ, વોર્ડસથ 7 અને 8; ઉપ-પ્રમયખ, આ્ોજન અન ેન્વકાસ સન્મન્ત, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“છેલલાું પાુંિ વષોર્ી, અમે હેરિટજે હાઇટ્સનયું ભાન્વ ઘડવામાું મદદ મેળવવા ન્હતધાિકો, જમીન માન્લકો, અન ેબ્રેમ્પટનવાસીઓ સાર્ ેસહ્ોગ 

સાધીન ેકામ ક ય્ું છે.  આ કસસપે્ટ પ્લાનમાું એક દૂિુંદેશીપણું સમા્ેલયું છે જે જમીનન ેએક સુંપૂર્થ અન્સ્તત્વ તિીક ેન્વકસાવે છે અન ેભન્વષ્્માું 

ટકાઉ, ગન્તશીલ અન ેપિવડતા ન્વકાસના આ્ોજન માટનેી રદશાની ઝાુંખી કિાવ ેછે.  અમે આ પ્લાનન ેસમર્થન આપવામાું ગૌિવ અનયભવીએ 

છીએ અને ઉત્તિ-પન્ચિમી બ્રેમ્પટનમાું િહવેા ્ોગ્્ અને જોડા્ેલો સમયદા્ વસાવવા તિફ આગળ વધવા બધાું પિો સાર્ ેપ્રવૃત્તમ્ િહવેાનયું 

િાલય િાખીશયું.” 

- માઇકલ પાલેશી (Michael Palleschi), પ્રાદેન્શક કાઉન્સસલિ, વોર્ડસથ 2 અને 6, અન ેડગ ન્વ્હલસસ (Doug Whillans), સીટી 

કાઉન્સસલિ, વોર્ડસથ 2 અન ે6, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“બ્રેમ્પટનવાસીઓની જરૂરિ્ાતો અન ેન્વિાિોને પ્રન્તબબુંન્બત કિતા સમયદા્નયું આ્ોજન અને ન્નમાથર્ કિવયું એ જ સીટીમાું અમને િન્લત કિ ેછે, 

અન ેહેરિટજે હાઇટ્સ કસસેપ્ટ પ્લાન અમને તે ન્વસ્તાિમાું તે કિી શકવામાું એક પગલયું આગળ લઇ જા્ છે. સીટીના કમથિાિીઓ ઉચ્િતમ િહેવા 

્ોગ્્, જોડા્ેલો અને સુંપરૂ્થ સમયદા્ વસાવવાના લક્ષ્્ સાર્ે હેરિટજે હાઇટ્સનો આનયષુંન્ગક પ્લાન સયધાિવા િહવેાસીઓ, જમીનમાન્લકો અને 

અસ્ સુંબુંન્ધત ન્હતધાિકો સાર્ ેપ્રવૃત્તમ્ િહવેાનયું િાલય િાખવા આશાવાદી છે.” 

- ડેન્વડ બારિક (David Barrick), િીફ એડન્મન્નસ્ટ્રેરટવ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન  
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