
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

  

ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટનમાાં ઉદ્ભવી િહ્યા છે નતનવા સાવવજનનક સ્થળો  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (04 સપ્ટેમ્બિ 2020) – લાાંબા નવકેન્ડ ેસમયસિ – ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન નબઝનેસ ઇમ્રવૂમેન્ટ એરિયા સાથ ે

ભાનિદાિીમાાં સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન, િહેવાસીઓ અને મુલાકાતીઓ માણી શક ેતે માટ ેડાઉનટાઉનમાાં િજૂ કિ ેછે બે નવા પાકવલેટ્સ. 

ભૌનતક અાંતિ જાળવવા અને સલામતીના પિલાાં રૂપે નસટીએ ત્રણ પાર્કિંિ જગ્યાઓને જાહેિ બેઠકો ધિાવતા ક્ષેત્રોમાાં રૂપાાંતરિત કિી છે જયાાં 

ભિપુિ નલલોતિી વચ્ચ ેિહવેાસીઓ સુિનક્ષત િીતે હળીમળી શક.ે બ ેપાકવલેટ્સ 38 અને 40 મેઇન સ્રીટ નોથવ ખાતે અન ે64 મેઇન સ્રીટ નોથવ 

(નવનવઅન લેન સામ)ે ખાતે નસ્થત છે. 

આ માળખા નવમે્બિ 1 સધુી િહશે.ે 

સપોટવ લોકલ બ્રમૅ્પટન 

સ્થાનનક વ્યવસાયો પિ COVID-19 નો નોંધપાત્ર રભાવ પડ્યો હોવાથી તેમને બ્રૅમ્પટનના સમાજ પાસેથી ક્યાિેય જરૂિ ન પડી હોય એટલી 

મદદની આવશ્યકતા છે. મ ેમાસમાાં બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉનન્સલે બ્રમૅ્પટનનાઅથવતાંત્રન ેફિી બેઠુાં કિવાના વ્યુહ (Economic Recovery 

Strategy) ન ેમાંજૂિી આપી હતી જેમાાં નાના વ્યવસાયો, િેસ્ટોિન્ટો અને રવાસનને મદદરૂપ થતા પિલાાંનો સમાવેશ થાય છે. આજ રદન 

સુધી નસટીએ અનેક પહેલો િજૂ કિી છે જેમાાં સમાવેશ થાય છે સપોટવ લોકલ બ્રૅમ્પટન અનભયાન અને પનૅશયો બ્રૅમ્પટન રોગ્રામ. શક્ય હોય ત્યાાં 

િહેવાસીઓન ેખિીદી કિવામાાં, બહાિ ખાવામાાં અને ઉપહાિો આપવામાાં સ્થાનનક વ્યવસાયોને સપોટવ કિવા (સપોટવ લોકલ) રોત્સાનહત કિવામાાં 

આવે છે. 

અવતિણો 

“COVID-19 સામનેા નસટીના એકાંદિ રનતભાવમાાં અમ ેરોગ્રામમાંિ, સેવાઓ અન ેસ્થળોને એવી િીત ેપરિવર્તવત કયાવ છે જેથી િહવેાસીઓ 

અન ેવ્યવસાયોન ેમદદરૂપ થઈ શકાય. નવસ્તારિત પૅશ્યોની જગ્યાઓથી લઈન ેઆ નવા પાકવલેટ્સ સધુી અમ ેહાંમેશા નવા માિો શોધતા િહ્યા 

છીએ જેથી લોકો બ્રૅમ્પટન આપી શક ેએવી બધી શે્રષ્ઠત્તમ બાબતો માણી શક.ે ડાઉનટાઉનમાાં આ નવી આઉટડોિ જગ્યાઓ બિાબિ ત્યાિ ેજ 

સમયસિ અનસ્તત્વમાાં આવી જયાિ ેસપ્તાહના અાંત ેલાાંબી િજાઓ છે અને હુાં બધાાંન ેતે સુિનક્ષત િીત ેમાણવાનુાં આહ્વાન કરાં છુાં. 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"બ્રૅમ્પટન BIA આ પરિયોજનામાાં તમાિી ભાિીદાિી માટે તમાિો આભાિ. િહવેાસીઓ જયાિે સ્થાનનક ડાઉનટાઉન વ્યવસાયોની મુલાકાત લે 

ત્યાિે નવા સુિનક્ષત જાહેિ સ્થળોનો લાભ લઈ શક ેતેમાાં આ નવા પાકવલેટ્સ આપણા નસટીના પનુઃરાિાંભ અને પુન ઃઉત્થાન વ્યુહમાાં મદદરૂપ 

થશ.ે" 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUSfevLgrPVHsneeyOgebws06m774JlFyw54ldV5a8bAXKny3q4bQUEcMcFSj9JSG3zaORQiPoQLM29R2TK-2FnOmE-3DDAWg_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqQzRCTzMzT2chMqJqHqmYFL-2BgSq3EHVJMbGZZsz6oh7uJcppdUTieKGTEMArMwrEc94L5WDK6ZQ8HMf6ldcyh-2BIsPHKFKUNNXOd-2BaOoM-2BLaSXgDQ7imhVHVjZ8qqj3nBBaLQSp-2B-2BNcF7svbeZ7bfAOfKEutqGfAolVNlfdOEStD9VsR9LovB95HLkk1mbCPzpGPy2EIJJ4mcK9Mml1uZVbS4Nl9-2BpDsIVz3fnBzgFBMwWd12qvIgBB8cUvbUea98E-3D&data=02|01|monika.duggal@brampton.ca|570cd68dd6db47a7640508d8513aef58|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637348660851594721&sdata=vAPpyK+utm9XoCOxu4ELMbXIml/zxzqUk1N/DHN8AtU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUSfevLgrPVHsneeyOgebws06m774JlFyw54ldV5a8bAXKny3q4bQUEcMcFSj9JSG3zaORQiPoQLM29R2TK-2FnOmE-3DDAWg_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqQzRCTzMzT2chMqJqHqmYFL-2BgSq3EHVJMbGZZsz6oh7uJcppdUTieKGTEMArMwrEc94L5WDK6ZQ8HMf6ldcyh-2BIsPHKFKUNNXOd-2BaOoM-2BLaSXgDQ7imhVHVjZ8qqj3nBBaLQSp-2B-2BNcF7svbeZ7bfAOfKEutqGfAolVNlfdOEStD9VsR9LovB95HLkk1mbCPzpGPy2EIJJ4mcK9Mml1uZVbS4Nl9-2BpDsIVz3fnBzgFBMwWd12qvIgBB8cUvbUea98E-3D&data=02|01|monika.duggal@brampton.ca|570cd68dd6db47a7640508d8513aef58|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637348660851594721&sdata=vAPpyK+utm9XoCOxu4ELMbXIml/zxzqUk1N/DHN8AtU=&reserved=0


 

 

- માર્ટવન મેરડિોસ (Martin Medeiros), રિજનલ કાઉનન્સલિ, , વૉડવ 3 & 4 રમખુ, મેયસવ રિઓપમનાંિ એન્ડ રિકવિી વર્કિંિ ગ્રપૂ, નસટી 

ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"આ મહામાિી દિનમયાન અમન ેઅમાિા કમવચાિીઓ, િહવેાસીઓ અન ેવ્યવસાયોની રનતબદ્ધતા, કાંઇક નવુાં કિવાની ઇચ્છા અને તમેના 

એકબીજા માટનેી ભાવનાના બખબૂી દશવન થયા છે. તઓેએ આપણી સનહયાિી ફિી બેઠા થવાની ભાવના અન ેએકબીજાને મદદરૂપ થવાની 

રનતબદ્ધતા દશાવવી છે. આ પાયલટ રોગ્રામ આ જ ભાવનાને કદે કિ ેછે અને આ પાકવલેટ્સ આપણા ડાઉનટાઉનમાાં ઊભી થઈ છે તનેો મને 

આનાંદ છે." 

- િોવેના સાન્તોસ, િીજનલ કાઉનન્સલિ , વૉડવ 1 અને 5; કમ્યુનનટી સર્વવનસસ, નસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના રમુખ 

"આ નવા પાકવલેટ્સ એટલે આપણા શહેિન ેસુિનક્ષત અન ેઅથવપૂણવ િીત ેફિી બેઠુાં કિવા માટ ેિહેવાસીઓ, વ્યવસાયો અન ેસ્થાનનક નહસ્સાધાિકો 

સાથે રવતૃ્ત થઈન ેિાઢ સહયોિનુાં સીધુાં પરિણામ છે. હુાં ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન BIAના અમાિા ભાિીદાિો અને નસટીની ટીમનો સહ્રદયપવૂવક 

આભાિ વ્યક્ત કરાં છુાં જેમણે આપણા િહવેાસીઓ અને મુલાકાતીઓને માણવા માટ ેઆ જગ્યાઓન ેપરિવર્તવત કિી." 

- ડેનવડ બારિક, ચીફ એડનમનનસ્રેરટવ ઓરફસિ, નસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

“ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન BIA સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના શહેિી રડઝાઇન જૂથ (Urban Design Group)ના ડાઉનટાઉન માટનેા સાંખ્યાબાંધ 

રિકવિી કાયવક્રમોમાાં સહયોિ કિી િહ્યુાં છે અન ેતેઓ મેઇન સ્રીટ નોથવનો પાયલટ પાકવલેટ્સ રોગ્રામ આકાિ લઈ શક્યો જેનાથી જાહેિ ક્ષેત્રમાાં 

જીવ ફાંકી શકાયો અને તે રવૃનત્તમય થઈ શક્યુાં તનેો આનાંદ વ્યક્ત કિ ેછે.  

- સઝુી િોડફ્રોય, એનગ્ઝક્યુરટવ રડિેક્ટિ, ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન ક્ષેત્ર (BIA) 
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કૅનડેાના સૌથી ઝડપી નવકાસ કિતા શહિેો પૈકી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતેમાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ 

તેનો હાદવ છે લોકો. અમને ઊજાવ મળે છે અમાિા નવનવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કર્વણનુાં કેન્ર છીએ અને અમ ેતકનનકી અને પયાવવિણીય નનવનતા 

તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાિીદાિી એવા નનિોિી શહેિના નવકાસ માટે છે જે સુિનક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી 

સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

નમરડયા સાંપકવ : 

મોનનકા દુગ્િલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડવનેટિ, નમરડયા એન્ડ કમ્યુનનટી એંિેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
https://www.brampton.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

