
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

સિટીની િવાાંગી પરિવતતનશીલ રિવિવૉક પરિયોજના અમલ થવાન ેઆિ ે

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (15 િપ્ટેમ્બિ 2020) – િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન પોતાની રિવિવૉક પરિયોજના િાકાિ કરવાન ેઆિે છે જે એક િવાાંગી 

પરિવતતનક્ષમ પહેલ છે જે ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનની આર્થતક િંભાવનાઓને છતી કિવામા ંમદદરૂપ થશ.ે 

આ મસહનાની શરૂઆતમા ંડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન ફ્લડ પ્રોટેક્શન ઇન્વાયિન્મન્ટલ અિેિમેન્ટન ેમાન્યતા મળી હતી. સિટી હવ ેઇટોસબકોક 

ખાડીને ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટનમાં પહોળી કિવાની સવગતવાિ ઇજનિી રડઝાઇન અગં ેઆગળ વધી શકશે જેનો આધાિ િિકાિી નીસધયન પિ છે. 

ઇજનિી રડઝાઇન આ સવસ્તાિમાં પુર આવવાના પ્રવતતમાન જોખમને ઘટાડશે અન ેરિવિવૉક કાયતિત કિવા માટનેો પાયો નાંખશે. 

રિવિવૉક પરિયોજના બ્રૅમ્પટનના ડાઉનટાઉનમાં જીવનશક્તિનો સંચાર કરવામાં મદદરૂપ થશ ેઅન ેતેન ેટકાઉ, સ્વસ્થ અને સસ્થસતસ્થાપક 

બનાવશે. રિવિવૉકનો મુખ્ય હેત ુએટલે એક નવતિ, લાંબા ગાળાનો ઉકેલ શોધવો જેથી ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાં પૂિના જોખમન ેઅલવીદા કિી 

શકાય, જેન ેપરિણામ ેશહેિી સવકાિ થઈ શકે અન ેજે સનવેશન ેઆકર્ષે અન ેઆ સવસ્તાિની જાહેિ જગ્યાઓમાં િુધાિો લાવી શકાય. 

રિવિવૉક સવર્ષયક 

ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન ઇટોબોકોક ક્રીક ફ્લડપ્લેઇનના સવસ્તાિમાં આવલે છે. જોખમ પ્રબંધન અંગનેી પ્રોક્વન્સની નીસતઓ અત્યાિ િુધી તો ત્યા ં

આજે જે સવકાિની માત્રા કે પ્રકાિ િાધી શકાય તેન ેરંૂધતી આવી છે. પુિના જોખમોનું સનિાકિણ અન ેનવી ખુલ્લી શહેિી જગ્યાઓનુ ંિજતન 

જે બ્રમૅ્પટનના ડાઉનટાઉન સવસ્તાિને સ્વસ્થ, ટકાઉ અન ેસસ્થસતસ્થાપક બનાવે તનેો સવવમુખી ઉકેલ એટલે રિવિવૉક. 

ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમા ંહાલના ંપિુના જોખમો તમેજ આયોજન અને સવકાિ પિના પ્રસતબધંો દૂિ કિીને રિવિવૉક પરિયોજના ઇટોસબકોક 

ખાડીને નવરૂપાતંરિત થતી જુએ છે જયા ંતનેી ફિતે જાહેિ સ્થળો અન ેઉદ્યાનો હોય જે ઇટોસબકોક ક્રીક વૅલી કોરિડોિ અન ેટ્રેઇલ સિસ્ટમથી 

જોડાયેલ હોય. તનેાથી ડાઉનટાઉનમા ં3.6 સમસલયન ચોિિ ફુટ િહણેાક, વાસણસજક અન ેછૂટક જગ્યા ઊભી થશ ેજેનાથી 23,000 િોજગાિ 

િજાતશે અન ેGDP પિ $1.4 સબસલયન જેટલો પ્રભાવ પડશે. 

આવતા કેટલાક મસહનામાં િહવેાિીઓને આ પરિયોજનામાં પોતાના અસભપ્રાયો આપવાની તક િાંપડશ.ે 

રિવિવૉક પિ વધુ માસહતી માટ ેઅહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca/riverwalk 

અવતિણો 

"ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટનની િંભાવનાઓ ખોલવી તે કાઉસન્િલની એટલી જ અગત્યની અસિમતા છે જેટલી તનેે િીન સિટી બનાવવાની જે 

મજબતૂ હોય, સસ્થસતસ્થાપક અન ેટકાઉ હોય. રિવિવૉક એક િવાાંગી પરિવતતનક્ષમ પરિયોજના છે જે આ બન્ન ેલક્ષ્યો પામવામા ંમદદરૂપ થશ ે

http://www.brampton.ca/


 

 

અન ેિાથ ેજ તે તેના પુિના જોખમન ેનાથવાના નવતિ અને પ્રભાવી ઉકેલથી, સવકાિ િાધવાના અન ેિોજગાિ ઊભો કિવાના અને તમામ 

લોકો જાહેિ સ્થળોના િધુાિા અંગનેા ઉકેલથી બ્રૅમ્પટનને નક્શા પિ લાવશ.ે" 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"બ્રૅમ્પટન એક તકોથી ભિેલંુ શહેિ છે જે િજતનાત્મક, કંઇક નવું કિવાની અન ેિાહિી આબોહવાને પ્રોત્િાસહત કિ ેછે જેમા ંએવું ડાઉનટાઉન 

છે જે ગસતશીલ છે અને સવકાિના પંથે છે. સિટી જયાિે રિવિવૉક બનાવવાને આિે છે ત્યાિ ેઆપણ ેવધુ િોજગાિ અને જાહેિ સ્થળો ઊભા કિવા 

વધ ુએક ડગલુ ંભિીએ છીએ જેથી િહેવાિીઓ આવનાિ ઘણાં વર્ષત િુધી તે માણી શક.ે" 

પૉલ સવિેન્ટ, િીજનલ કાઉસન્િલિ , વૉડત 1અને 5; પસલલક વક્િત એન્ડ એસન્જસનયરિંગ, સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટનના પ્રમખુ 

"રિવિવૉક પરિયોજનાથી ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાં પુિનુ ંજોખમ તો ઘટશ ેજ પિંત ુિાથે જ તે આપણને તકનુ ંશહેિ બનાવવાની અને શહેિી 

વૃસવધ અને સવકાિ િાધીન ેઆ સવસ્તાિમાં સનવેશ આકર્ષીને આપણી અસિમતાન ેિાકાિ કિવામાં મદદરૂપ થશ.ે  આ િવાાંગી પહેલ િુસનસચચત 

કિશ ેકે ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન ટકાઉ છે, સ્વસ્થ અને સસ્થસતસ્થાપક છે તેમજ અહીં િહેતા અને મુલાકાત લેતા બધા ંમાટે માણવાલાયક જગ્યા 

છે." 

પૅટ ફોર્ટતની, િીજનલ કાઉસન્િલિ , વૉડત 7અન ે8 અને પસલલક વક્િત એન્ડ એસન્જસનયરિંગ, સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના ઉપપ્રમુખ 

"રિવિવૉક બ્રૅમ્પટન માટ ેએક િોમાચંક પહેલ છે જેનો ટમત ઓવ કાઉસન્િલ પ્રાયોરિટીઝ િાથે િમુેળ છે. ડાઉનટાઉનમાં જીવનશસક્તનો િંચાિ 

કિવામા ંમદદરૂપ થવા રિવિવૉક પરિયોજનાને આગળ  વધાિતા િહવેા માટે, આપણા સનવાિીઓ માટે િંપૂણત, ટકાઉ િમુદાયોના િજતન માટ ે

અન ેનવીનીકિણ અંગ ેવૈસચવક આગેવાન બનાવવા માટ ેકમતચાિીગણ પ્રસતબવધ છે." 

- ડેસવડ બારિક, ચીફ એડસમસનસ્ટ્રેરટવ ઓરફિિ, સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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સમરડયા િપંકત  

મોસનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડતનેટિ, સમરડયા એન્ડ કમ્યુસનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક િંવાદ   

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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