
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

               

સિટીના રિવિવૉક એરિયા અર્બન રિઝાઇન માસ્ટિ પ્લાનના જાહિે માસહતી િત્રમાાં હાજિ િહવેા સનવાિીઓન ે

આમાંત્રણ 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (25 િપ્ટેમ્ર્િ 2020) – સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન તનેા સનવાિીઓને તમેના પ્રથમ રિવિવૉક એરિયા અર્બન રિઝાઇન 

માસ્ટિ પ્લાન જાહેિ માસહતી િત્રમાાં ગુરૂવાિ, ઓક્ટોર્િ 1 ના િોજ િાાંજે 6:30 થી 8 વચ્ચ ેહાજિ િહેવા આમાંત્રણ પાઠવે છે. સનવાિીઓને 

કમબચાિીગણ અન ેકન્િલ્ટાંગ ટીમન ેપરિયોજના સવશ ેવધ ુજાણકાિી મળેવવાની તક મળશે જયાાં તેઓ પોતાના અસિપ્રાયો આપી શકશે. 

િત્ર ઓનલાઇન યોજાશે જેની લલાંક www.brampton.ca/riverwalk પિની િિાના રિવિ ેજીવાંત થશે 

રિવિવૉક અન ેરિવિવૉક એરિયા અર્બન રિઝાઇન માસ્ટિ પ્લાન અાંગ ે

િાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન ઇટોર્ોકોક ક્રીક ફ્લિપ્લેઇનના સવસ્તાિમાાં આવલે છે. જોખમ પ્રર્ાંધન અાંગનેી િાહ્યની નીસતઓથી અત્યાિ િધુી તો ત્યાાં 

આજે જે સવકાિની માત્રા પ્રકાિ િાધી શકાય તને ેરૂાંધતી આવી છે. પિૂના જોખમોનુાં સનિાકિણ અને નવી ખુ્ લી શહેિી જગ્યાઓનુાં િજબન જે 

બ્રૅમ્પટનના િાઉનટાઉન સવસ્તાિન ેવધ ુસ્વસ્થ, ટકાઉ અન ેસસ્થસતસ્થાપક ર્નાવે તનેો સવવમુખી ઉકેલ એટલે રિવિવૉક. 

  

રિવિવૉકની ક્પના એવી છે ક ેઆ સવસ્તાિમાાં ઇટોસર્કોક ખાિી એક નવા સ્વરૂપે પિાિ થાય, જેની આિપાિ જાહેિ સ્થળો અને ઉદ્યાનો હોય 

જે ઇટોસર્કોક ક્રીક વૅલી કૉરિિોઅથી જોિાયેલ હોય. તનેાથી િાઉનટાઉનમાાં 3.6 સમસલયન ચોિિ ફુટ િહેણાક, વાસણસજક અન ેછૂટક જગ્યા 

ઊિી થશ ેજેનાથી 23,000 િોજગાિ િજાબશે અને GDP પિ $1.4 સર્સલયન જેટલો પ્રિાવ પિશે. 

રિવિવૉક એરિયા અર્બન રિઝાઇન માસ્ટિ પ્લાન એક ખુ્ લી જગ્યાનો માસ્ટિ પ્લાન છે જે ફ્લિ ઇન્રાસ્રક્ચિ, ખીણની લગોલગ ખુ્લી 

જગ્યાની પ્રણાસલ, પરિવહન પ્રણાસલનુાં એકીકિણ, પરિયાવિણીય અન ેઆર્થબક ટકાઉપણા, જાહેિ આિોગ્યની િમસ્યાઓ અન ેપ્રોગ્રાલમાંગ તમેજ 

રિવવૉકની એકાંિિ ક્પનાના અમલીકિણ માટનેી સવિાવનાઓ સવકિાવશે. 

અવતિણો 

"રિવિવૉક બ્રૅમ્પટન માટ ેએક પરિવતતબનક્ષમ પરિયોજના છે જેનાથી આપણા િાઉનટાઉનની િાંિાવનાઓને છૂટો દોર મળી શકશે અને એક 

ટકાઉ અને હરિત શહેિ ર્નાવવાની પ્રરક્રયા ચાલુ િહી શકશે. હુાં સનવાિીઓન ેરિવિવૉક પરિયોજના અને રિવિવૉક એરિયા અર્બન રિઝાઇન 

માસ્ટિ પ્લાન સવશ ેવધ ુજાણકાિી મેળવવા માટ ેઓનલાઇન જાહેિ માસહતી િત્રમાાં હાજિ િહીને આ િોમાાંચક પહેલ સવશ ેપોતાના સવચાિો િજૂ 

કિવા પ્રોત્િાસહત કરાં છુાં." 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

http://www.brampton.ca/riverwalk


 

 

"રિવિવૉક પરિયોજના તમામ બ્રૅમ્પટનવાિીઓ માટ ેઅગત્યની છે કાિણક ેતે િાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનન ેટકાઉ, સ્વસ્થ અન ેસસ્થસતસ્થાપક તમેજ 

ત્યાાં સનવાિ કિતા િિેકને માટે તમેજ જેઓ આ સવસ્તાિમાાં કામ કિતા હોય ક ેમુલાકાત લેતા હોય તેમન ેમાટ ેમાણવાલાયક ચોક્કિપણ ેર્ની શક ે

તેમાાં ચાવીરૂપ િૂસમકા િજવશ.ે હુાં સનવાિીઓને રિવિવૉક એરિયા અર્બન રિઝાઇન માસ્ટિ પ્લાન જાહેિ માસહતી િત્રમાાં િાગ લેવા પ્રોત્િાસહત 

કરાં છુાં તમેજ સવનાંતી કરાં છુાં કે તેમાાંથી તેઓ વધુ જાણ ેિમજે અન ેપોતાના અસિપ્રાયો આપ.ે" 

પૉલ સવિેન્ટ, િીજનલ કાઉસન્િલિ , વૉિબ 1અને 5; પસલલક વક્િબ એન્િ એસન્જસનયરિાંગ, સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટનના પ્રમખુ 

"રિવિવૉક પરિયોજના બ્રૅમ્પટન માટે ઘણાં ર્ધુાં કિી શક ેતેમ છે જેમાાં િામેલ છે પૂિના જોખમન ેઘટાિવુાં, સવકાિ િાધવો અન ેિોજગાિ ઊિો 

કિવો તમેજ િાઉનટાઉનના જાહેિ સ્થળોમાાં િધુાિા લાવવા જેથી ર્ધાાં તે માણી શક.ે રિવિવૉક અર્બન રિઝાઇન માસ્ટિ પ્લાન જાહેિ માસહતી 

િત્ર િહવેાિીઓન ેઆ પરિવતતબનક્ષમ પરિયોજના સવશ ેવધુ જાણકાિી મેળવવામાાં િહાય કિશ ેઅન ેસવસ્તાિ માટે અર્બન રિઝાઇન માસ્ટિ પ્લાન 

કેવી િીતે આકાિ લેશ ેતનેી િોિવણી કિશ.ે 

-પટૅ ફોર્ટબની, િીજનલ કાઉસન્િલિ , વૉિબ 7અને 8 અન ેપસલલક વક્િબ એન્િ એસન્જસનયરિાંગ, સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના ઉપપ્રમુખ 

અમ ેજે કાયબ કિી િહ્યા છીએ તે માટે િમુિાયની પ્રવૃત્તતા અસનવાયબ છે અને COVID-19 ની મહામાિીમાાં કમબચાિીગણ સનવાિીઓના 

પ્રસતિાવ એવી િીતે મેળવવા પ્રસતર્વધ છે કે જેનાથી લોકોના આિોગ્ય અન ેિુખાકાિીન ેપ્રોત્િાહન મળે. રિવિવૉક એરિયા અર્બન રિઝાઇન 

માસ્ટિ પ્લાન જાહેિ માસહતી િત્ર િહેવાિીઓન ેરિવિવૉક પરિયોજના અને રિવિવૉક એરિયા અર્બન રિઝાઇન માસ્ટિ પ્લાન સવશ ેવધ ુજાણકાિી 

મેળવવાની તક પૂિી પાિશે અન ેપોતાના સવચાિો િજૂ કિી શકશે. 

- િેસવિ ર્ારિક, ચીફ એિસમસનસ્રેરટવ ઓરફિિ, સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅિેાના િૌથી ઝિપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવિાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાિબ છે લોકો. 

અમને ઊજાબ મળ ેછે અમાિા સવસવધ િમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આતકર્બણનુાં કેન્ર છીએ અન ેઅમે તકસનકી અન ેપયાબવિણીય નસવનતા તિફ િોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી િાગીિાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િુિસક્ષત, ટકાઉ અન ેિફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોિાવ. 

વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

  

સમરિયા િાંપકબ  : 

મોસનકા િુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્િબનેટિ, સમરિયા એન્િ કમ્યુસનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક િાંવાિ   

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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