
 

 

 

 ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

રહવેાસીઓન ેબ્રમે્પટનના હ્યરુોન્ટરેરયો-સ્ટીલ્સ વવસ્તારન ેપરરવતતન કરતા 

વર્ચયુતઅલ ટાઉન હૉલમાાં આમાંવિત કરવામાાં આવ ેછે 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (સપ્ટેમ્બર 28, 2020) – રહવેાસીઓને ગુરુવાર, ઓક્ટોબર 8 નાાં રોજ સાાંજે 6 થી રાિે 8:30 કલાક સધુી ટ્રાવન્િટ 

ઓરરએન્ટેડ કમ્યુવનટીસ (ટ્રાવન્િટલક્ષી સમદુાયો) અન ેઅપટાઉન બ્રમે્પટન હ્યુરોન્ટેરરયો-સ્ટીલ્સ એરરયા (સ્થાવનક સ્તરે શોપસત વલ્ડત તરીકે 

જાણીતા વવસ્તાર) વવશ ેવધુ માવહતી મેળવવા આમાંવિત કરવામાાં આવે છે. 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન, સીટી ઓફ હેલસસાંકી, ગ્રીનબગત કન્સલ્ટન્્સ અન ેયુવનવર્સતટી ઓફ ટોરોન્ટો સ્કલૂ ઓફ સીટીસ સાથનેા સહયોગમાાં અબતન 

લેન્ડ ઇવન્સ્ટ્યુટ દ્વારા આ આયોજનમાાં, રહવેાસીઓ પાસે અપટાઉન શોપસત વલ્ડત સાઇટન ેબહુ ગીચ વસ્તીવાળા, વમવિત-ઉપયોગી, કૌટુાંવબક 

અનુકૂળ, આરોગ્યપ્રદ અને ચાલીને પહોંચી શકાતા ટ્રાવન્િટ ઓરરએન્ટડે કમ્યુવનટી ધરાવતા અબતન કમ્યુવનટી હબ સાથ ે“20-વમવનટ વૉકેબલ 

નેબરહૂડ (ચાલીને પહોંચી શકાતા પાડોશ)”માાં પરરવતતન કરવાની આ રોમાાંચક તક વવશ ેઉદ્યોગ વનષ્ણાતો પાસથેી સાાંભળવાની અને પ્રશ્નો 

પૂછવાની તક રહેશે. 

 

નોટેબલ વસ્પકસત ઇન્ક્લૂડ (ઉલ્લેખનીય વક્તાઓમાાં આમનો સમાવેશ થાય છે): 

 

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

• માર્ટતન મૅડીરોસ (Martin Medeiros), રીજીયનલ કાઉવન્સલર, વોર્ડસત 3 અન ે4; પ્રમુખ, આયોજન અન ેવવકાસ, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

• એડુરાડો મોરેનો (Edurado Moreno), ડાઇરકે્ટર ઓફ સીટી પ્રોસ્પરરટી ઇન્ડકે્સ (શહેર સમૃવદ્ધ સચૂકાાંક), UN-હેવબટેટ  

• ઓનરેબલ કકાંગા સુરમા (Kinga Surma), એસોવસએટ ટ્રાન્સપોટશેન વમવનસ્ટર, ઓન્ટેરરયો વમવનસ્ટ્રી ઓફ ટ્રાન્સપોટેશન 

• જોનાથન વગવ્લન (Jonathan Gitlin), ચીફ ઓપરેકટાંગ ઓરફસર, RioCan REIT 

• ઍની વસનમેારક (Anni Sinnemäki), ડેપ્યટુી મેયર ઓફ અબતન એન્વાયરોન્મને્ટ, સીટી ઓફ હેલસસાંકી 

• જાની મોવલસ (Jani Moliis), હડે ઓફ ઇન્ટરનેશનલ અફસેત, સીટી ઓફ હેલસસાંકી 

• વૉન ેયાંગ (Yvonne Yeung), મેનજેર ઓફ અબતન રડિાઇન, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

• કેન ગ્રીનબગત (Ken Greenberg), વપ્રવન્સપાલ, ગ્રીનબગત કન્સલ્ટન્્સ 

• મે્ટી સીવમઆટીચી, ઇન્ટરરમ ડાઇરેક્ટર, યુવનવર્સતટી ઓફ ટોરોન્ટો સ્કૂલ ઓફ સીટીસ 

• બોબ બીયકત (Bob Bjerke), ડાઇરેક્ટર ઓફ પોવલસી પ્લાસનાંગ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

• રરચાડત ફોરવડત (Richard Forward), કવમશ્નર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

• એન્્યુ ડાંકન (Andrew Duncan), સીવનયર વાઇસ પ્રેવસડન્ટ ઓફ ડેવલપમને્ટ, RioCAN REIT 

• ડૉ. લૉરેન્સ લૉહ (Dr. Lawrence Loh), મેરડકલ ઓરફસર ઓફ હેલ્થ, પીલ પવલલક હેલ્થ 

• ડેવ કેવપલ (Dave Kapil), ચેર, ન્યૂ બ્રેમ્પટન  



 

 

• રરચાડત જોય (Richard Joy), એવક્િક્યુરટવ ડાઇરેક્ટર, ULI ટોરોન્ટો 

• એમા વેસ્ટ (Emma West), ચરે, ULI ટોરોન્ટો 

 

રહેવાસીઓ ટાઉન હૉલ માટે અહીં નોંધણી કરાવી શકે છે.  

 

અપટાઉન બ્રમે્પટન વવશ ે

અપટાઉન ફ્રેમવકત પ્લાનથી બ્રેમ્પટન 2040 વવિનનુાં અન ે2018 થી 2022 નાાં સમયગાળામાાં કાઉવન્સલની અગ્રતાઓનુાં આગળ અમલીકરણ 

થશે જેમાાં અપટાઉન વવસ્તારન ેટ્રાવન્િટ ઓરરએન્ટેડ કમ્યુવનટીમાાં પરરવર્તતત કરવા ખાનગી રોકાણને આકર્તવામાાં આવશે. ઘણાાં મોટા ડવેલપસ ે

બહુ રસ દેખાર્ડયો છે અને આ પરરવતતનથી સરિય પરરવહન માળખાગત સગવડોનુાં એકીકરણ કરીને, પવલલક ટ્રાવન્િટ અન ેસમગ્ર વહીવટી 

હેતુસર વચવનનત વવસ્તારમાાં જોરદાર જાહેર જગ્યાઓની પહોંચ પૂરી પાડીન ેહાલમાાં કાર ઓરરએન્ટેડ એરરયામાાં પરરવતતન લાવી શકાશ.ે 

 

હ્યુરોન્ટેરરયો અને સ્ટીલ્સના ઇન્ટરસેક્શન વસ્થત – વર્ત 2024 માાં કાયતરત થનારા લાઇટ રેઇલ ટ્રાવન્િટ સ્ટેશનથી 5-વમવનટમાાં ચાલીને પહોંચી 

શકાતા અાંતરમાાં વસ્થત - આ અબતન નેબરહૂડ પોતાના હાદતસમા શોપસત વલ્ડત અબતન કમ્યુવનટી હબથી વસ્થર થશ.ે અપટાઉન હાદતસમા 

વવસ્તારની ટ્રાવન્િટ ઓરરએન્ટેડ કમ્યુવનટી તરીક ેપનુઃકલ્પના કરતા, બ્રેમ્પટન રહવેાસીઓ વધેલુાં સામાવજક અન ેભૌવતક જોડાણ, શહેરી 

રડિાઇન સહાયક સરિય જીવનશૈલીઓ, ઘટેલુાં પ્રદૂર્ણ, આર્થતક વવકાસ અને નોકરીઓ ઊભી થવાનો અનભુવ કરશ.ે 

 

અવતરણો (ક્વૉ્સ): 

“બ્રેમ્પટન તકોન ેઆગળ વધારતુાં એક વવચારશીલ શહેર છે, અને અમે ગવતશીલ, આરોગ્યપ્રદ અન ેસાંપણૂત સમુદાય માટ ેસ્માટત આયોજનના માગત 

તરફ આગળ વધવા કરટબદ્ધ છીએ. હુાં બધાાં રહેવાસીઓન ે20-વમવનટ વૉકબેલ કમ્યુવનટીસ વવશે જાણવા અને તમે આ વવસ્તાર શુાં બનતો 

જોવા ઇર્ચછો છો ત ેમાટે તમારો અવાજ સાંભળાવવા આ અપટાઉન બ્રમે્પટન વર્ચયુતઅલ ઇવેન્ટમાાં ભાગ લેવા પ્રોત્સાવહત કરુાં છુાં. સાથ ેમળીન,ે 

આપણ ેઅપટાઉન બ્રમે્પટનની સાંભાવનાઓ ઉઘાડી શકીએ છીએ.” 

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

 

“હ્યુરોન્ટેરરયો LRT નાાં સ્ટીલ્સ સ્ટોપન ેમટે્રોસલાંક્સ 2041 પ્રાદેવશક પરરવહન યોજના અને બ્રેમ્પટનની ઔપચારરક યોજનામાાં ગટેવ ૅમોવબવલટી 

હબ તરીક ેનોંધવામાાં આવયુાં છે. આ વનમણૂકથી ઉર્ચચ ગણુવત્તાવાળી ચાલવાની અન ેસાઇકસલાંગ કરવાની માળખાગત સગવડો સવહત, બહુ ગીચ 

વસ્તીમાાં વવકાસ અન ેપ્રવાસના બહુવવધ માધ્યમો માટ ેરડિાઇન વવચારણાઓન ેસહાયતા મળે છે. જો વૈવશ્વક મહામારીએ આપણન ેકાંઇક 

શીખવયુાં હોય તો, તેનાથી એ જોવા મળયુાં છે કે આપણે નવા પડકારો અન ેબદલાતી વતતણૂકોને અનુકૂળ થવા તૈયાર રહવેુાં પડશે. અપટાઉનને 

ટ્રાવન્િટલક્ષી સમુદાયમાાં પરરવતતન કરવુાં એક પરરપૂણત સમજ દશાતવ ેછે.” 

- માર્ટતન મૅડીરોસ (Martin Medeiros), રીજીયનલ કાઉવન્સલર, વોર્ડસત 3 અન ે4; પ્રમુખ, આયોજન અન ેવવકાસ, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

  

“અબતન કમ્યુવનટી હબની અમલીકરણ યોજનાથી અપટાઉનના હાદતમાાં ઉભરી રહેલાાં અબતન હબની રડિાઇનન ેમાગતદશતન મળે છે. આ સફળ 

સ્થળ-બનાવતી વયૂહરચનાઓમાાંથી મેળવાતા લાભો આર્થતક અને માનવીય બાંને સાંદભોમાાં સ્પષ્ટપણ ેજોવા મળશે. આમાાં નોકરીઓ ઊભી 

કરવી, સધુારેલુાં જાહેર આરોગ્ય, સામાવજક સ્નેહાકર્તણ, અને પયાતવરણલક્ષી અનુકૂળ ફૂટવપ્રન્ટ પર વવચારપૂવતકના વવકાસનો સમાવેશ થાય છે. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Pages/Welcome.aspx


 

 

આ વર્ચયુતઅલ ઇવેન્ટ બ્રમે્પટનવાસીઓને પ્રવૃત્તમય થવા અન ેઆ રોમાાંચક પ્રોજેક્ટ પર આગળ સહયોગ પ્રેરરત કરવા એક આશ્ચયતજનક તક પૂરી 

પાડે છે.” 

- પૅટ ફોર્ટતની (Pat Fortini), રીજીયનલ કાઉવન્સલર, વોર્ડસત 7 અને 8; ઉપ-પ્રમુખ, આયોજન અન ેવવકાસ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“શહેરમાાં, અમ ેઆપણાાં રહવેાસીઓના મૌવલક વવચારો અને જરૂરરયાતોને પ્રવતસબાંવબત કરતા રહેવા યોગ્ય, આરોગ્યપ્રદ અને સાંપૂણત સમુદાયોના 

એવા આયોજનમાાં સમર્પતત છીએ. અપટાઉન બ્રેમ્પટન વર્ચયુતઅલ ટાઉન હૉલ બ્રેમ્પટનવાસીઓને અપટાઉન બ્રેમ્પટન માટે સીટીની યોજનાઓ 

વવશે વધ ુજાણવા, કમતચારીઓન ેપ્રશ્નો પછૂવા અને ટ્રાવન્િટ ઓરરએન્ટેડ કમ્યુવનટી તરીકે આ વવસ્તારન ેકેવી રીતે વવકસાવવો જોઇએ ત ેઅાંગે 

પોતાના મૌવલક વવચારોનો ફાળો આપવાની તક પૂરી પાડશે.” 

- ડેવવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડવમવનસ્ટ્રેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“આગામી ઘણાાં વર્ો આપણાાં પ્રદશેના વવકાસમાાં વનણાતયક વળાાંક આપતી ક્ષણ ઊભી કરે છે. આપણ ેજાહેર નીવત બનાવનારાઓ, ઉદ્યોગ, અને 

સ્થાવનક સમુદાયો વર્ચચ ેહકારાત્મક આગવેાની મારફતે નવીન અને જવાબદાર વવકાસના અમલીકરણને આગળ વધારવા રહેવા યોગ્ય, વયાજબી, 

વૈવવધ્યસભર, અન ેસવતગ્રાહી પાડોશના દૂરાંદેશીપણાાંન ેઆગળ વધારવુાં રહ્યુાં. બ્રેમ્પટનનો પ્રોએવક્ટવ (પહેલેથી સરિય રહવેાનો) અવભગમ આ 

માગતમાાં અગ્રગામી છે અને આના જેવા ઇવેન્્સનુાં આયોજન આપણાાં કટુુાંબો માટ ેકયા પ્રકારના શહેરો આપણન ેજોઇએ છે તે અાંગ ેવધારે મોટા 

પ્રમાણમાાં વાતચીત કરવા પર વધારે સારા સહયોગને પોર્ ેછે અન ેવવસ્તારે છે.”  

- રરચાડત જોય (Richard Joy), એવક્િક્યુરટવ ડાઇરેક્ટર, અબતન લેન્ડ ઇવન્સ્ટ્યુટ, ટોરોન્ટો 

“અમ ેગ્રટેર ટોરોન્ટો વવસ્તારમાાં વવકાસની ચચાતમાાં સહભાગી થવા રાજી અને રોમાાંવચત છીએ. હેલસસાંકી પણ િડપી વવકાસથી ઘણાાં પડકારોનો 

સામનો કરી રહ્યુાં છે પરાંતુ આપણાાં ભાવવનુાં આયોજન કરવામાાં રોમાાંચ પણ છે. હુાં ઇર્ચછુાં છુાં કે તમારી ચચાતઓ ફળદાયી રહ ેઅને હુાં સાચે જ 

આશાવાદી છુાં કે હેલસસાંકીનો અનભુવ નવા અપટાઉન અબતન હબ માટ ેબ્રેમ્પટનની યોજનાઓન ેપ્રેરણા મેળવવામાાં મદદરૂપ થશે.” 

- ઍની વસનમેારક (Anni Sinnemäki), ડેપ્યટુી મેયર, સીટી ઓફ હેલસસાંકી અને પ્રમુખ - શહરેી પયાતવરણ 

"બ્રેમ્પટન શોપસત વલ્ડતની આસપાસના અપટાઉનમાાં સ્વીકારેલુાં 2040 વવિન પરરપણૂત કરવા રોમાાંચક પગલુાં આગળ વધારવા સાંતુવલત છે. 

સીટી, આ પ્રદેશ અને પ્રોવવન્સ સાથેના સહયોગમાાં, છ મોટા ડેવલપસત સ્ટીલ્સ અને હ્યરુોન્ટેરરયો/મેઇન સ્ટ્રીટમાાં લાઇટ રેઇલના અપેવક્ષત 

આગમનની આસપાસ 20-વમવનટ ટ્રાવન્િટ ઓરરએન્ટેડ, વૉકેબલ નબેરહૂડ માટ ેરડિાઇનની આગવેાનીમાાં વવિનનુાં અમલીકરણ કરવા સરિય 

થવાની રાહ જુએ છે. આ પહેલ આ જુવાન, ગવતશીલ, અન ેિડપથી વવકસી રહેલી GTA મ્યુવનવસપાવલટી માટ ેવધાર ેટકાઉ, સવતગ્રાહી, અન ે

સમૃદ્ધ ભવવષ્યના માગત તરફ રદશાસૂચન કરે છે." 

- કેન ગ્રીનબગત (Ken Greenberg), વપ્રવન્સપાલ, ગ્રીનબગત કન્સલ્ટન્્સ 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 
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