
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

બ્રમે્પટનન ેશહરેી ડિઝાઇન આયોજનમાાં રાષ્ટ્રીય ઉત્કષૃ્ટતા માટ ેમાન્યતા મળી 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેડરયો (એપ્રિલ 26, 2021) – સીટી ઓફ બ્રમે્પટનન ેઆયોજન અન ેપૃથક્કરણની શે્રણીમાાં “અપટાઉન બ્રેમ્પટન ટ્રાપ્રન્ઝટલક્ષી 

કમ્યુપ્રનટીસ ટૂલડકટ”ની િસ્તુપ્રત કરવા બદલ ધી કનેેડિયન સોસાયટી ઓફ લેન્િસ્કપૅ આર્કિટકે્્સ (CSLA) પાસેથી ઉત્કષૃ્ટતાનો ઍવોિિ મળ્યો. 

 

બ્રેમ્પટનની શહેરી ડિઝાઇન ટીમ ેિોજેક્ટ પ્રવકસાવવા ટોરોન્ટો સ્કૂલ ઓફ સીટીસ અન ેધી અબિન લેન્િ ઇપ્રન્સ્ટ્યુટ ટોરોન્ટો ડિપ્રસ્ટ્રક્ટ કાઉપ્રન્સલ 

સાથે ભાગીદારી કરી. “અપટાઉન બ્રેમ્પટનની ટ્રાપ્રન્ઝટલક્ષી કમ્યુપ્રનટીસ ટૂલડકટ” એવા સહયોગી શહેર-પ્રનમાિણ મોિેલની શોધમાાં છે જે જાહેર 

ક્ષેત્ર, ખાનગી ક્ષેત્ર, પ્રબન-લાભકારી અને સ્થાપ્રનક સમદુાયો વચ્ચ ેવધારે સારી એકરૂપતાન ેટેકો આપે.  

 

અપટાઉન મોિેલ "26-કલાકના શહેર"નુાં મલૂ્ય ઉઘાિુાં કર ેછે, જયાાં સમુદાયો 20-પ્રમપ્રનટમાાં ચાલીને પહોંચી શકવાથી અવરજવર કરવાનો ઊંચો 

ખચિ અને કારની માપ્રલકી રાખવાન ેટાળે – દરરોજ "વધારાના કલાકો" પૂરા પાિ ેઅને તનેાથી જીવનની ગુણવત્તા અન ેઉત્પાદકતામાાં સુધારો 

થાય. આ મોિેલ ઉચ્ચ-ગણુવત્તાની નોકરીઓ અને રોજગાર પ્રનમાિણ માટ ેપણ સહાયરૂપ બન ેછે, અન ેશહેરને કાબિન-તટસ્થ ભાપ્રવ તરફ લઇ 

જવામાાં મદદરૂપ થાય છે. 

 

આ મપ્રહન ેઅગાઉ યોજાયેલા ઍવોર્ડસિ સમારોહ દરપ્રમયાન, ચૌદ િોજેક્્સન ેCSLA પાસેથી રાષ્ટ્રીય ઍવોિિ મળ્યો. આ ઍવોિિ-પ્રવજેતા 

િોજેક્્સ આપણાાં રહવેાના, કામ કરવાના અન ેરમવાના સ્થળોનો આકાર પુનઃઘિવા લેન્િસ્કપૅ આર્કિટેક્્સ દ્વારા કરવામાાં આવતા કામો અને 

તેની શે્રણી દશાિવે છે. 

 

લેન્િસ્કૅપ આર્કિટકે્્સના રાષ્ટ્રીય પાંચે (નેશનલ જૂરીએ) પ્રવજેતાઓની પસાંદગી કરી હતી. કુલ 72 રજૂઆતો મળી હતી. જૂરી સભ્યોએ લાગુ 

કરેલા માપદાંિોમાાં નીચેના માપદાંિો સામેલ હતા: 

 

• લેન્િસ્કૅપ આર્કિટકે્ચરની કળાની ગઢૂ સમજ અને રચના િત્યે ધ્યાન અન ેપ્રવગતોનુાં પ્રનદશિન;  

• આગેવાની, િોજેક્ટ મનેજેમને્ટ, કામનો વ્યાપ, નવી ડદશાઓ, ક ેનવી ટેકનોલોજીમાાં ઉત્કૃષ્ટતાનુાં પ્રનદશિન;  

• દૃઢ કલ્પના, િડિયા, માલસામગ્રીઓ, ક ેઅમલીકરણમાાં નવીન શોધ;  

• સાંબાંપ્રધત ધાંધાઓ, ગ્રાહકો, અન ેસામાન્ય જનતા વચ્ચ ેપ્રશસ્તપાલનન ેિોત્સાહન; અન,ે 

• દાખલારૂપ પયાિવરણલક્ષી અન/ેઅથવા સામાપ્રજક જાગરૂકતાનુાં પ્રનદશિન.  

 

અવતરણો (ક્વૉ્સ): 

 

“બ્રેમ્પટન તકોન ેઆગળ વધારતુાં એક પ્રવચારશીલ શહેર છે અન ેઅમે ગપ્રતશીલ, આરોગ્યિદ અન ેસાંપણૂિ સમુદાય માટ ેસ્માટિ આયોજનના માગિ 

તરફ આગળ વધવા કડટબદ્ધ છીએ. હુાં સમુદાયોમાાં 20-પ્રમપ્રનટમાાં ચાલીન ેપહોંચી શકાય તેવી યોજનાઓ પ્રવકસાવવાનુાં ચાલુ રાખવા માટે અન ે

આપણ ેઅપટાઉન બ્રમે્પટનની સાંભાવના ઉઘાિવાની રીત દેખાિવા માટ ેઆપણી શહેરી ડિઝાઇન ટીમને વખાણાં છુાં .” 

 

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

 

“હ્યુરોન્ટેડરયો LRT નાાં સ્ટીલ્સ સ્ટોપન ેમટે્રોલલાંક્સ 2041 િાદપે્રશક પડરવહન યોજના અને બ્રેમ્પટનની ઔપચાડરક યોજનામાાં ગટેવ ૅમોપ્રબપ્રલટી 

હબ તરીક ેનોંધવામાાં આવ્યુાં છે. આ પ્રનમણૂકથી ઉચ્ચ ગણુવત્તાવાળી ચાલવાની અન ેસાઇકલલાંગ કરવાની માળખાગત સગવિો સપ્રહત, ઉચ્ચ 

ઘનતાવાળી વૃપ્રદ્ધ અન ેિવાસના બહુપ્રવધ માધ્યમો માટે ડિઝાઇન પ્રવચારણાઓન ેસહાયતા મળે છે. જો વૈપ્રવવક મહામારીએ આપણને કાંઇક 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Documents/Uptown%20Brampton%20Transit-Oriented%20Communities%20Toolkit%20-%20FINAL.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Documents/Uptown%20Brampton%20Transit-Oriented%20Communities%20Toolkit%20-%20FINAL.pdf
https://www.csla-aapc.ca/awards/awards-excellence-2021-winners


 

 

શીખવ્યુાં હોય તો તે બાબત એ છે ક ેઆપણે બદલાતી વતિણૂકોન ેઅનકુૂળ થવા તૈયાર રહેવુાં પિશે. અપટાઉનનુાં ટ્રાપ્રન્ઝટલક્ષી સમુદાયમાાં પડરવતિન 

આપણાાં રહવેાસીઓ, ધાંધાઓ અને સ્થાપ્રનક પ્રહતધારકો માટ ેપડરપણૂિ સમજ ઊભી કર ેછે.” 

 

- માર્ટિન મૅિીરોસ (Martin Medeiros), રીજીયનલ કાઉપ્રન્સલર, વોર્ડસિ 3 અન ે4; િમુખ, આયોજન અન ેપ્રવકાસ, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

 

“શહેરમાાં, અમ ેરહવેા યોગ્ય, આરોગ્યિદ અન ેસાંપૂણિ સમુદાયો માટે એવા આયોજનમાાં સમર્પિત છીએ જે આપણાાં રહવેાસીઓના મૌપ્રલક 

પ્રવચારો અન ેજરૂડરયાતોને િપ્રતલબાંપ્રબત કર.ે આ િપ્રતપ્રિત ઍવોિિ મળવા બદલ આપણી શહેરી ડિઝાઇનની ટીમને અપ્રભનાંદન. અપટાઉનમાાં 

શોપસિ વલ્િિનુાં સ્થળ બ્રેમ્પટનના આ પ્રવસ્તારન ેટ્રાપ્રન્ઝટલક્ષી સમુદાય તરીક ેપ્રવકસાવવામાાં રોકાણ આગળ વધારવાની અજોિ તક પૂરી પાિ ેછે.”  

 

- િેપ્રવિ બાડરક (David Barrick), ચીફ એિપ્રમપ્રનસ્ટ્રેડટવ ઓડફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 

 
 

 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

