
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

પોતાના ડાઉનટાઉનન ું પ નરુત્થાન કિવા સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન તનેા 

સ્ટ્રીટસ્ટ્કપેપુંગ (શહિેી માગગ િચના)ના સવકલ્પન ેઆગળ વધાિી િહ્યા છે. 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (23 િપ્ટેમ્બિ 2021) – સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન પોતાના ડાઉનટાઉનના પ નરુત્થાન માટ ેનોંધપાત્ર પગલાું લેવાન ું ચાલ  

િાખીને બ્રૅમ્પટન િીટી કાઉસન્િલે ગઈકાલે સિટીના ઇસન્ટગ્રટેેડ ડાઉનટાઉન પ્લાન (IDP)ના ભાગ તિીક ેસ્ટ્રીટસ્ટ્કેપપુંગ કામમાું $16.6 

સમસલયનન ું િોકાણ મુંજૂિ કય ું હત ું. 

જ્યાિે સિટી સ્ટ્થાસનક જરૂરિયાતો િુંતોષવા માટ,ે અથગતુંત્રન ેફિી ઊભ ું કિવા, િોજગાિ વધાિવા અને બ્રમૅ્પટનવાિીઓની જીવન ગ ણવત્તા 

િ ધાિવા સસ્ટ્થસતસ્ટ્થાપક અને ગસતશીલ િમ દાયો બનાવી િહ્યા છે ત્યાિ ેતેના જાહેિ સ્ટ્થળો પિ પ નર્વગચાિ અને નસવનીકિણ કિીન ેડાઉનટાઉન 

બ્રૅમ્પટનની કાયાપલટ થઈ િહી છે. રિજન ઓફ પીલના ડાઉનટાઉન ઇન્રાસ્ટ્રક્ચિના કામ િાથે િુંપૂણગપણે િુંકલન કિીન ેસિટી એવી 

સ્ટ્રીટસ્ટ્કેપપુંગની પહેલો િાથે આગળ વધશ ેજેમાું િામેલ છે અત્યાિના ફુટપાથને બદલીન ેસ્ટ્ટોન પેવિો નાખવા અન ેમાગોન ેરિિફેિ કિવા 

તેમજ સક્વન માગગ અને મેઇન સ્ટ્રીટની બન્ને બાજ ુંના ફુટપાથને પહોળા કિવા. આવ ું લગભગ $16.6 સમસલયનન ું િોકાણ વાસણસજક પ્રવૃસત્ત, 

િાહદાિીઓ અન ેિાઇકલ િવાિો માટ ેઉચ્ચ ગ ણવત્તા ધિાવતી શહેિી જગ્યાઓ ઊભી કિશ ેઅને ઇટોસબકોક અન ેફ્લેચિ ક્રીક વચ્ચ ેિરક્રય 

જોડાણ ઊભા કિશ ેજેથી ડાઉનટાઉનના હાદગમાું એક ઉન્નત િાહદાિી ક્ષેત્ર િજાગશ.ે 

IDPની મુંજૂિીનાું પૂિક તિીક ેકમગચાિીઓને ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન સ્ટ્રીટસ્ટ્કેપ મને્ય અલ સવકિાવવા જણાવવામાું આવય ું છે જે ડાઉનટાઉન 

બ્રૅમ્પટનમાું િહેલા સવસવધ સ્ટ્થાસનક પરિિિોન ેજાણકાિી આપશ.ે 

ઉપિાુંત, કમગચાિીઓ 8 અઠવારડયાની અબગન રડઝાઇન એસક્ટવેશન સ્ટ્રેટેજી હાથ ધિશ ેજે ડાઉનટાઉનમાું લાુંબા ગાળાના અને હુંગામી શહિેી 

િચના િરક્રયકિણો માટનેી સવકાિ તકોન ું અધ્યયન કિશ.ે કામનો વયાપ નીચેની બાબતો િ ધી મયાગરદત નથી પિુંત  જેમાું િામેલ છે મેઇન સ્ટ્રીટથી 

ડાઉનટાઉનમાું પિાિ થાય એવી િમર્પગત બાઇક લેન્િ, ઓન-િાઇડવૉક ખિેડી શકાય એવા ફુલઝાડ અને લેન્ડસ્ટ્કેપપુંગના તત્ત્વો પ્રસ્ટ્થાસપત 

કિવા, અધગ માઉન્ટબેલ કર્બિગ, ચાિ િસ્ટ્તાઓ પિ સ્ટ્રીટ સપ્રન્્િ (એવ ું ફલક જ્યાું સવસવધ કલાકાિો પોતાની કલા િાથ ેલોકિુંપકગ કિાવી શક)ે, અને 

માગગ શોધ િહાયક સચહ્નો અને બાુંધકામની અુંદિ વધાિાના ડક્્િ જે ભસવષ્યમાું ટેસલકમ્ય સનકેશન ફાઇબિ ઓસપ્ટક્િન ેિમાવી શક.ે 

સિટી ઇજનેિી રડઝાઇન તિત શરૂ કિી શકશે જેમાું તે રડઝાઇન 2023ના પૂવાગધગમાું પણૂગ થવાની અપેક્ષા િાખવામાું આવ ેછે. બ્રૅમ્પટનના 

ડાઉનટાઉન સબઝનેિ િમ દાયન ેCOVID-19 મહામાિીથી ભાિ ેફટકો પડ્યો છે, અન ેશહેિ આવા સવક્ષેપો ઓછા કિવા અન ેતેમની આર્થગક 

રિકવિી ટેકો આપવા િમર્પગત છે. 

ડાઉનટાઉન ગસતશીલતાને િહાય કિતી ટૂુંકા ગાળાની વય હિચનાઓ સનધાગરિત કિવાન ું પણ સિટી ચાલ  િાખ ેછે જે આગામી બ ેવષોમાું લાગ  કિી 

શકાય. તમેની ગઈકાલની બેઠકમાું િસમસતએ એવા મ્ય િલ્િ સ્ટ્ચાપવા માટ ેમુંજૂિી આપી જેની દિખાસ્ટ્ત અને સવકાિ STEPS િાથનેી 

િલાહમિલત બાદ કિવામાું આવી, જે સિટીની માસલકીના ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટનના સ્ટ્ટોિરન્્િ પિ અન ેસિટી તમજ પ્રદેશની માસલકીના 



 

 

સક્વન સ્ટ્રીટ ઇસ્ટ્ટ પિ સસ્ટ્થત રારફક કુંરોલ બોક્િ પિ આકાિ લેશ.ે બ્રૅમ્પ્ટન ખાતે કલા અને િુંસ્ટ્કૃસત અુંગે વધ  માસહતી માટે અહીં મ લાકાત 

લો www.brampton.ca. 

ઇસન્ટગ્રટેડે ડાઉનટાઉન પ્લાન સવષયક   

IDP એટલે કાયગવાહીનો િોડમૅપ – ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટનના અનેક ચાલી િહેલા ઉપક્રમો અને ઇન્રાસ્ટ્રક્ચિ પરિયોજનાઓન ું િુંકલન. અપકે્ષા 

િાખવામાું આવે છે કે તનેાથી ભાસવ સવકાિ અને વય હાત્મક સનવેશને 2051 િ ધી રદશાસનદેશો િાુંપડશે. 

IDPના માગગદશગક સિદધાુંતો છે િમાવેસશતા, નવાચાિ એટલેક ેઇનોવશેન અન ેસસ્ટ્થિતા. તનેાથી ઇન્રાસ્ટ્રક્ચિ અપગ્રેડ, શહેિી ડીઝાઇન, 

જમીનનો ઉપયોગ અન ેપ્રોગ્રાપમુંગ હસ્ટ્તક્ષપેોન ેિુંકસલત કિવામાું મદદ મળશ ે- જેથી બ્રમૅ્પટન એક અગત્યનો આર્થગક ચાલક, પ્રાદેસશક 

િાુંસ્ટ્કૃસતક કને્ર અન ેઇનોવેશન રડસસ્ટ્રક્ટ તિીક ેઉભિશે. 

IDP પિ વધ  માસહતી માટે અહીં મ લાકાત લો www.brampton.ca/IDP   

 

િ વાક્યો 

  

“અમ ેડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનની િુંભાવનાઓને મ ક્ત કિવી છે અને પ નરુત્થાન કિી િહ્યા છીએ, અને સિટીના ઇસન્ટગ્રટેેડ ડાઉનટાઉન પ્લાનના 

પ્રથમ ચિણના ભાગ તિીક ેસ્ટ્રીટસ્ટ્કપેપુંગ કાયગવાહીમાું આ $16.6 સમસલયનના િોકાણને મુંજૂિ કિીને હવ ેઅમ ેએવ ું ગ ણવત્તા િભિ શહેિી સ્ટ્થાન 

અન ેડાઉનટાઉનના હાદગમાું એક ઉન્નત િાહદાિી ક્ષેત્રના િજગન તિફ હજ ું એક ડગલ ું આગળ માુંડી િહ્યા છીએ. હ ું તે જોવા ઉત્િ ક છ ું કે આપણા 

િહેવાિીઓ, વયવિાયો અન ેમ લાકાતીઓ માટ ેગસતશીલ અન ેસસ્ટ્થસતસ્ટ્થાપક િમાજ િાથ ેડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટનની કાયાપલટ થવાન ું કાયગ 

ચાલત ું િહે." 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"અમાિા ડાઉનટાઉન વયવિાયોન ેCOVID-19 મહામાિીને કાિણે મોટો ફટકો પડ્યો છે અને અમ ેતમેના આર્થગક પ નરુત્થાનના પ્રવાિમાું 

તેમન ેઅમાિાથી શક્ય હોય એવી કોઇપણ િીતે મદદરૂપ થવા પ્રતિબદ્ધ છીએ. ડાઉનટાઉનને ટેકો આપતી ટૂુંકા ગાળાની વય હિચનાઓ િાથે આ 

સ્ટ્રીટસ્ટ્કેપપુંગ પરિયોજના બ્રૅમ્પટનને આર્થગક ચાલક, પ્રાદેસશક િાુંસ્ટ્કૃસતક કેન્ર અન ેઇનોવેશન રડસસ્ટ્રક્ટ તિીક ેસ્ટ્થાસપત કિવાન ું કાયગ કિશ.ે 

ઇસન્ટગ્રટેેડ ડાઉનટાઉન પ્લાનથી અમાિા ડાઉનટાઉન, િહવેાિીઓ અન ેસ્ટ્થાસનક વયવિાયોને જે લાભ મળશ ેતે જોવા અમે ઉત્િ ક છીએ." 

પૉલ સવિેન્ટ, િીજનલ કાઉસન્િલિ , વૉડગ 1અને 5; પસર્બલક વક્િગ એન્ડ એસન્જસનયરિુંગ, સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટનના પ્રમ ખ 

"સિટી ખાતે અમ ેઆપના ડાઉનટાઉનના પ નરુત્થાન અન ેઆપણા િહેવાિીઓ િાિી િીતે િહી શક,ે કામ કિી શક ેઅને આનુંદમાું રહી શક ેતે 

માટ ેપ્રસતબદધ છીએ. અમાિા ઇસન્ટગ્રેટડે ડાઉનટાઉન પ્લાનના પ્રથમ ચિણને તમેજ જાહેિ કલા સ્ટ્થાપનો જેવી પૂિક પહેલો અને અબગન 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/IDP


 

 

રડઝાઇન એસક્ટવેશન સ્ટ્રેટેજીન ેઆગળ ધપાવીએ છીએ ત્યાિ ેતનેી િાથે અમે અમાિા જાહેિ સ્ટ્થાનો અુંગે પ નર્વગચાિ અન ેપ નર્નગમાગણ પણ કિી 

િહ્યા છીએ જેથી નવા િોજગાિ ઊભા થાય, આર્થગક પ નઃપ્રાસપ્ત થઈ શક ેઅને અમાિા િહવેાિીઓની જીવન ગ ણવત્તામાું િ ધાિો થઈ શક.ે" 

- ડેસવડ બારિક, ચીફ એડસમસનસ્ટ્રેરટવ ઓરફિિ, સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન માટે અસત આવશ્યક બની ગયેલ પ નરુત્થાન અુંગનેા સ્ટ્ટાફ પ્લાન અન ેઅુંદાજો િાુંભળીન ેડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન BIA 

વતી અમ ેઆનુંદની લાગણી વયક્ત કિીએ છીએ.  અમને સવશ્વાિ છે કે અમાિા શહેિી સવકાિ ને શહેિી રડઝાઇનના સવશષેજ્ઞો આ િુંપણૂગ 

પ નરુત્થાન યોજનાન ેઆળ વધાિશ ેજે ગઈકાલે કસમટી ઓફ કાઉસન્િલમાું િજૂ કિવામાું આવી." 

- કેિી પિસિવલ (Carrie Percival), પ્રમ ખ, ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન BIA 

“ ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન BIA કાઉસન્િલનો સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન માટનેા આ િોકાણમાું તેમજ ઉભિતા ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન કલ્ચિલ હબ અન ે

ઇનોવેશન રડસસ્ટ્રક્ટ અુંગનેા તેમના નેતૃત્વ માટ ેઆભાિ વયક્ત કિ ેછે જે ડાઉનટાઉનમાું િહેલ િુંભાવનાઓને ખિા અથગમાું પ્રજ્વસલત કિવાની 

શરૂઆત ગણી શકાય.  

- િ ઝી ગોડરોય, એસગ્ઝક્ય રટવ રડિેક્ટિ, ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન BIA 
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 7,00,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાું 75,000 વયવિાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદગ છે 

લોકો. અમન ેઊજાગ મળ ેછે અમાિા સવસવધ િમાજોમાુંથી, અમે િોકાણ માટે આ કષગણન ું કેન્ર છીએ અને અમે તકસનકી અન ેપયાગવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાન ું નેતૃત્વ 

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

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

સમરડયા િુંપકગ  : 

મોસનકા દ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડગનેટિ, સમરડયા એન્ડ કમ્ય સનટી એંગેજમેન્ટ  

વયૂહાત્મક િુંવાદ   

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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