
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન વવકસાવી િહ્યા છે સહુ પ્રથમ પાર્કિંગ પ્લાન 

 

િહવેાસીઓ, વ્યવસાયો અન ેસ્થાવનક વહસ્સાધાિકોન ેપોતાના મત દર્ાાવવા આમતં્રણ છે.  

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (05 જાન્યુઆિી 2022) – બ્રૅમ્પટન ર્હેિ જેમ જેમ ઝડપથી વવકાસ પામી િહ્યું છે તમે તમે ર્હેિમા ંજે િીતે લોકો 

ર્હેિમાં ફિી િહ્યા છે તમેા ંપરિવતાન ચાલુ િહ્યું છે. ઇન્રાસ્રક્ચિના આયોજનમા ંસુધાિા લાવવા, પાર્કિંગના સંસાધનોનું વ્યવસ્થાપન કિવા, અન ે

િહેવાસીઓ અન ેવ્યવસાયોની ભાવવ જરૂરિયાતોન ેપહોંચી વળવા વસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન તેમની સહુ પ્રથમ આખા ર્હેિની પાર્કિંગ સમીક્ષા કિી 

િહ્યા છે. 

 

પાર્કિંગની જરૂરિયાતોથી રકફાયતી આવાસના વવકાસની કકંમતો અને જમીન વપિાર્ આયોજનો પ્રભાવવત થાય છે. આ પ્લાન િહવેાસીઓ અને 

વ્યવસાયોની જરૂરિયાતો વધ ુસાિી િીતે સંિેવખત કિવામાં મદદ મળર્ ેજેથી તેઓ સપંૂણા, સ્વાસ્્યપ્રદ અન ેચાલી ર્કાય એવા સમુદાયો 

વવકસાવી ર્ક ેજેથી તમામ માગા વપિાર્કાિોની જરૂરિયાતોન ેધ્યાન પિ લઈ ર્કાય અન ેતેમને ઉવચત િીત ેસમાવી ર્કાય. 

 

આ પ્રરિયા માિફત ેવસટી પ્રવતામાન પડકાિોની અન ેતકોની સમીક્ષા કિર્ ેઅને અન્ય ન્યાયક્ષેત્રોમાં િહેલ શે્રષ્ઠ પ્રણાવલઓના માનકો સ્થાપર્.ે 

બ્રૅમ્પટન પાર્કિંગ પ્લાન નીવતઓ પિ અને ભવવષ્યના વવશ્વસનીય પાર્કિંગ મેનજેમેન્ટ અગંનેા માગાદર્ાક વસધ્ધાંતો અન ેભલામણો પિૂી પાડર્.ે   

 

બ્રમૅ્પટન પાર્કિંગ પ્લાનનો વવકાસ 

પ્લાનનો પ્રથમ તબક્કો પાર્કિંગના મુદ્દાઓ અને વસટીના વ્યાપક આર્થાક, સામાવજક અને પયાાવિણીય લક્ષ્યો વચ્ચેની કડીઓની સમીક્ષા કિરે્ 

જેથી વવઝન અન ેપોવલસી રમેવકા વવકસાવવામાં આવી ર્ક.ે 

 

બીજા તબક્કામા ંવસટીની અંદિના પાર્કિંગ માટેના વેપાિ અને નાણાકીય મોડેલ માટનેી ભલામણો સમીક્ષા માટે િજૂ કિવામાં આવર્.ે 

 

પહેલવહેલી પાર્કિંગની વ્યુહિચનાના સમથાનમા ંસીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન દ્વાિા IBI ગ્રૂપની સેવાઓ િાખવામાં આવી છે. બ્રમૅ્પટન પ્લાન અને 

હાઉસસંગ બ્રમૅ્પટન સવહતની અન્ય પ્રવતામાન વ્યુહિચનાઓ સાથ ેઆ પ્લાનન ેસંિેવખત કિવામાં આવર્.ે 

 

પોતાનો મત દર્ાાવો 

વ્યવસાયો, વબન-નફાકાિક જૂથો અન ેટકે્સી અન ેપરિવહન ઉદ્યોગો સવહત િહવેાસીઓ અન ેવહસ્સાધાિકોને આ અધ્યયન વવર્ ેવધુ જાણકાિી 



 

 

મેળવવા અન ેપ્રવતસાદ આપવા માટે ગરુુવાિ, જાન્યુઆિી 13 ના િોજ સાજેં 6 થી 8 વાગ્યા સુધી ઑનલાઇન જોડાણ સત્રમાં ભાગ લેવા માટે 

આમંવત્રત કિવામા ંઆવ્યા છે. 

 

ઓનલાઇન સવકે્ષણ પણ 28 જાન્યુઆિી સુધી ઉપલબ્ધ છે. 

ઇવેન્ટ માટે િવજસ્ટિ કિાવવા માટે સવેક્ષણ પૂણા કિવા અન ેવધુ જાણવા માટે અહીં મુલાકાત લો brampton.ca/parkingplan 

 

સવુાક્યો 

"તાજેતિના વર્ષોમા ંબ્રૅમ્પટનમાં પરિવહન કોરિડોિમાં યાતાયાત વધી છે અન ેરાવન્ઝટમા ંથતી મસુાફિી નોંધપાત્ર િીતે વધી છે.  આપણ ેઆગળ 

વધી િહ્યા છીએ ત્યાિ ેમહત્ત્વનું છે કે આપણે તે સમજવા માટે વહસ્સાધાિકો સાથે પ્રવતૃ્ત થઈએ કે હાલમા ંઆપણા માગો કવેી િીતે ઉપયોગમાં 

લેવાય છે અન ેઆપણે ભવવષ્યમા ંશે્રષ્ઠ આયોજન કવેી િીતે કિી ર્કીએ. પ્રવૃત્ત થવાના સત્રમા ંસહભાગી થવા અન ેપ્રવતભાવ આપીને આ 

પ્રરિયાનો ભાગ બનવા માટે હંુ બધાને પ્રોત્સાવહત કરુ ંછંુ." 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"બ્રૅમ્પટન પાર્કિંગ પ્લાન આપણન ેભવવષ્યની વ્યુહિચના કિવા માટે માવહતી પૂિી પાડરે્. અમે તમામ િહવેાસીઓ અને વહસ્સાધાિકોને આ 

પ્રરિયામા ંસહભાગી થવા જણાવી િહ્યા છીએ જેથી બ્રમૅ્પટન જેમ જેમ વવકાસ પામર્ે તમે તેમ પાર્કિંગ કેવો આકિ લેર્ ેતેનુ ંઆયોજન કિવામા ં

અમને મદદ મળે. 

- માર્ટાન મેરડિોસ (Martin Medeiros), રિજનલ કાઉવન્સલિ, વૉડા 3 & 4 પ્રમુખ, પ્લાસનગં એન્ડ  ડેવેલપમેન્ટ, વસટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન 

"બ્રૅમ્પટન પાર્કિંગ પ્લાન અમને પાર્કિંગની તકો ઓળખવા માટનેી આવશ્યક માવહતી પૂિી પાડરે્ જેથી વધુ હોવર્યાિી અને વવશ્વસનીયતાથી 

આયોજન કિી ર્કાય. અમાિા મ્યુવનવસપલ ભાગીદાિો સાથ ેઅને સમુદાયના સભ્યો સાથ ેકાયા કિીન ેઅમે બ્રમૅ્પટનની ભાવવ અન ેહાલની 

જરૂરિયાતો છતી કિતો વ્યાપક પ્લાન બનાવી ર્કીર્ુ.ં 

- ડેવવડ બારિક, ચીફ એડવમવનસ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), વસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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http://brampton.ca/parkingplan


 

 

 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા ર્હિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદા છે 

લોકો. અમન ેઊજાા મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ષાણનું કેન્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાાવિણીય નવવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનું નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા વનિોગી ર્હેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

વમરડયા સપંકા (MEDIA CONTACT): 

પ્રભજોત કૈન્થ 

કોઓર્ડાનેટિ, વમરડયા એન્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્ટ (Media and 

Community Engagement) 

વ્યૂહાત્મક સંવાદ (Strategic Communication)  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@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
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca

