
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે    

      

ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટનમાાં આગમન થાય છે થોડા જ સમયમાાં 

 ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચિ અપગ્રડે્સ વધ ુપહોળા ફુટપાથ ઉન્ફ્નત જાહિે સ્ટ્થળો. 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ફ્ટારિયો (03 ફેબ્રુઆિી 2022) – ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન પરિવર્તિત થઈ િહ્ુાં છે, આ મહહનાની શરૂઆતથી રિજન ઓફ પીલ આ 

હવસ્ટ્તાિમાાં પાણીની મેઇન લાઇન અન ેગટિો બદલવા માટેનુાં બાાંધકામ હાથ ધિશ ેજેના પછી હસટી પોતાનુાં કાયિ શરૂ કિશ ેજેમાાં ફુટપાથ 

બદલવા તથા પહોળા કિવા અને માગોને રિસફેસ કિવા તેમજ તનેુાં સમાિકામ કિવાનો સમાવેશ થાય છે. 

બાાંધકામની શરૂઆત જાન્ફ્યુઆિીના અાંતભાગમાાં શરૂ થશ ેઅને અપેક્ષા િાખવામાાં આવ ેછે ક ે2025 સુધીમાાં પૂણિ થશ ેજો COVID-19 ની 

મહામાિીને ધ્યાન પિ લઈએ અને હવામાન સાથ આપ ેતો. રિજન ઓફ પીલે બાાંધકામની તબક્કાવાિ યોજનાઓ જાહેિ કિી છે. િહેવાસીઓ 

અને વ્યવસાયો માહહતીની સમીક્ષા અહીં કિીને પ્રશ્નો અને રટપ્પણીઓ િજૂ કિી શકશ.ે 

હક્વન સ્ટ્રીટના બાાંધકામ દિહમયાન યાતાયાતની એક લેન પ્રત્યેક રદશામાાં જાળવી િાખવામાાં આવશ.ે મેઇન સ્ટ્રીટના બાાંધકામ દિહમયાન 

યાતાયાતની એક રદશાને એક જ રદશામાાં જાળવી િખાશ.ે તમામ વ્યવસાયો પિ િાહદાિીઓની પહોંચ સામાન્ફ્યતઃ જળવાશે અને ફુટપાથ ખુલ્લી 

િહેશે. બૂલવાડોની અાંદિ કટેલાક ટૂાંકા ગાળાના કાયો કિાશે જેના પછી કબિ અન ેફુટપાથો સાંપૂણિપણ ેબદલવામાાં આવશ ેઅન ેતે વખત ે

િાહદાિીઓન ેસ્ટ્રીટની બીજી બાજુએ હનદેહશત કિવામાાં આવશ.ે 

આ ઉન્ફ્નહતકિણો હસટીના ઇહન્ફ્ટગ્રટેેડ ડાઉનટાઉન પ્લાનન ેઆગળ ધપાવવાનો ચાવીરૂપ ભાગ છે જે ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનના અનેક ચાલુ િહેલ 

પહેલો અન ેઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચિની પરિયોજનાઓનુાં માગિદશિન કિશ ેજેથી હવકાસ અને હનવેશન ેપ્રોત્સાહન મળશ.ે 

વધુ જાણકાિી માટે www.brampton.caની મુલાકાત લો.. 

ડાઉનટાઉન સ્ટ્રીટસ્ટ્કપેપાંગ 

પ્રાાંતના ડાઉનટાઉન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચિના કામ સાથ ેસાંપૂણિપણે સાંકલન કિીને હસટી એવી સ્ટ્રીટસ્ટ્કેપપાંગની પહલેો સાથે આગળ વધી િહ્ુાં છે જેમાાં 

સામેલ છે હાલના ફુટપાથને બદલીને સ્ટ્ટોન પવેિો નાખવા અને માગોને રિસફેસ કિવા તેમજ હક્વન માગિ અન ેમેઇન સ્ટ્રીટની બન્ફ્ને બાજુાંના 

ફુટપાથન ેપહોળા કિવા. આવુાં લગભગ $16.6 હમહલયનનુાં િોકાણ વાહણહજક પ્રવૃહિ, િાહદાિીઓ અન ેસાઇકલ સવાિો માટે ઉચ્ચ ગુણવિા 

ધિાવતી શહેિી જગ્યાઓ ઊભી કિશ ેઅને ઇટોહબકોક અને ફ્લેચિ ક્રીક વચ્ચ ેસરક્રય જોડાણ ઊભા કિશ ેજેથી ડાઉનટાઉનના હાદિમાાં એક 

ઉન્ફ્નત િાહદાિી ક્ષેત્ર સજાિશ.ે 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/pw/construction/bram/181380-112380-ph1.htm&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|024cc840cec84f4083a808d9e7427d0a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637795095015453350|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=VIuJ1F9RGFUe+16LtCEph8iFw2K8cCgPh+sVBOXBj7I=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Brampton-Watermain.aspx


 

 

ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન પ્રોજેક્્સ સેંટિ 

ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન પ્રોજેક્્સ સેંટિ (DBPC) હવે વચ્યુિઅલ માધ્યમ પિ ખુલી ગયુાં છે. શહિેનો સ્ટ્ટાફ ડાઉનટાઉનના વ્યવસાયો અન ે

િહેવાસીઓન ેસહાય કિવા અને ડાઉનટાઉનને પુનઃજીહવત કિવા માટ ેકાયિક્રમો અન ેપહેલો પહોંચાડવાનુાં ચાલુ િાખવા માટ ેતૈયાિ છે. પીલ 

રિજનનો સ્ટ્ટાફ પણ બાાંધકામ દિહમયાન ઉપલબ્ધ િહેશે. 

પરિયોજનાઓ જેન ેDBPCના માધ્યમથી સહાયતા મળશ ેતેમાાં સામેલ છે રિજનની પાણીની મુખ્ય લાઇનો અને ગટિો બદલવાની 

પરિયોજના તેમજ માય મેઇન સ્ટ્રીટ પ્રોગ્રામ (My Main Street program). એક ડાઉનટાઉન સાંયોજક સ્ટ્થાહનક વ્યવસાયોન,ે 

ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન BIAન ેઅને ચૂાંટાયેલ સિાહધકાિીઓને નાના પાયે થનાિ પરિયોજનાઓને અમલ કિવામાાં સહાય કિશ ેઅન ેપ્રશ્નોને 

ઉહચત હસટીના હવભાગો તિફ વાળશ.ે 

 Www.brampton.ca/downtownbrampton પિ DBPC હવશ ેવધુ જાણકાિી મેળવો. 

સપોટિ લોકલ 

બ્રૅમ્પટનના ડાઉનટાઉન હબઝનેસ સમુદાયન ેCOVID-19 મહામાિીથી ભાિ ેફટકો પડ્યો છે, અને શહિે આવા હવક્ષેપો ઓછા કિવા અન ે

તેમની આર્થિક રિકવિી ટેકો આપવા સમર્પિત છે જ્યાિે લગોલગ તે જાહેિ સ્ટ્થળોન ેઉન્ફ્નત કિવા માટે મહત્ત્વના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચિ સધુાિામાાં હનવેશ 

કિવાનુાં ચાલુ િાખ ેછે. 

આ સમય દિહમયાન િહવેાસીઓન ેડાઉનટાઉનના વ્યવસાયોની મુલાકાત લેતા િહવેા પ્રોત્સાહહત કિવામાાં આવ ેછે.  બ્રૅમ્પટનના લઘ ુ

વ્યવસાયોની સાંપૂણિ યાદી તમન ેસપોટિ લોકલ બ્રમૅ્પટન વેબસાઇટપિ મળી િહેશે. 

બાાંધકામ ચાલ ુહોવાથી તમાિા મનપસાંદ વ્યવસાયોની મુલાકાત લેવા માટે ઉપલબ્ધ પાર્કિંગ હવકલ્પોની સાંપૂણિ સૂહચ માટે મુલાકાત 

લો www.brampton.ca. 

ઇહન્ફ્ટગ્રટેડે ડાઉનટાઉન પ્લાન 

ઇહન્ફ્ટગ્રેટેડ ડાઉનટાઉન પ્લાન (IDP) એટલ ેકાયિવાહીનો િોડમૅપ – ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનના અનેક ચાલી િહેલા ઉપક્રમો અને 

ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચિ પરિયોજનાઓનુાં સાંકલન. અપેક્ષા િાખવામાાં આવ ેછે ક ેતનેાથી ભાહવ હવકાસ અને વ્યુહાત્મક હનવેશન ે2051 સધુી 

રદશાહનદેશો સાાંપડશ.ે 

 

IDPના માગિદશિક હસદધાાંતો છે સમાવેહશતા, નવાચાિ એટલેક ેઇનોવશેન અન ેહસ્ટ્થિતા. તનેાથી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચિ અપગ્રેડ, શહેિી ડીઝાઇન, 

જમીનનો ઉપયોગ અન ેપ્રોગ્રાપમાંગ હસ્ટ્તક્ષપેોન ેસાંકહલત કિવામાાં મદદ મળશ ે- જેથી બ્રમૅ્પટન એક અગત્યનો આર્થિક ચાલક, પ્રાદેહશક 

સાાંસ્ટ્કૃહતક કને્ફ્ર અન ેઇનોવેશન રડહસ્ટ્રક્ટ તિીક ેઉભિશે. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Projects-Centre.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1009
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/municipal-parking-garages.aspx


 

 

 

IDP પિ વધુ માહહતી માટે અહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca/IDP.    

સવુાક્યો 

"અમાિા ભાગીદાિો સાથ ેમળી અમે ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનની સાંભાવનાઓને પુનઃજીવીત કિવા અને ખલુ્લી પાડવા કાયિ કિી િહ્ા છીએ જેનાથી 

એક ગુણવિાસભિ શહેિી જગ્યાનુાં સજિન થશે અને આપણા ડાઉનટાઉનના હાદિમાાં િાહદાિીઓ માટનેી ઉન્ફ્નત સૃષ્ટી ઊભી થશ.ે ટૂાંકા ગાળાના 

બાાંધકામમાાં હવક્ષપે આવી શક ેછે પણ છેવટે તો આ પરિયોજનાઓથી બ્રૅમ્પટન એક આર્થિક આગવેાન, પ્રાદેહશક સાાંસ્ટ્કૃહતક કેન્ફ્ર અન ે

ઇનોવેશનના વૈહશ્વક આગવેાન હોવાની પોતાની છાપન ેઉભિાવી શકશ.ે અમ ેઅમાિા િહેવાસીઓ અને વ્યવસાયોની ધીિજની કદિ કિીએ 

છીએ અને આ કામ જ્યાિે થઈ િહ્ુાં હશ ેત્યાિે સપોટિ લોકલ બ્રમૅ્પટનન ેટેકો આપવા બદ્દલ આપણા સમુદાયનો આભાિ માનીએ છીએ. 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન એક િોમાાંચક પરિવતિનના દોિમાાંથી પસાિ થઈ િહ્ુાં છે. પ્રદેશ દવાિા બાાંધકામનુાં આ પ્રથમ પગલુાં આપણા ડાઉનટાઉનના 

ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચિની સુખાકાિી માટ ેઆવશ્યક છે અને તે આપણા શહેિના હાદિને હવકસાવવા માટનેા સ્ટ્રીટસ્ટ્કપેપાંગ અને અન્ફ્ય પહેલો આપણે ચાલુ 

િાખી શકીએ તે માટનેો પાયો નાખશ.ે યોજનાબદધ ડાઉનટાઉન કાયિથી અમાિા ડાઉનટાઉન, િહેવાસીઓ અને સ્ટ્થાહનક વ્યવસાયોને જે લાભ 

મળશે તે જોવા અમ ેઉત્સુક છીએ." 

પૉલ હવસેન્ફ્ટ, િીજનલ કાઉહન્ફ્સલિ , વૉડિ 1અને 5; પહબ્લક વક્સિ એન્ફ્ડ એહન્ફ્જહનયરિાંગ, હસટી ઓફ બ્રમૅ્પટનના પ્રમખુ 

"અમાિા ડાઉનટાઉન વ્યવસાયોન ેCOVID-19 મહામાિી અને ચાલુ િહેલ બાંધન ેકાિણ ેમોટો ફટકો પડ્યો છે અન ેઅમે તમેના આર્થિક 

પુનરુત્થાનના પ્રવાસમાાં તમેન ેમદદરૂપ થવા સમર્પિત છીએ. આપણા વ્યવસાયો પિ બાાંધકામની અસિને ઘટાડવા માટે, આપણ ેજ્યાિે 

ડાઉનટાઉનને નવજીવન આપી િહ્ા છીએ ત્યાિે હુાં આપણા િહેવાસીઓન ેખિીદી કિવા, બહાિ ખાવા અન ેસ્ટ્થાહનક વ્યવસાયોની મુલાકાત 

લેતા િહેવા પ્રોત્સાહહત કરુાં છુાં. એકસાથ ેહાથ ધિવામાાં આવતી આપણી ઘણી ડાઉનટાઉનની પહેલો સાથે રિજનનુાં કાયિ કિતા િહવેાથી, બધાન ે

લાભ લેવા અન ેમાણવા માટેના એક ગહતશીલ અને હસ્ટ્થહતસ્ટ્થાપક ડાઉનટાઉન બનાવવામાાં મદદ કિશ.ે 

- માર્ટિન મેરડિોસ (Martin Medeiros), િીજનલ કાઉહન્ફ્સલિ, વૉડિ 3 & 4, પ્રમખુ, ઇકોનોહમક ડવેેલપમેન્ફ્ટ એન્ફ્ડ કલ્ચિ: સીટી ઓફ 

બ્રૅમ્પ્ટન. 

"હસટી ખાતે અમ ેઆપના ડાઉનટાઉનના ઉન્ફ્નતીકિણ માટ ેઅન ેઆપણા િહેવાસીઓ સાિી િીતે િહી શક,ે કામ કિી શક ેઅને આનાંદમાાં કિી શક ે

તે માટે પ્રહતબદધ છીએ. આપણા જાહેિ સ્ટ્થળોમાાં સુધાિો લાવીને અમે િોજગાિ ઊભો કિીશુાં, આર્થિક રિકવિીનુાં સમથિન કિીશુાં અન ેઅમાિા 

િહેવાસીઓની જીવન ગુણવિામાાં સુધાિો લાવી શકીશુાં. અમ ેઆ આવશ્યક અને િોમાાંચક કાયિન ેપણૂિ કિવા માટ ેપ્રદેશ સાથે કામ કિવા આતુિ 

છીએ." 

- ડેહવડ બારિક, ચીફ એડહમહનસ્ટ્રેરટવ ઓરફસિ, હસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

http://www.brampton.ca/IDP


 

 

હસટી ઓફ બ્રમૅ્પ્ટનમાાં અમાિા ભાગીદાિો સાથે મળીન,ે અમ ેઅમાિા ડાઉનટાઉનના વ્યવસાયોના ચાલુ િહેલ પનુરુત્થાનન ેસમથિન આપવા 

કરટબદધ છીએ જ્યાિે અમ ેઆપણા શહેિના હાદિના જાહેિ સ્ટ્થળોન ેઉન્ફ્નત કિીએ છીએ. હુાં હનવાસીઓને યાદ અપાવુાં છુાં ક ેઆ સુધાિા  થઈ 

િહ્ા છે ત્યાિ ેઆપણી સ્ટ્થાહનક દુકાનો, િેસ્ટ્ટોિન્ફ્ટો અને સવેાઓ ચાલુ જ િહેશે! અમ ેવાકેફ છીએ કે આ િોમાાંચક પરિવતિનની પ્રહતક્ષા લેખ ે

લાગશે." 

- સઝુી ગોડરોય, એહગ્ઝક્યુરટવ રડિેક્ટિ, ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન ક્ષેત્ર (BIA) 

"ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન BIA વતી અમ ેિોમાાંહચત છીએ ક ેઆખા ક્ષતે્રમાાં પરિવતિન થઈ િહ્ુાં છે અને અમ ેતે જોવા આતુિ છીએ કે તનેાથી 

આપણા સ્ટ્થાહનક વ્યવસાયો અને બ્રૅમ્પટનવાસીઓન ેકેટકટેલા લાભ થશ.ે આપણે જ્યાિે COVID-19 મહામાિીના પ્રભાવમાાંથી આગળ વધી 

િહ્ા છીએ ત્યાિ ેઅમે આપણા સમુદાયન ેહવનાંતી કિીએ કે બાાંધકામ ચાલુ હોય ત્યાિ ેપણ તેઓ જરૂિથી ખિીદી કિ,ે બહાિ ભોજન લે અને 

સ્ટ્થાહનક વ્યવસાયોન ેઅજમાવ.ે ડાઉનટાઉનમાાં પુષ્કળ પ્રમાણમાાં સગુમ પાર્કિંગ કિવાના હવકલ્પો છે જે હસટીની વેબસાઇટ પિ મળી જશ ેઅન ે

સાથે આપણા વ્યવસાયો ચાલુ િહશે ેઅને તમાિી સેવા માટે તત્પિ િહેશ!ે" 

- કેિી પિહસવલ, પ્રમુખ, ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન હબઝનેસ ઇમ્પ્રવૂમને્ફ્ટ એરિયા (BIA) 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી હવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદિ છે 

લોકો. અમન ેઊજાિ મળ ેછે અમાિા હવહવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્િણનુાં કેન્ફ્ર છીએ અને અમે તકહનકી અન ેપયાિવિણીય નહવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા હનિોગી શહેિના હવકાસ માટે છે જે સુિહક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

હમરડયા સાંપકિ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન મહલ્ટકલ્ચિલ હમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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