
 
   

 
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે 

 

એક્ટિવિે ડાઉનિાઉન બ્રમૅ્પિન માિ ેમાય મઇેન સ્ટ્રીિ કમ્યકુ્નિી એક્ટિવિેર પ્રોગ્રામના માધ્યમથી ક્િિી ઓફ બ્રમૅ્પિનન ે

મળ ેછે િમથથન 

 

બ્રૅમ્પિન, ઓન્િારરયો (10 જૂન 2022) – ક્િિી ઓફ બ્રૅમ્પિન તેમના િહયોગીઓ ડાઉનિાઉન બ્રૅમ્પિન ક્િઝનિે ઇમ્પૂ્રવમેન્િ 

એરરયા (BIA) અન ે8.80 ક્િિીઝ િાથે એક્ટિવેિ ડાઉનિાઉન બ્રૅમ્પિન માિ ેમાય મેઇન સ્ટ્રીિ કમ્યુક્નિી એક્ટિવિેર પ્રોગ્રામના 

માધ્યમથી $223,650 પ્રાપ્ત કરવા પિંદ કરવામાં આવ્યા છે, જે ઇન્િરએક્ટિવ ઇન્સ્ટ્િોલેશનો અને િંગીતના કાયથક્રમોની માક્લકા છે 

જે ડાઉનિાઉન બ્રૅમ્પિનની શેરીઓમાં અને જાહેર મેળાવડાના સ્ટ્થળો પર ઓટિોિર 2022 િુધી થવાના છે. 

 

એક્ટિવેિ ડાઉનિાઉન બ્રૅમ્પિનનો હતેુ િામાક્જક કનેટશન અને નાગરરક પ્રવૃત્તતાના અવિરો વધારવાનો છે અને જે સ્ટ્થાક્નક આર્થથક 

પ્રવૃક્ત્તને ઉત્તેજીત કરશ.ે આ માક્લકામાં િમાવેશ થશ ેિાપ્તાક્હક િંગીત એક્ટિવેશનો જેમાં ક્વક્વધ સ્ટ્થાક્નક કલાકારો ભાગ લેશ ેજે 

રહેવાિીઓ અને બ્રૅમ્પિનના મુલાકાતીઓ માણી શક ેત ેમાિ ેશહેરની િમૃદ્ધ િાંસ્ટ્કૃૃ્ક્તક ધરોહરને પ્રતતંતિિંીત કરશ.ે આ એક્ટિવેશનો 

દર શક્નવારે િપોરે 12 થી િાંજે 2 વાગ્યા િધુી હાથ ધરાશે જે ઓટિોિરની 15 તારીખ િુધી આખા ડાઉનિાઉનમા ંથશ.ે સ્ટ્થળો 

અહીં જુઓ.   

 

રહેવાિીઓ ડાઉનિાઉન બ્રૅમ્પિનના જાહેર સ્ટ્થળોન ેજીવંત અને િરક્રય િનાવવા માિેપોતાની કલ્પનાઓ પણ રજૂ કરી શકશે જે તેઓ 

એક્ટિવેિ ડાઉનિાઉન બ્રૅમ્પિન વેિિાઇિની મુલાકાત લઈને અથવા િમગ્ર ઉનાળા અન ેપાનખર દરક્મયાન આ જાહેર સ્ટ્થળો પર 

પૉપ-અપ પ્રિંગોમાં હાજર રહીને કરી શકશે.  

 

માય મેઇન સ્ટ્રીિ કમ્યકુ્નિી એક્ટિવેિર ફડેેરલ ઇકોનોક્મક રડવલપમેન્િ એજન્િી ફોર િધનથ ઓન્િારરયો(FedDev Ontario)ના 

માધ્યમથી કૅનેડા િરકાર દ્વારા થનાર $23.25 ક્મક્લયનનું રોકાણ છે જે કૅનેરડયન અિથન ઇક્ન્સ્ટ્િટ્યિુ (CUI) અન ેઇકોનોક્મક 

રડવલપિથ કાઉક્ન્િલ ઓફ કૅનડેા (EDCO) દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવી રહંુ્ છે. એક્ટિવેિ ડાઉનિાઉન બ્રૅમ્પિનના માધ્યમથી આ 

માક્લકા વધુ ગક્તશીલ ડાઉનિાઉન ઊભુ ંકરવામાં મદદરૂપ થશ ેજે મુલાકાતીઓને અકર્ષી શકશે અને દુકાનો, રસે્ટ્િોરંિોમાં ગ્રાહકોના 

પગલાં વધારશે તેમજ રોમાચંક નવા જાહેર સ્ટ્થળો િનશ ેજેથી સ્ટ્થાક્નક વ્યવિાયોને COVID-19માંથી ફરી િઠેા થવામાં મદદ કરશ.ે 

 

ઇક્ન્િગ્રિેડે ડાઉનિાઉન પ્લાન ક્વર્ષયક 

ડાઉનિાઉન બ્રૅમ્પિન પરરવર્તથત થઈ રહંુ્ છે, આ મક્હનાની શરૂઆતથી રરજન ઓફ પીલ આ ક્વસ્ટ્તારમા ંપાણીની મેઇન લાઇન અને 

ગિરો િદલવા માિેનુ ંિાંધકામ હાથ ધરશ ેજેના પછી ક્િિી પોતાનું કાયથ શરૂ કરશ ેજેમા ંફુિપાથ િદલવા તથા પહોળા કરવા અન ે

માગોન ેરરિફેિ કરવા તેમજ તેનું િમારકામ કરવાનો િમાવેશ થાય છે.  

 

https://mymainstreet.ca/activator-program
https://downtownbramptonbia.ca/activatedowntownbrampton/
https://downtownbramptonbia.ca/activatedowntownbrampton/
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home
https://canurb.org/
https://edco.on.ca/
https://edco.on.ca/


આ એક્ટિવેશનો ક્િિીના ઇક્ન્િગ્રેિડે ડાઉનિાઉન પ્લાનને (IDP) આગળ ધપાવવાનો ભાગ છે જે ડાઉનિાઉન બ્રૅમ્પિનની અનેક 

ચાલુ રહેલ પહેલો અને ઇન્રાસ્ટ્રટચરની પરરયોજનાઓનુ ંમાગથદશથન કરશે જેથી ભાક્વ ક્વકાિ અન ેવ્યૂહાત્મક ક્નવેશન ેમાગથદશથન 

મળશ ેતેવી આશા િવેવામાં આવ ેછે.  

 

IDPના માગથદશથક ક્િદ્ધાંતો છે િમાવેક્શતા, નવાચાર એિલેકે ઇનોવશેન અને ક્સ્ટ્થરતા. તનેાથી ઇન્રાસ્ટ્રટચર અપગ્રેડ, શહેરી 

ડીઝાઇન, જમીનનો ઉપયોગ અન ેપ્રોગ્રાતમંગ હસ્ટ્તકે્ષપોને િંકક્લત કરવામાં મદદ મળશ ે- જેથી બ્રૅમ્પિન એક અગત્યનો આર્થથક 

ચાલક, પ્રાદકે્શક િાસં્ટ્કૃક્તક કને્ર અન ેઇનોવેશન રડક્સ્ટ્રટિ તરીકે ઉભરશ.ે 

 

IDP પર વધુ માક્હતી માિે, મુલાકાત લો www.brampton.ca/IDP  

  

ડાઉનિાઉન બ્રૅમ્પિન પર વધુ માક્હતી માિે, મુલાકાત લો www.brampton.ca/downtownbrampton. 

 

 

િવુાટયો 

 

અમારી િરકાર િમુદાયો પોતાની શેરીઓ ફરી જીવંત કરી શક ેતેમા ંમદદ કરવા પ્રક્તિદ્ધ છે. માય મેઇન સ્ટ્રીિ એવી પરરયોજનાઓને 

મહત્ત્વપૂણથ િહાય કરશ ેજે ઇન્સ્ટ્િોલેશનો, ઇવેન્ટ્િ અને પ્રવકૃ્ત્તઓના માધ્યમથી ફરી િધા નિેરહૂડ્િને ધમધમતા કરી દેશ ેજેમાં 

એવી પ્રવકૃ્ત્તઓ થશ ેજે િમાવેશીત, નવીન અને પ્રવૃત્ત કરનારી હશ ેજે નવા રોજગાર ઊભા કરશ ેઅન ેસ્ટ્થાક્નક અથથતંત્રમા ંઆર્થથક 

ક્વકાિ લાવશ.ે 

- માનનીય હેલેના જેટઝેક, ફડેેરલ ઇકોનોક્મક રડવલપમેન્િ એજન્િી ફોર િધનથ ઓન્િારરયો માિે જવાિદાર મંત્રી (ફેડડેવ 

ઓન્િારરયો) 

 

"અમારા ભાગીદારો િાથે મળી અમે ડાઉનિાઉન બ્રૅમ્પિનની િંભાવનાઓને પુનઃજીવીત કરવા અને ફરી શરૂ કરવા કાયથ કરી રહ્ા 

છીએ જેનાથી એક ગુણવત્તાિભર શહેરી જગ્યાનું િજથન થશ ેઅને રાહદારીઓ માિેની ઉન્નત િૃષ્ટી ઊભી થઈ શકશે. આ ઉનાળામાં 

હંુ રહેવાિીઓને એએક્ટિવેિ ડાઉનિાઉન બ્રૅમ્પિન ઇવેન્ટ્િમાં ક્નમંક્ત્રત કરં છંુ. અમે કવેી રીત ેઅમારી જાહેર જગ્યાઓ િુધારી 

શકીએ છીએ તેના પર તમારા ક્વચારોની આપલે કરો, જીવતં િંગીતનો આનદં માણવા માિે શક્નવારે અમારી િાથે જોડાઓ અને 

અમારા આશ્ચયથજનક સ્ટ્થાક્નક વ્યવિાયોને િહયોગ આપવાનું ચાલુ રાખો." 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયર, િીિી ઓફ બ્રૅમ્પિન 

 

"આપણા ડાઉનિાઉનના પુનરત્થાન માિ ેક્િિી ઓફ બ્રૅમ્પિને પગલા લેવા ચાલુ રાખ્યા છે જેથી રહેવાિીઓ અને બ્રૅમ્પિનના 

મુલાકાતીઓ માણી શકે એવા ધમધમતા જાહેર સ્ટ્થળો િનાવી શકાય. આવા મહત્ત્વપૂણથ રોકાણ માિે અમે ફેડડેવ ઓન્િારરયોનો 

આભાર માનીએ છીએ અને અમારા િહયોગીઓ િાથે િહયોગ ચાલુ રાખવા ઉત્િુક છીએ જેથી વધ ુગક્તશીલ ડાઉનિાઉનનું િજથન 

થઈ શક ેઅને COVID-19માંથી િેઠા થઈ રહ્ા છે તેવા િમયમાં આપણા સ્ટ્થાક્નક વ્યવિાયોન ેમદદરૂપ થઈ શક.ે" 

http://www.brampton.ca/IDP
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/downtown-brampton/Pages/Welcome.aspx


- માર્િથન મેરડરોિ (Martin Medeiros), રીજનલ કાઉક્ન્િલર, વૉડથ 3 અન ે4; પ્રમુખ, ઇકોનોક્મક રડવલપમેન્િ, િીિી 

ઓફ બ્રૅમ્પિન 

 

"ક્િિી ઓફ બ્રૅમ્પિન ખાતે અમે અમારા રહેવાિીઓની જીવન ગુણવત્તા વધારવા માિે પ્રક્તિદ્ધ છીએ તેમજ સ્ટ્થાક્નક વ્યવિાયોને 

સ્ટ્થાક્નક રોકાણો અન ેભાગીદારીઓના માધ્યમથી મદદરૂપ થવા પ્રક્તિદ્ધ છીએ. એક્ટિવેિ ડાઉનિાઉન બ્રૅમ્પિન િામાક્જક કનેટશન 

અને નાગરરક પ્રવૃત્તતાના અવિરો વધારશે અને સ્ટ્થાક્નક આર્થથક પ્રવૃક્ત્તને ઉત્તજેીત કરશ.ે 

- પૉલ મોરરિન (Paul Morrison), ચીફ એડક્મક્નસ્ટ્રેરિવ ઓરફિર , ક્િિી ઓફ બ્રૅમ્પિન 

  

 

આ ઉનાળા અને પાનખરમાં અમારા ડાઉનિાઉનને િરક્રય કરવા માિે ક્િિી ઓફ બ્રૅમ્પિન અને 8.80 ક્િિીઝ િાથે િહયોગ િાધીને 

કાયથ કરતા અમે અક્તશય ઉત્િાક્હત છીએ જેથી કમ્યુક્નિી પ્લેિમેકકંગના પ્રયાિોના માધ્યમથી અમે અમારા જોરદાર સ્ટ્થાક્નક 

વ્યવિાયોને મદદરૂપ થઈ શકીશુ.ં  

      - કૅરી લીહ પરક્િવલ (Carrie Leigh Percival), પ્રમુખ, ડાઉનિાઉન બ્રૅમ્પિન BIA 
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી ક્વકાિ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પિનમા ં7,00,000 કરતા વધ ુલોકો વિ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વ્યવિાયો છે. અમે જે કઈ કરીએ 

છીએ તેનો હાદથ છે લોકો. અમને ઊજાથ મળે છે અમારા ક્વક્વધ િમાજોમાંથી, અમે રોકાણ માિે આકર્ષથણનંુ કેન્ર છીએ અને અમે તકક્નકી અને પયાથવરણીય નક્વનતા 

તરફ દોરી જતી યાત્રાનંુ નેતૃત્વ કરીએ છીએ. અમારી ભાગીદારી એવા ક્નરોગી શહેરના ક્વકાિ માિે છે જે િુરક્ક્ષત, િકાઉ અને િફળ હોય. અમારી 

િાથ ેTwitter, Facebook, અને Instagramપર જોડાવ. વધુ જાણવા માિે www.brampton.ca. 

8.80 ક્િિીઝ એક ક્િન-નફાકારક િસં્ટ્થા છે જે કામગીરી શરૂ કરવાનું અને તમામ લોકો માિ ેતદંુરસ્ટ્ત, વધુ ન્યાયી અને િકાઉ શહેરો 

િનાવવા માિ ેયથાવતૃ્ ક્સ્ટ્થક્તન ેપડકારવાનું ક્મશન ધરાવે છે. અમને દોરે છે એક િરળ પરંતુ શક્ટતશાળી પ્રશ્ન - અમ ેઅમારા શહેરો માિે કઈંક એવંુ 

કરી શકીએ જે િન્ને માિે એિલેકે એક 8 વયીન તેમજ એક 80 વયીન વ્યક્ટત માિે જોરદાર હોય તો કેવંુ? અમે માનીએ છીએ કે આ પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીએ તો 

તેનાથી તમામ લોકો માિે મહાન શહેરો િનાવી શકાય. અમારી િીમે આખા ક્વશ્વમામ 350 કરતા વધ ુશહેરોમાં જાહેર સ્ટ્થળોમાં પરરવતથન આણવા માિેના 

મહત્ત્વપૂણથ પ્રોજેટટ્િ કયાથ છે.  

 

ડાઉનિાઉન બૅ્રમ્પિન ક્િઝનેિ ઇમ્પ્રૂવમેન્િ એરરયા કમર્શયથલ ક્વસ્ટ્તારોને ગક્તશીલ વ્યવિાય અને શોતપંગ રડક્સ્ટ્રટિ તરીકે પ્રોત્િાક્હત કર ેછે. 

ક્વશેર્ષ ઇવેન્ટ્િ, જાહેરાત અને બ્યુરિરફકેશન પ્રોગ્રામ્િ દ્વારા, અમાર ંલક્ષ્ય છે ક ેતે ક્વસ્ટ્તારને લોકોના મનમાં ખરીદી કરવા માિે, મનોરજંન માિે, કામ કરવા માિે 

િૌથી અગ્રેિર, તેમજ એક આકર્ષથક, િુખદ સ્ટ્થળ તરીક ેરાખવાનંુ છે.  

 

કૅનેરડયન અિથન ઇક્ન્સ્ટ્િટ્યુિ એક રાષ્ટ્રીય ફલક છે જેમાં િામેલ છે કૅનડેાના શહેરીકરણ માિે જે શ્રષે્ઠ હોય ત ે— જયા ંનીક્તના ક્નમાથતાઓ, 

અિથન વ્યવિાક્યકો, નાગરરક અને વ્યવિાયના અગ્રણીઓ, િમાજના કાયથકરો અને ક્શક્ષણક્વદો જાણકારી મેળવી શક,ે એકિીજા િાથે 

ક્વચારોની આપલે કરી શક,ે િહયોગ િાધી શક ેઅને ત ેપણ એક રકનારેથી િીજા રકનારા િુધી. િંશોધન, પ્રવૃત્તતા અને સ્ટ્િોરીિેતલંગના 

માધ્યમથી અમારં ક્મશન તે િુક્નક્શ્ચત કરવાનંુ છે ક ેકૅનેડા ગક્તશીલ, િમાનતાયટુત, જીવી શકાય એવા અને ક્સ્ટ્થક્તસ્ટ્થાપક શહેરોનંુ ક્નમાથણ 

કરે. અમને Twitter, Facebook અને  તલંટડઈન પર ફોલો કરો.  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://canurb.org/
https://twitter.com/CANURB
https://www.facebook.com/canurb/
https://www.linkedin.com/company/canadian-urban-institute


 

12 વર્ષથ કરતા વધ ુિમયથી કૅનેડા િરકારેFedDev ઓન્િારરયો ના માધ્યમથી દક્ક્ષણ ઓન્િારરયોના અથથતંત્રને ઉન્નત કરવા અને તેને અન્ય માગે વાળવા માિે 

નીક્ધયનના અવિરોના માધ્યમથી અને એવી વ્યાપારરક િેવાઓના માધ્યમથી જે ઇનોવેશન, રોજગાર ક્નમાથણ અને કૅનેડાના િૌથી ગીચ વસ્ટ્તી ધરાવતા ક્વસ્ટ્તારમાં 

કાયથ કયુું છે આ એજન્િીએ ખરેખર નોંધનીય પરરણામો પ્રદાન કયાથ છે જે દક્ક્ષણ ઓન્િારરયોના વ્યવિાયોમાં જોઇ શકાય છે જેમણે ઇનોવેરિવ િેકનોલોજી ક્નમાથણ 

કરી છે, ઉત્પાદન ક્ષમતામાં િુધારો કયો છે, તેમની આવકોમાં ક્વકાિ લાવ્યા છે, રોજગાર ઊભા કયાથ છે અને આખા પ્રદેશના િમુદાયોની આર્થથક પરરક્સ્ટ્થક્તમાં 

ઉન્નક્ત લાવી શટયા છે. એજન્િી દક્ક્ષણ ઓન્િારરયોમાં કેવો પ્રભાવ પાડી રહી છે તે અંગ ેવધ ુજાણકારી મળેવવા માિે અમારા મુખ્ય પ્રોજેટિનંુ, અમારા િધનથ 

ઓન્િારરયો સ્ટ્પોિલાઇિ, અને FedDev Ontarioના Twitter, Facebook, Instagram અને LinkedInનું અવલોકન કરી શકો છો. 

 

ક્મરડયા િપંકથ (MEDIA CONTACT): 

 

િીિી ઓફ બૅ્રમ્પિન મક્લ્િકલ્ચરલ ક્મરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

   

 

જીયા િેની  

પ્રોજેટિ મેનેજર, 8.80 ક્િિીઝ  

jbenni@880cities.org  

647 800 5590 

 

િુઝી ગોડરોય (Suzy Godefroy) 

- િુઝી ગોડરોય, એક્ગ્ઝટયુરિવ રડરેટિર, ડાઉનિાઉન બૅ્રમ્પિન કે્ષત્ર 

Suzy.Godefroy@brampton.ca  

 

ક્નક હૅન્િન      

કમ્યુક્નકેશન્િ લીડ    

કૅનેરડયન અિથન ઇક્ન્સ્ટ્િટ્યુિ    

media@mymainstreet.ca     

 

મોક્નકા ગ્રાનાડોિ 

પ્રેિ સ્ટ્કે્રિરી, માનનીય.હેલેના જેકઝેકની કચેરી 

ફેડેરલ ઇકોનોક્મક રડવલપમને્િ એજન્િી ફોર િધનથ ઓનિારરયો 

માિે જવાિદાર મંત્રી 

monica.granados@feddevontario.gc.ca  

 

 

 

 

 

http://www.feddevontario.gc.ca/
about:blank
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