
 
 

 

 

જાન્યુઆરી 16, 2020 

પરરવર્તન કામગીરી ચાલ ુછે! ડાઉનટાઉન બ્રમે્પટનમાાં  

જાન્યઆુરી 16-23 સધુી વવધ્વાંસ (રડમોવલશન) થઇ રહ્ુાં છે. 

 

ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનમાાં પરરવર્તન કામગીરી થઇ રહી છે. આજથી શરૂ કરીન ેજાન્યુઆરી 23 સધુી, શહરેની માવલકીની ઇમારર્ો વવધ્વાંસ કરવાની 

કામગીરી 21 નેલ્સન સ્ટ્રીટ, ભવવષ્યના સને્ટર ફોર ઇનોવેશન (CFI) સ્ટ્થળે થશે. 

આ સમય દરવમયાન, નીચેના વવસ્ટ્ર્ારો પ્રભાવવર્ થશ:ે 

 જ્યોજત સ્ટ્રીટ પાર્કિંગ લૉટથી શરૂ કરીને જ્યોજત સ્ટ્રીટ નોથત સવહર્ ઉત્તર ર્રફની કર્ત લૅન અન ેઇસ્ટ્ટ સાઇડવૉક, અન;ે 

 નેલ્સન સ્ટ્રીટ વેસ્ટ્ટ સવહર્ સાઉથ સાઇડવૉક 

 વવધ્વાંસ કામગીરી પરૂ્ત ના થાય તયાાં સુધી લૅન અને સાઇડવૉક ર્ાંધ રહશે ે

CFI એક આઇકોવનક ગટેવ ૅઇમારર્ અને સીટી'સ ઇનોવેશન રડવસ્ટ્રક્ટનો મહતવનો ભાગ ર્નશ,ે જે નવી સને્રલ લાઇબ્રેરી, એક ડાઉનટાઉન 

રાવન્િટ ટર્મતનલ અને ઓરફસ જગ્યા પૂરી પાડશે. 

ડાઉનટાઉન બ્રમે્પટન પનુરોદ્ધારની િાાંખીઓ 

 રરવર વૉક: આ પરરવર્તનશીલ પ્રોજેક્ટ પૂર રોકથામ માટે યોગ્ય પગલાઓ અને શહેરી રડિાઇન લેન્ડસ્ટ્કેપ મારફર્ે બ્રેમ્પટનના 

ડાઉનટાઉનનો પુનરોદ્ધાર કરશ.ે 

 લાઇટ રેઇલ રાવન્િટ અને ઓલ-ડે ટ-ૂવ ેગો (રદવસભર વદ્વમાગીય અવરજવર): આયોજનર્દ્ધ હ્ુરોન્ટેરરયો LRT નુાં વવસ્ટ્ર્રર્ 

સ્ટ્ટીલસ એવન્યુમાાં ગેટવ ૅટર્મતનલ સ્ટ્ટેશનથી બ્રમે્પટન GO સ્ટ્ટેશન સધુી કરવુાં, અને વદ્વમાગીય રદવસભરની GO સર્વતસથી 

આર્થતક વવકાસ, રોજગાર વનમાતર્ અન ેવવકાસ કરવામાાં ટેકો મળશ.ે 

 ઇનોવેશન રડવસ્ટ્રક્ટ: બ્રમે્પટન એક મજર્રૂ્ નવીન ઇકોવસસ્ટ્ટમને ટેકો આપવા ર્મામ જરૂરી ભાગોને એકસાથે રાખી રહ્ુાં છે, 

રોજસત સાઇર્ર વસક્યોર કેટાવલસ્ટ્ટ, બ્રમે્પટન ઓન્ટરપ્રોન્યુર સેન્ટર (ચચાંર્નશવક્ર્ અને સવહયારી કામગીરી સ્ટ્થળ), રાયરસન-

બ્રેમ્પટન ઇનોવેશન િોન (સ્ટ્ટાટત-અપ ઇન્ક્યુર્ટેર), અને સ્ટ્કેલ-અપ ઇન્ક્યુર્ેટર સવહર્. 

 પોસ્ટ્ટ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન: સેકન્ડરી પયિંર્ વશક્ષર્, સાંશોધન, નવીન શોધ અન ેવપેારીકરર્ પ્રવૃવત્તઓમાાં સર્ર્ ભાગીદારીઓ 

અન ેરોકાર્ોથી ભાવવ રોજગારનુાં વનમાતર્ થશ ેઅન ેનોકરીઓ ભરાશે. 

 ક્વિન સ્ટ્રીટ બસ રૅક્િડ રાક્ઝિટ (Queen Street Bus Rapid Transit): મેરોલ િંવસ (Metrolinx) ક્સટી ઓફ બ્રૅમ્િટન, 

બ્રૅમ્િટન રાક્ઝિત (Brampton Transit), િી  રરજન (Peel Region), અન ેયોર્ક રરજન (York Region) સાથે ર્ાયક 

ર્રી રહ્યા છે જેથી ક્વિન સ્ટ્રીટ - હાઇિ ે7 ની બાજુમાિં રૅક્િડ રાક્ઝિટ િધારિા માટનેા માળખાનો ક્િર્ાસ ર્રી શર્ાય. સમર્િકત 

 ેઝસમાિં BRT ઇઝરાસ્ટ્રવચર, ટેર્નો ોજી અન ેક્ષમતાન ે ાિંબા ગાળ ેથનાર ભાિી ક્િસ્ટ્તરણમાિં મદદરૂિ થશ ેજે માિંગ, ર્ામગીરીની 

જરૂરરયાતો અન ેટેર્નો ોજીની ઉિ બ્ધતા દ્િારા શવય બની શર્.ે 
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 વમરડયા સાંપકત: 

મોવનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડતનેટર, વમરડયા એન્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાતમક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્્ટન 

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