
 

 
 

 

 

રહવેાસીઓન ેસીટીના વર્ચ્યઅુલ રરવરવૉક એરર્ાના અર્નુ રિઝાઇન માસ્ટર પ્લાનના જાહરે માહહતી સત્રમાાં 

હાજર રહવેા આમાંહત્રત કરવામાાં આવ ેછે 

  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરર્ો (મારુ્ 8, 2021) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન રરવરવૉકન ેહકીકતમાાં પરરવર્તુત કરવા આગળના પગલાઓ ભરી રહ્યાં છે. 

રહેવાસીઓન ેર્યધવાર, મારુ્ 17, 2021 નાાં રોજ સાાંજે 6:30 થી 8 વાગ્્ા વર્ચર્ ેસીટીના રરવરવૉક એરર્ાના અર્નુ રિઝાઇન માસ્ટર 

પ્લાનના ર્ીજા જાહેર માહહતી સત્રમાાં ભાગ લેવા આમાંહત્રત કરવામાાં આવે છે. રહવેાસીઓ પાસ ેપરરવતુનશીલ રરવરવૉક પ્રોજેક્ટ હવશ ેવધય 

જાણવાની અને રિઝાઇન હનર્દેશો અન ેકલ્પનાઓ પર પોતાનો પ્રહતભાવ વહેંર્વાની તક રહેશે. 

જાહેર માહહતી સત્ર ઓનલાઇન ્ોજાશે, જેમાાં ર્ેઠકના રર્દવસે જીવાંત જોિાવાની લલાંક અહીં આપી છે.  પ્રોજેક્ટ હવશ ેપશ્ર્ાર્દભ ૂમાહહતી અહીં 

મેળવી શકા્ છે, www.brampton.ca/riverwalk   

રરવરવૉક પ્રોજેક્ટ બ્રેમ્પટનના િાઉનટાઉનન ેપયનર્જીહવત કરવામાાં મર્દર્દરૂપ થશ ેઅન ેતેન ેકા્મી, આરોગ્્પ્રર્દ અન ેલર્ીલયાં ર્નાવશ.ે રરવરવૉકનો 

હેતય િાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનમાાં પૂરનયાં જોખમ રૂ્દર કરવા એક નવીન, લાાંર્ા-ગાળાનો ઇજનરેી ઉકેલ આપવાનો છે, જે છેવટે શહેરી વૃહધધ અને 

હવકાસ સજુશ,ે રોકાણ આકર્ુશ ેઅને આ હવસ્તારની જાહેર જગ્્ાનયાં હવસ્તરણ અને સયધારો કરશે. 

 

ઝિપી હકીકતો 

• રરવરવૉક એરર્ા અર્ુન રિઝાઇન માસ્ટર પ્લાન એક ખયલ્લી જગ્્ાનો માસ્ટર પ્લાન છે જે પૂર સાંર્ાંહધત માળખાગત સગવિનયાં 

સૌંર્દ્ુમ્ હનરૂપણ, ઘાટી સાથનેી ખયલ્લી જગ્્ાની વ્્વસ્થા, સરિ્ પરરવહન નટેવકુનયાં એકીકરણ, પ્ાુવરણ અને આર્થુક ટકાઉપણાં, 

જાહેર આરોગ્્ મયદ્દાઓ અન ેકા્ુિમો, અને રરવરવૉક માટ ેએકાંર્દર ેર્દૂરાંર્દેશીપણાાંના અમલીકરણ માટનેી કલ્પનાઓ હવકસાવશ.ે 

• રરવરવૉકથી ખાતરી થશ ેક ેિાઉનટાઉન બ્રેમ્પટન ત્ાાં રહેતા અને તનેી મયલાકાત લેતા ર્ધાાં લોકો માટ ેએક આનાંર્દપ્રર્દ જગ્્ા છે. 

• રરવરવૉક પ્રોજેક્ટથી ન કવેળ િાઉનટાઉન બ્રમે્પટનમાાં પૂરનયાં જોખમ ઘટશે, પણ શહેરી ફેલાવો અને હવકાસનયાં સજુન કરીન ેઅને આ 

હવસ્તારમાાં રોકાણ આકર્ીન ેતકોથી ભરપૂર શહેર ર્નવાની પોતાની અગ્રતા જ્ઞાત કરવા શહેરમાાં મહતવનો ભાગ ભજવશે.  

• ઍટોર્ીકોક િીક વૅલી કોરરિોર અન ેટ્રેઇલ હસસ્ટમથી જોિા્ેલી જાહેર જગ્્ાઓ અન ેર્ગીર્ાઓથી ઘેરા્ેલા, આ હવસ્તાર મારફત ે

ઍટોર્ીકોક િીકનયાં પયનઃસજુન કરવાની કલ્પના રરવરવૉક સૂર્વ ેછે. 

• તેનાથી એ અપકે્ષા રાખવામાાં આવ ેછે કે િાઉનટાઉનમાાં 3.6 હમહલ્ન ર્ોરસ ફૂટ જેટલી આવાસી્, વાહણજ્્ક અન ેરરટઇેલ જગ્્ા 

ખયલ્લી થશ,ે 23,000 ઉપરાાંત નોકરીઓનયાં સજુન થશ ેઅને GDP પર $1.4 હર્હલ્નનો પ્રભાવ પિશ.ે 

• નવમે્ર્ર 2020 માાં, ગવમને્ટ ઓફ કેનેિાએ ઘોર્ણા કરી હતી ક ેસીટી ઓફ બ્રેમ્પટનન ેEA માાં સૂર્વેલી પૂર સાંરક્ષણ કામગીરીઓના 

અમલીકરણ માટે $38.8M નયાં રિઝાસ્ટર હમરટગેશન અન ેએિપે્શન ફાંિ મળશ.ે વધયમાાં, કાઉહન્સલે પૂર સાંરક્ષણ કામગીરીઓની 

હવગતવાર રિઝાઇન માટ ે2021 મૂિી અાંર્દાજ (કેહપટલ ર્જેટ) મારફતે $5.88M માંજૂર ક્ા ુછે. 
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મિડિયા સપંર્ક : 

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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

  

 

https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/riverwalk/Pages/Have-Your-Say.aspx
http://www.brampton.ca/riverwalk
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

