
 

 
 

 

 

ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનમાાં પરિવર્તન કામગીિી ચાલ ુછે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (એપ્રિલ 20, 2022) – ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનમાાં પરિવર્તન કામગીિી ચાલુ છે, આ અઠવારડયે િીજીયન ઑફ પીલ આ 

પ્રવસ્ર્ાિની પાણીની મુખ્ય લાઇનો (વૉટિ મેઇન) અને ગટિો (સેપ્રનટિી સીવસત) બદલીને બાાંધકામનો પહેલો ર્બક્કો શરૂ કિશ.ે 

બાાંધકામનો ર્બક્કો 1 દિપ્રમયાન, િીજીયનના કોન્રાક્ટિ ક્વીન સ્રીટ ઇસ્ટની બ ેવચલી લૅનનો કબજો લેશ,ે અને ક્વીન સ્રીટ લગભગ મુખ્ય 

સ્રીટથી GO રેક્સ ઇસ્ટ ઑફ ચૅપલ સ્રીટ સુધી ઘટીને દિેક રદશામાાં એક લૅનની થશ.ે આ રારફક કાંરોલ સેટઅપ ભૂગભત માળખાગર્ સગવડ અન ે

સપાટીના કામોના બાાંધકામ માટે સુધાિવામાાં આવશે. જોકે, ક્વીન સ્રીટ પિ બધાાં સમયે એક લૅનનો રારફક જાળવવામાાં આવશ.ે 

ક્વીન સ્રીટ પિ બાાંધકામ કામગીિી ચાલુ હોય ર્ ેપ્રવસ્ર્ાિમાાં સ્રીટ-પિ પાર્કિંગ ઉપલબ્ધ િહેશે નહીં. મફર્ પાર્કિંગ આ  મ્યપુ્રનપ્રસપલ પાર્કિંગ 

ગૅિેજીસમાાં ઉપલબ્ધ િહેશે: નેલ્સન સ્ક્વૅિ, માકેટ સ્ક્વૅિ, વસે્ટ ટાવિ, સીટી હૉલ અન ેજોહ્ન સ્રીટ. 

િીજીયન ખાર્િી કિશે કે ધાંધાઓ માટે ઇમાિર્ો પાછળનો લૅનવ ૅરડપ્રલવિી સાંબાંપ્રધર્ િવેશ માટે સુલભ િહ.ે આ પહેલા ર્બક્કામાાં, હામ્સતવથત લૅન 

અને ગાડતન સ્ક્વૅિ લૅનનો ઉપયોગ ધાંધાઓ માટે રડપ્રલવિી અને લોડડાંગ અને અનલોડડાંગ સગવડમય બનાવવા માટે કિી શકાય છે. સીટી જોહ્ન 

સ્રીટ અન ેક્વીન સ્રીટ પિ સમર્પતર્ લોડડાંગ/અનલોડડાંગ ઝોન પણ પ્રવચાિી િહુ્ાં છે, જે િેસ્ટોિન્્સ અને ફૂડ પ્રબઝનસેીસ માટ ેપ્રપકઅપ્સમાાં 

સહાયર્ા કિશ.ે 

વટેમાગુતઓ (પેડેપ્રસ્રયન્સ) માટેનો િવેશ માગત બધાાં ધાંધાઓ માટ ેજાળવવામાાં આવશ,ે અન ેસાઇડવૉક્સ ખુલ્લા િહેશે. બુલેવાર્ડસતમાાં ટૂાંક સમયનુાં 

અમુક કામ િહેશે, જે પછી કબ્સત અને સાઇડવૉક્સ સાંપૂણતપણે બદલવામાાં આવશે, જ્યાિ ેવટેમાગુતઓને સ્રીટની બીજી બાજુએ અવિજવિ કિવા 

દેવામાાં આવશ.ે 

સમયિેખાઓ સપ્રહર્, બાાંધકામ પિ વધુ પ્રવગર્ો માટ ેિીજીયન ઑફ પીલની વબેસાઇટ જુઓ. 

 

સપોટત લોકલ 

બ્રેમ્પટનના ડાઉનટાઉનના ધાંધાકીય સમુદાય પિ COVID-19 મહામાિીથી સખર્ ફટકો પર્ડયો છે, અન ેસીટી ભાંગાણ ઘટાડવા અને ધાંધાઓને 

આર્થતક રિકવિી મેળવવામાાં સહાયરૂપ થવા માટ ેસમર્પતર્ છે ત્યાિે સીટી જાહિે સ્થળોએ ર્ીવ્ર સુધાિાઓ કિવા મુખ્ય માળખાગર્ સગવડોમાાં 

સુધાિાઓમાાં િોકાણ કિવાનુાં ચાલુ િાખે છે. 

 

િહેવાસીઓને આ સમય દિપ્રમયાન ડાઉનટાઉનના ધાંધાઓની મુલાકાર્ લેવાનુાં ચાલુ િાખવા િોત્સાપ્રહર્ કિવામાાં આવે છે. ર્મે બ્રેમ્પટનના બધાાં 

નાના ધાંધાઓની સાંપૂણત યાદી સપોટત લોકલ બ્રેમ્પટન વેબસાઇટ પિ જોઇ શકો છો. 

 

બાાંધકામ ચાલુ છે ત્યાિે ર્માિા મનપસાંદ ધાંધાઓની મુલાકાર્ લેવા ઉપલબ્ધ પાર્કિંગ પ્રવકલ્પોની સાંપૂણત યાદી માટ ેવેબસાઇટ 

જુઓ, www.brampton.ca. 

ડાઉનટાઉન બ્રમે્પટન િોજેક્્સ સને્ટિ 

ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટન િોજેક્્સ સને્ટિ (DBPC) ખુલ્લુાં છે. સીટી કમતચાિીઓ ડાઉનટાઉનના ધાંધાઓ અને િહવેાસીઓને સહાયર્ા કિવા, અને 

ડાઉનટાઉનન ેપુનર્જીપ્રવર્ કિવા કાયતક્રમો અને પહેલો કિવાનુાં ચાલુ િાખવા ર્યૈાિ છે. બાાંધકામ કામગીિી દિપ્રમયાન પણ પીલ િીજીયનના 

કમતચાિીઓ ઉપલબ્ધ િહેશે. 

https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/municipal-parking-garages.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/municipal-parking-garages.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/municipal-parking-garages.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/pw/construction/bram/181380-112380-ph1.htm&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7Cb6be53c5d692480aecf008da23042343%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637860797923470999%7CUnk
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/municipal-parking-garages.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Projects-Centre.aspx


 

 

DBPC પ્રવશે વધુ માપ્રહર્ી અહીંથી મેળવો, www.brampton.ca/downtownbrampton.  

ઇપ્રન્ટગ્રટેડે ડાઉનટાઉન પ્લાન પ્રવશ ે

આ સુધાિાઓ સીટીનો ઇપ્રન્ટગ્રેટડે ડાઉનટાઉન પ્લાન (IDP) ચપ્રલર્ કિવાનો મુખ્ય ભાગ છે, ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનની ઘણી ચાલુ પહેલો અને 

ભાપ્રવ પ્રવકાસ અને વ્યૂહાત્મક િોકાણને માગતદશતન આપવા અપેપ્રિર્ માળખાગર્ સગવડોના િોજેક્્સનુાં સાંકલન કિવાની કાયતવાહી માટેનો 

િોડમેપ છે. 

 

IDP નાાં માગતદશતક પ્રસદધાાંર્ો છે, સમાવેશપણાં, નવીન શોધ અને કાયમીપણાં. ર્ેનાથી માળખાગર્ સગવડો સુધાિવાના, શહેિી રડઝાઇન, જમીન 

ઉપયોગ, અન ેકામકાજી હસ્ર્િેપોનુાં સાંકલન કિવામાાં - બ્રેમ્પટનને આર્થતક ચાલક, િાદેપ્રશક સાાંસ્કપૃ્રર્ક કેન્ર, અન ેઇનોવેશન રડપ્રસ્રક્ટ ર્િીક ે

સ્થાપ્રપર્ કિવામાાં મદદ મળશે. 

 

IDP પિ વધુ માપ્રહર્ી મેળવવા વબેસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/IDP. 

ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટન પિ વધુ માપ્રહર્ી મેળવવા વબેસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca. 
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મીરડયા સાંપકત (MEDIA CONTACT) 

સીટી ઑફ બે્રમ્પટન મલ્ટીકલ્ચિલ મીરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

http://www.brampton.ca/downtownbrampton
http://www.brampton.ca/IDP
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Brampton-Watermain.aspx
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

