
 

 

 

મે 10, 2018 

  

બ્રામ્પટનનો સમય આવ્યો છે. વિકાસની અગ્રતાઓ આગળ િધારિામાાં મદદરૂપ થાિ. 

 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – સીટી ઓફ બ્રામ્પટન શહરેની મહત્િની વિકાસ અગ્રતાઓ: માળખાગત સગિડ, વશક્ષણ અન ેનિીન શોધ, આરોગ્ય 

સાંભાળ અન ેપ્રાદેવશક શાસનને આગળ િધારિામાાં મદદરૂપ થિા શહરેના પ્રોવિવન્સયલ ચ ાંટણી ઉમેદિારોન ાં ધ્યાન આકર્ષી રહ્ ાં છે.  

િરકલાત વ્ય હરચનાના ભાગરૂપ,ે હાલના તાણમાાં રાહત મેળિિા અન ેમહત્િની ભાવિ માગણીઓ સાંતોર્ષિા આ શહેરે મહત્િની અગ્રતાઓની 

વિગતો જાહેર કરી.  

  

મહત્િની અગ્રતાઓ  

  

1.    માળખાગત સગિડ: 

 ટ્રાવન્િટમાાં અણધારી િૃવધધને પહોંચી િળિા, ચાલ  રહેતી મ ડીની જરૂરરયાત ખાસ કરીન ેિધારાની બસો, નિી ટેકનોલોજી માટે રહે 

છે જેથી કરીને અવિરત સ રક્ષા અને કાયયક્ષમતાની, અને વિકસી રહેલો કાફલો (ફ્લીટ) જાળિિા નિી સાંગ્રહણ સગિડની ખાતરી કરી 

શકાય.  

 િધાર ેહરરયાળી અન ેિધારે કાયમી શહેરી વિકાસ માટે, રરિરિૉક પ્રોજેક્ટ માટ,ે ડાઉનટાઉન બ્રામ્પટનમાાં ઍટોબીકોક ક્રીક આસપાસ 

નિીનતમ પ ર સાંરક્ષણ યોજના માટે પ્રોવિન્સના રોકાણની જરૂર છે.   

  

2.    વશક્ષણ, ઉત્કષૃ્ટતા અન ેનિીન શોધ 

િધતી જતી વિદ્યાથી પ્રિેશ માગ પ્રરક્રયા (એનરોલમને્ટ) સવહત, ડાઉનટાઉન બ્રામ્પટન ય વનિર્સયટી કેમ્પસ માટ ેઅવિરત સહાયતા.  

  

3.    આરોગ્ય ભાગીદારીઓ  

બ્રામ્પટન વસવિક હોવપપટલમાાં દદીઓની હાલની સાંખ્યાન ેપહોંચી િળિા, પ્રિતયમાન પીલ મમેોરરયલ સેન્ટરમાાં િધારાના તબક્કાઓ 

માટનેી યોજનાઓ િડપી બનાિિા, અન ેબ્રામ્પટનમાાં ત્રીજી હોવપપટલ માટ ેતાત્કાવલક રોકાણ. 

  

4.    પ્રાદેવશક શાસન  

બ્રામ્પટનની િપતીન ાં વનષ્પક્ષપણ ેઅન ેપ રત ાં પ્રવતવનવધત્િ કરિામાાં આિત ાં હોિાની ખાતરી કરિા, રીજીયન ઓફ પીલ કાઉવન્સલમાાં આ 

શહેરને મેયર ઉપરાાંત તમામ 10 બ્રામ્પટન કાઉવન્સલરો હોિાની જરૂર પડ ેછે.  

  

બ્રામ્પટન રહિેાસીઓને પોતાના સમ દાય અાંગ ેવિચારિા અને શહેરને પ્રભાવિત કરતા મ દ્દાઓ માટ ેિકાલતમાાં મદદરૂપ થિા પ્રોત્સાવહત કરિામાાં 

આિે છે. આ અગ્રતાઓ અાંગે સોવશયલ મીરડયા પર પોપટ કરતી િખત,ે રહિેાસીઓન ેઆનો ઉપયોગ કરિાની વિનાંતી કરિામાાં આિે છે, 

#timeforbrampton  

 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Focus/2018-ProvElectionBookV6_sm.pdf


 

 

અિતરણો (ક્િૉટ્સ): 

“બ્રામ્પટનમાાં નિી ય વનિર્સયટી અને આપણાાં ડાઉનટાઉનનો પ નઃવિકાસ જેિી ઘણી રોમાાંચક બાબતો થઇ રહી છે ત્યાર,ે આપણાાં શહેર માટ ે

મારી નોંધપાત્ર ચચાંતાઓ આરોગ્ય સાંભાળ ભાંડોળને લગતી છે. આપણાં શહેર બહ  િડપથી વિકસી રહ્ ાં છે અન ેદ ભાયગ્યિશ આ િડપી િપતી 

વિકાસ આરોગ્ય સાંભાળ સિેા ઘટમાાં ફાળો આપત ાં પરરબળ છે. આપણને બ્રામ્પટનન ાં હાલન ાં આરોગ્ય સાંભાળ તાંત્ર (હલે્થ કૅર વસપટમ) 

વનભાિિા-જાળિિા અને સાંચાલન કરિા ઓન્ટેરરયો ગિમને્ટ ધિારા ભાંડોળ પ રાં પાડિાન ાં િડપથી થાય તેિી જરૂર છે.” 

-       મેયર વલન્ડા જૅફરી (Mayor Linda Jeffrey) 
 

“સૌથી જ િાન અન ેસૌથી િડપથી વિકસી રહેલા શહેરોમાાંના એક શહેર તરીક,ે બ્રામ્પટનના વિકાસન ેજાહેર અપકે્ષાઓ સાથ ેસાંત વલત કરિ ાં એ 

શહેર માટે ધ્યાન આપિાલાયક મહત્િન ાં ક્ષેત્ર બની રહે છે. આપણ ેમહત્િની પહેલોની િરકલાત કરિા સરકારના તમામ પતરો સાથ ેકામ કરિાન ાં 

ચાલ  રાખીશ ાં જેનો લાાંબા સમય સ ધી આર્થયક પ્રભાિ પડશે, નિી નોકરીઓ ઊભી થશે, અન ેઆપણાાં રહેિાસીઓ માટે સામ દાવયક ગૌરિ અન ે

જીિનની ગ ણિત્તા સ ધરશે.” 

-       હૅરી શ્લેન્જ, (Harry Schlange), ચીફ એડવમવનપટ્રેરટિ ઓરફસર 
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બ્રમૅ્પટન વિશાળ આયોજનો વિષ ેવિચાર ેછે. અમ ેતીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિત ું ભવિષ્ય માટે તૈયાર સુંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ કે આપણા સમ દાયની િૃવધધ, ય િાની અન ે

િૈવિધ્ય આપણને અલગ ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોિેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાું રોકાણોને પ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અન ેિૈવવિક થતરે અમારી 

સફળતામાું િૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાિી રહ્યા છીએ એિા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અન ેઅિીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરિની લાગણીનો સુંચાર 

કરે છે. અમ ેબ્રૅમ્્ટનન ેઆગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેિી તે એક જોડાણ ધરાિત ું શિેર બને જે પ્રિતતનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાિવસક િોય. અમન ેTwitter અન ેFacebook 

પર ફોલો કરો. અિીં િધ  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 
 

 

  

મીરડયા સાંપકય (MEDIA CONTACT) 

નાટાલી પટોગરડલ (Natalie Stogdill) 

મીરડયા કોર્ડયનેટર (Media Coordinator) 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન (City of Brampton) 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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