
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

 

બ્રમે્પટન ેઅર્થતતં્ર, માળખાગત સગવડો અન ેઘણં બધ  ંવધાિવા સઘંીય સિકાિન ેપોતાનો નનષ્પક્ષ નહસ્સો વધાિવા કહ્  ંછે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (મ ે29, 2019) – બ્રેમ્પટન સીટી કાઉનન્સલના સભ્યો ટ્રાનન્િટ સંબંનધત માળખાગત સગવડો, આર્ર્થક ઉન્નનત અન ે

પયાથવિણલક્ષી ટકાઉપણં સનહતની, સટીક જરૂરિયાતોને સહાયરૂપ ર્વા સંઘીય સિકાિની (ફેડિલ ગવમને્ટની) ભાગીદાિી અન ેતેઓન ં ભંડોળ 

મેળવવા વકાલત કિશ.ે બ્રેમ્પટનના મેયિ પૅરટ્રક બ્રાઉન અન ેકાઉનન્સલિો મે 30 ર્ી જૂન 2 વચ્ચેના સમયમાં ક્ય બેકમાં વર્થ 2019 ની કનેેરડયન 

મ્ય નનનસપાનલટીસના ફેડિેશનની વાર્ર્થક કોન્ફિન્સમાં આપણાં શહેિની જરૂરિયાતોને લક્ષમા ંલેવા પિ ભાિ મૂકશ.ે 

બ્રેમ્પટન કનેેડાન  ંબીજ  સૌર્ી િડપર્ી નવકસત  ંશહેિ અને આપણાં દેશમાં સૌર્ી જ વાન, સૌર્ી વૈનવધ્યસભિ અન ેિોજગાિને યોગ્ય ઉચ્ચતમ 

કાયથબળન ં ઘિ છે. બ્રેમ્પટન પ્ાંતીય અને િાષ્ટ્રીય અર્થતંત્રને મહત્વનો ફાળો આપ ેછે, અને આપણા ંશહેિે સંઘીય સિકાિ ેકિવાની મહત્વની 

માગણીઓ કિી છે. 

 સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની માગણી છે: 

 મેઇન સ્ટ્રીટ પિની લાઇટ િેઇલ ટ્રાનન્િટન ેસપંૂણથ ભંડોળ વડ,ે બ્રેમ્પટન GO સ્ટેશન સ ધી, અને ભનવષ્યમાં GTHA ન ેસાંકળતા 

ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટન મોનબનલટી હબ સ ધી નવસ્તાિવા આગળ વધવા સહાયતા. 

 વધાિ ેિડપર્ી વૃનધધ પામતી ટ્રાનન્િટ નસસ્ટમ્સ માટે પનલલક ટ્રાનન્િટ સ્ટ્રીમ (PTS) ભડંોળ માટ ેબહ  નનષ્પક્ષ ફાળવણી પધધનત. 

વર્ો 2008-2018 દિનમયાન Züm (િ મની) સવાિીઓમા ં130 ટકા ઉપિાંતનો વધાિો ર્યો છે જે દશેમાં સૌર્ી ઉચ્ચતમમાંર્ી એક 

છે. 

 ભંડોળ અન ેઉકેલલક્ષી સહયોગ વડ ેસાઇબિ નસક્યોિ કેટાનલસ્ટ પહલે માટ ેસતત સહાયતા   

 સંઘીય સિકાિ ધવાિા આવાસીય ડટેા એકત્રીકિણમા ંવધાિેલ ં ભંડોળ અન ેબહ  સરિય ભૂનમકા, જે સ્ર્ાનનક આવાસીય અને 

બેઘિપણાનંી વધાિ ેવ્યાપક સમજ વડે સહાયતા મેળવવા બધી સિકાિોની સિખામણીઓ કિવા દે અન ેડટેાબેિો વહેંચવા દે 

 નનષ્પક્ષ ભંડોળ ફાળવણી પ્રિયા જે વસ્તી વધાિાન ેધ્યાનમાં િાખીને સ્ર્ાનનક સમ દાય સ િક્ષા જરૂરિયાતોને પ્નતબબંનબત કિ ે

 પડોશ સ્તિના અભ્યાસો, સ્ટોમથ વોટિ મેનજેમેન્ટ (વાદળ ફાટવાના રકસ્સામા ંપૂિના પાણીન ં સંચાલન), પરિવહન, વૃક્ષાિોપણ અને 

ઊજાથ ઉત્કષૃ્ટતા ઇનન્સ્ટટ્ય ટ (દા.ત. ઇનન્સ્ટટ્ય ટ ફોિ સસ્ટેઇનેબલ બ્રેમ્પટન) જેવા $20 નમનલયન નીચેના પ્ોજેક્ટ્સ માટ ેરડિાસ્ટિ 

મેનજેમને્ટ અન ેએડેપ્ટેશન ભંડોળન ં નવસ્તિણ 

 ભંડોળ પૂરં પાડીને, મજૂંિી પ્રિયાઓ સ વ્યવનસ્ર્ત કિીને અન ેકાયમી, ભનવષ્યલક્ષી સમ દાયન ં દૂિંદેશીપણં િાખીન ેશહેિ સાર્ે 

ભાગીદાિી કિીને રિવિવૉક પ્ોજેક્ટ આધ નનક બનાવવામા ંમદદ કિવી 

અવતિણ (ક્વૉટ): 

“બ્રેમ્પટન હમણા ંઅન ેભનવષ્યમાં પોતાની મૂળભૂત માળખાગત સગવડન ેપહોંચી વળવા કાયથિત છે. અમે અન્ય બાબતો વચ્ચ,ે આપણા ંદશેની 

સૌર્ી િડપર્ી નવકસતી ટ્રાનન્િટ નસસ્ટમ અને િાષ્ટ્રીય સાઇબિ સ િક્ષા કેન્રન ેસહાયરૂપ ર્વા કાયમી ભંડોળ સનહત સંખ્યાબંધ પરિવતથનલક્ષી 

પ્ોજેક્ટ્સન ેઆગળ વધાિવામા ંમદદ કિવા સંઘીય સહાયતા શોધીએ છીએ. આપણી સમક્ષ િહેલી નવપ લ તકોન ેઉપયોગમાં લેવા અમ ેસઘંીય 

સિકાિ સાર્ ેકામ કિવા આશાવાદી છીએ. અમે અનવિત સફળતા માટે તમાિા ભાગીદાિ છીએ. ચાલો આપણ ેબ્રેમ્પટનના લોકો માટે સાર્ે 

મળીન ેકામ કિીએ.” 

-       મેયિ પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown) 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપારો છે. અમ ેજે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમન ેઊર્જદ મળ ેછે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમ ેરોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમ ેતકવનકી અન ેપયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રિાસન ાં નેતતૃ્િ 

કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સ રવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપર 

જોડાિ. અહીં િધ  ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 
 

 

 

 
 

 

નમરડયા સપંકથ: 

મોનનકા દ ગ્ગલ  

કોઓર્ડથનેટિ, નમરડયા એન્ડ કમ્ય નનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

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

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

