
 

 

 

તાત્કાલિક પ્રકાશન માટ ે 

 

બ્રમે્પટન માટ ેવલૃધિ, લવકાસ સબંલંિત લવષયો પર પ્રાતંીય આગવેાનો સાથ ેબઠેક 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ઓગસ્ટ 14, 2019) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનન  ંએક પ્રલતલનલિ મંડળ ટ્રાલન્િટ (પરરવહન), આરોગ્ય સભંાળ, સામ દાલયક 

સ રક્ષા, પયાાવરણ અને આવાસીય બાબતોના ક્ષેત્રોમા ંવૃલધિ માટે મહત્વની અગ્રતાઓ સંબંલિત ચચાા કરવા ઓટાવામા ંપ્રોલવલન્સયિ લમલનસ્ટ્રી 

િીડસા (પ્રાંતીય મંત્રાિયના આગેવાનો) સાથ ેમળવા તૈયાર થય  ંછે. મયેર પેરટ્રક બ્રાઉનની (Patrick Brown) આગેવાનીમા,ં શહેરના 

અલિકારીઓ ભડંોળ અન ેસહયોગ વિારવા માટનેી તરફેણ કરવા ઓગસ્ટ 18-21 દરલમયાન એસોલસએશન ઓફ મ્ય લનલસપાલિટીસ ઓફ 

ઓન્ટેરરયો (AMO) ની વાર્ષાક કોન્ફરન્સમાં હાજર રહેશે.  

માળખાગત સગવડો, નગરપાલિકાની અન ેઆવાસીય બાબતો, પરરવહન મંત્રીઓ (લમલનસ્ટસા ઓફ ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર, મ્ય લનલસપિ અફેસા એન્ડ 

હાઉસીંગ, ટ્રાન્સપોટેશન) અન ેઅન્ય મતં્રાિયોના અલિકારીઓ (અિર લમલનસ્ટ્રીસ ઓરફલસયલ્સ), તેમજ NDP, લિબરિ અન ેગ્રીન 

પાટીઓના પક્ષ આગેવાનો સાથ ેબેઠકો લનિાારરત કરવામાં આવી છે. 

શહેરના મ ખ્ય પ્રશ્નોમા ંઆ મ દ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે: 

 બ્રેમ્પટન ટ્રાલન્િટને વ્યાજબી ભડંોળ ફાળવણી, અન ેમ ખ્ય રસ્તા પર િાઇટ રેઇિ ટ્રાલન્િટ માટે $1.7 અબજ 

 લધવ-માગીય, આખા રદવસની GO સવેાને સહાયરૂપ થવા પ્રોજેક્્સ િડપી બનાવવા 

 બ્રેમ્પટન આરોગ્ય સભંાળ, અને મહત્વના આરોગ્ય સભંાળ પ્રોજેક્્સના લવકાસ માટે વ્યાજબી ભંડોળ 

 મેટ્રોલિંક્સની માલિકીની લમિકતન ેજાહેર સ્થળમા ંપરરવર્તાત કરવાની યોજનાઓ માટે સહાય 

 સમ દાય સ રક્ષા માટ ેસાકલ્યવાદી અલભગમને ટેકો આપવા સાિનો અન ેમાલહતી વહેંચણી 

 ડાઉનટાઉનમાં પૂર શમન અન ેરરવરવૉક પ્રોજેક્ટ આગળ વિારવા ભડંોળ 

 પ્રોજેક્્સ માટ ેભંડોળ અને લનયમનકારી સહાયતા અન ેઆબોહવા ફરેફાર શમન અન ેઅન કૂિનન ેટેકો આપવાની પહેિ 

 લબિ 108 મા ંલનિાારરત નવા લનયમનોમાં ફેરફારો જે ઉદ્યાનો, સામ દાલયક કેન્રો અને પ સ્તકાિયો જેવી સગવડો માટે લવકાસની 

આવક ઊભી કરવા શહેરની ક્ષમતાને નોંિપાત્ર રીતે પ્રભાલવત કર ે

 બ્રેમ્પટન માટે રીજીયન ઓફ પીિ કાઉલન્સિમાં લનષ્પક્ષ પ્રલતલનલિત્વની તરફેણમા ંપ્રાદેલશક શાસન માળખામાં પૂવાવતી ફેરફાર 

બ્રેમ્પટનની લવકાસ અગ્રતાઓ પર વિ  માલહતી માટે જ ઓ, સીટીની વેબસાઇટ. 

અવતરણ (ક્વૉટ): 

“આપણન ેબ્રેમ્પટનની અગ્રતાઓ અન ેદૃલિકોણને પહોંચી વળવા પ્રોલવન્સનો ટેકો અને ભાગીદારીની જરૂર છે. આપણ ેસંબિંો બનાવવા, ઉન્નત 

ટ્રાલન્િટ, સમ દાય સ રક્ષા, નવીન શોિ અન ેપયાાવરણિક્ષી પહેિો માટ ેમ દ્દાઓની ચચાા કરવા અને મહત્વની અગ્રતાઓ આગળ િપાવવા 

આશાવાદી છીએ.” 

-       મેયર પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown) 

  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/19-1351%20AMO%20FINAL%20as%20of%20Aug%2012,%204%20pm.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/19-1351%20AMO%20FINAL%20as%20of%20Aug%2012,%204%20pm.pdf
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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 ેInstagram પર 

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

 

 
 

 

લમરડયા સપંકા: 

મોલનકા દ ગ્ગિ  

કોઓર્ડાનેટર, લમરડયા એન્ડ કમ્ય લનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન 

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