
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

બ્રમે્પટન આર્થિક ક્ષમતાનો માર્િ મોકળો કરવા વ્યાજબી અન ેસમયસર  

ફડેરલ અન ેપ્રોવવવસસયલ ભડંોળની માર્ણી કર ેછે 

સીટી ફડેરલ અન ેપ્રોવવવસસયલ 2020 બજેટ-પવૂિ સલાહ-મસલતો માટ ેમંતવ્યો-સૂચનો પૂરા પાડ ેછે 

 

બ્રેમ્પટન, ઓસટેરરયો (જાસયુઆરી 25, 2020) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ફેડરલ અન ેપ્રોવવવસસયલ સરકારોને 2020 બજેટ-પૂવિ સલાહ-

મસલતોના ભાર્રૂપ ેઅનેક મહત્વની અગ્રતાઓની વકાલત કરી રહ્ું છે. 

આજ રોજ, લોકલ પાલાિમેસટ મેમ્બસિ (સંસદના સ્થાવનક સભ્યો) – રૂબી સાહોટા (Ruby Sahota), કમલ ખેરા (Kamal Khera), 

મવનસદર વસધુ (Maninder Sidhu), રમેશ સાંઘા (Ramesh Sangha) અન ેસોવનયા વસધ ુ(Sonia Sidhu) સાથનેી બેઠક 

દરવમયાન – મેયર પૅરિક બ્રાઉને (Patrick Brown) સીટીની ફેડરલ બજેટ માર્ણીઓની વવર્તો જાહેર કરી. તેઓએ લાંબા-ર્ાળાના િાવસિટ 

ભંડોળનુ ંમહત્વ અને િડપી વસ્તી વૃવધધન ેપહોંચી વળવા બ્રેમ્પટનની માળખાર્ત સર્વડો મજબતૂ બનાવવા માટેની જરૂરરયાત અરં્ે ચચાિ 

કરી. કાયમી પહેલોનુ ંમહત્વ જેમ કે રરવર વૉક અન ેતનેી હવામાનના ઉપશમન અને અનુકૂલનમા ંભૂવમકાની ચચાિ પણ કરવામાં આવી હતી. 

ર્ઇકાલે (જાસયુઆરી 24) ના ંરોજ યોજાયેલી બેઠકમા ંમેયર પૅરિક બ્રાઉન ધવારા ઓસટેરરયો વપ્રવમયર ડર્ ફોડિન ેપ્રોવવવસસયલ રજૂઆત 

દસ્તાવજે આપવામા ંઆવ્યો હતો. તેઓએ બ્રેમ્પટનને સૌથી તાકીદની જરૂરરયાતો જેમ ક,ે આરોગ્ય સભંાળમા ંલાંબા સમયથી અપૂરતુ ંભડંોળ 

અન ેપીલ મમેોરરયલ હોવસ્પટલ અન ેત્રીજી આરોગ્ય સભંાળ સર્વડના વવસ્તરણન ેસહાયતા કરવા તાત્કાવલક ભંડોળ માટેની જરૂરરયાતની ચચાિ 

કરી. મેયર બ્રાઉને પીલ રીજીયનલ પોલીસની સામદુાવયક સુરક્ષા અન ેર્ુનો વનવારણ પહેલો પ્રત્યે $20.5 વમવલયનની પ્રોવવસસની ભંડોળ 

ઘોષણાન ેપણ આવકારી હતી. આ બેઠકમા ંબંદૂકથી આચરવામાં આવતા ર્નુાઓને પકડી પાડવા હાઇવ ૅ410 અને 403 પર CCTV કમેરેાઓ 

માટનેી જરૂરરયાત, અન ેબ્રેમ્પટનમા ંપ્રોવવવસસયલ ઓફેસસીસ એક્ટ (POA) કોટિ હાઉસમા ંઅદાલતી સંસાધનોની અછત વવશે પણ ચચાિઓનો 

સમાવેશ થયો હતો. 

મેયરે કહ્ું ક ેકાઉવસસલ અને સીટી અવધકારીઓને સીટીની ફેડરલ અગ્રતાઓ, હાલના અદંાજપત્રની માર્ણીઓ, અન ેનવુ ંભંડોળ મેળવવા 

આર્ામી તકો પર ફેડરલ સરકાર પાસેથી અદ્યતન માવહતી વનયવમત ધોરણે મળે. 

નીચે બનં ેબજેટ-પવૂિની રજૂઆતોની િાંખીઓ આપેલી છે. સંપણૂિ દસ્તાવેજો સીટીની વબેસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. 

 એક વ્યાજબી ભડંોળ ફાળવણી જે િડપથી વવકસતી બ્રમે્પટન િાવસિટ અન ેિુમ િાવસિટ વસસ્ટમ્સ ધવારા સામનો કરાતા દબાણોને 

ઓળખી કાઢ ેઅને ઘટાડ ે

 પયાિવરણલક્ષી મૂલયાંકન પર કામ ચાલુ રહે તે વખત,ે હ્ુરોસટેરરયો-મઇેન સ્ટેશન LRT ને ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટન GO સ્ટેશન સુધી 

વવસ્તારવા ભંડોળ કરટબધધતા  

 રરવરવૉક, એક પરરવતિનશીલ પ્રોજેક્ટ માટ ેસહાયતા જેનાથી ડાઉનટાઉન બ્રમે્પટનમાં આર્થિક ક્ષમતાનો માર્િ મોકળો થશે, કનેેરડયન 

અથિતંત્રમા ં$256 વમવલયન ઉપરાતંનો ઉમરેો થશ ેઅને 2,200 ફૂલ-ટાઇમ નોકરીઓ ઊભી થશે 

 બ્રેમ્પટનમાં “હૉલવ ૅમેરડવસન” સમાપ્ત કરવા, પીલ મમેોરરયલ સસેટરનો તબક્કો II વવસ્તારવા, અને બ્રમે્પટનમા ંત્રીજી હોવસ્પટલને 

ભંડોળ આપવા તાત્કાવલક, સયાયી આરોગ્ય સભંાળ ભંડોળ 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Federal%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Committee%20of%20Council%202010/20191113cw_Agenda.pdf#page=32
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Welcome.aspx


 

 

 BramptonU (બ્રેમ્પટન યુવનવર્સિટી) ન ેવાસ્તવવક કાયદો બનાવવો અને વધાર ેસેકસડરી પયંત તકો રચવામા ંમદદરૂપ 

થવુ.ં મેઇનસ્િીટ સંશોધન સવ ેદશાિવે છે કે 83% જેટલા બ્રેમ્પટનવાસીઓ બ્રમે્પટન યુવનવર્સિટી ઇચ્છે છે 

 સમુદાય સરુક્ષા અન ેસુખાકારી પ્રત્યે સાકલયવાદી અવભર્મ માટ ેસરકારના તમામ સ્તરો વચ્ચ ેબ્રેમ્પટન-વવવશષ્ટ ડટેાની વહેંચણી 

વધારવી 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“આ નવા દસકામા,ં શહેરોની વ્યાખ્યા આ રીતે થશ ેકે આપણે કવેી રીત ેવવકાસન ેકાયમી બનાવી શકીએ છીએ, નોકરીઓ ઊભી કરી શકીએ 

છીએ, અન ેલોકોની અવરજવર અને માલસામાનનું સ્થળાંતર કાયિક્ષમ રીતે કરી શકીએ છીએ. આપણા ંફડેરલ અને પ્રોવવવસસયલ ભાર્ીદારો 

સાથે કામ કરવુ ંએ આ શહેર, ઓસટેરરયો અને કેનેડા માટે આર્થિક વવકાસ ખુલલો કરી શકતા સંખ્યાબધં પ્રોજેક્ટ્સ પર વ્યાજબી, સયાયી ભંડોળ 

સુરવક્ષત કરવામાં વનણાિયક બની રહે છે. બ્રેમ્પટન સામુદાવયક સુરક્ષામા ંતાજેતરના રોકાણો માટ ેઆભારી છે, જે દશાિવ ેછે ક ેઅવવરત અને 

એકીકૃત વહમાયતી પ્રયત્નો આપણા ંસમુદાયની અગ્રતાઓન ેહકારાત્મક રીતે આર્ળ વધારી રહ્ાં છે. અમે ધંધાકીય તકો, સેકસડરી પયંત વશક્ષણ, 

અસરકારક અને તમામને પરવડી શક ેતેવી આરોગ્ય સભંાળ ઊભી કરીને આપણા ંસમુદાયના વનમાિણમા,ં સરકારના બંન ેસ્તરો પાસથેી અવવરત 

સહાયતા મેળવવા પણ આશાવાદી છીએ.” 

-        પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“દર વષ,ે હજારો લોકો બ્રેમ્પટનન ેપોતાના માટે રહેવા, કામ કરવા અને રમતર્મત માટે પસંદર્ીનુ ંસ્થળ બનાવ ેછે. આપણો વવકાસ એક આકષિક 

કથન છે જેન ેઆપણે ફેડરલ અને પ્રોવવવસસયલ સરકારોની સહાયતા વડે વધાર ેમજબૂત બનાવવા માર્ીએ છીએ. અમ ેઅમારા સમયર્ાળાની 

કાઉવસસલની અગ્રતાઓ અન ેબ્રેમ્પટન 2040 વવિન સાથ ેઅનુરૂપ બહુ સહયોર્ી પહેલો પર અમારા સરકારી ભાર્ીદારોને પ્રવૃત્તમય કરવાનુ ં

ચાલુ રાખીશંુ.” 

-        ડેવવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડવમવનસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન   
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમ ેિોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમ ેતકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 
 વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ  

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

