
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

બ્રમે્પટન સીટી કાઉન્સસલ ેરહવેાસીઓ, ધધંાઓ અન ેસમદુાય સમહૂોન ેસહાયરૂપ થવા  

યઝુર ફીમા ંફરેફારો મજૂંર કયાા   

બ્રેમ્પટન, ઓસટેરરયો (મ ે29, 2020) – આ અઠવારિયે, બ્રેમ્પટન સીટી કાઉન્સસલે પોતાના યુઝર ફી બાય-લૉમાં ફેરફારોને મજૂંરી આપી જેથી 

સમુદાય પર COVID-19 થી થયલેા નાણાકીય પ્રભાવો ઘટાિવામાં મદદ મળી શક.ે 

બુધવાર ેપોતાની બેઠકમા,ં કાઉન્સસલે રરરિએશન, પરફોર્મિંગ આર્ટસા, ફેન્સન્લટી સર્વાસીસ, ફાયર એસિ ઇમરજસસી સર્વાસીસ, લેજીસ્લેરટવ 

સર્વાસીસ, તમેજ પાર્કસા અન ેફોરેસ્ટરીના ક્ષેત્રોમા ંનોંધપાત્ર સંખ્યાબધં 2020 ના ંદરોની યુઝર ફી પાછી ખેંચીન ેગત વર્ા 2019 ના ંદરો પ્રમાણે 

કરી. આ ફેરફારો જુલાઇ 1, 2020 થી અમલમાં આવ ેછે, અને ફેરફારો આ વર્ાના અંત સુધી $1,021,000 જેટલી રાહત પૂરી પાિશે.   

આપણં શહેર રહવેાસીઓન ેસંખ્યાબંધ કાયાિમો અને સેવાઓ પૂરી પાિવા કરટબદ્ધ છે, જે પહોંચ સુલભ બનાવે અન ેનાણાનંું વળતર રળી 

આપે એમ બનંે હોય. યુઝર ફીથી સીટીન ેન્મલકત કરના દર પર ભારણ ઘટાિવાની સાથે સાથે ખચાાઓન ેપહોંચી વળવામા ંમદદ મળતી હોય છે. 

આ ફેરફારો માર્ટાન મૅિીરોસ (Martin Medeiros), રીજીયનલ કાઉન્સસલરની આગવેાનીમાં મેયરના રરઓપનીંગ એસિ રરકવરી વકીંગ ગ્રપૂ 

દ્વારા જાહેર જનતાની સામેલગીરીથી મળેલા પ્રન્તસાદના તાત્કાન્લક પરરણામ સ્વરૂપ ેકરવામા ંઆવ્યા છે. આજની તારીખ સુધીમા,ં 3,900 

થી વધારે લોકો અન ેસમૂહોએ શહરેના ઓનલાઇન સવ ેઅને ચાલુ રહેલી ન્હતધારકોની બેઠકો મારફત ેપોતાના પ્રન્તભાવો પૂરા પાડ્યા છે. 

આપણા ંશહેરનો ઓનલાઇન રરકવરી અને રરઓપનીંગ સવે જૂન 14, 2020 સધુી ચાલુ રહેશે, અને રહવેાસીઓ અને ધંધાઓન ેછેવટ ેપોતાના 

રરઓપનીંગ માટે શહેરની યોજનાઓ પર પોતાના મંતવ્યો જણાવવા આમંન્ત્રત કરવામાં આવ્યા છે. 

 

વધ ુમાન્હતી માટે વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/COVID19.  

અવતરણો (ર્કવૉર્ટસ): 

“સમગ્ર COVID-19 મહામારી દરન્મયાન, આપણી કાઉન્સસલ ેઓનલાઇન અન ેટેન્લફોન ટાઉન હૉલ્સ મારફત ેઆપણાં સમુદાયના બધાં 

સભ્યો સાથે પોતાની સરિય સામેલગીરી ચાલુ રાખી છે. અમન ેલાખો લોકો પાસેથી પ્રાથન્મક માન્હતી મળી છે કે COVID-19 ને લીધ ેભાર ે

નાણાકીય તકલીફો ઊભી થઇ છે અન ેઆ અઠવારિયાનું પરરણામ આપણી સામૂન્હક રરકવરીને સહાયરૂપ થવામાં અમારી કરટબદ્ધતા દશાાવે છે.” 

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

“મેયરનું રરઓપનીંગ એસિ રરકવરી વકીંગ ગ્રપૂ શરૂ થયુ ંત્યારથી, અમ ેઆપણા ંઆગળના માગાનુ ંઆયોજન કરી રહ્યા છીએ ત્યારે આપણા ં

રહેવાસીઓ, ધંધાઓ અન ેન્હતધારક સમહૂો પાસેથી અમન ેસૌથી મહત્વની બાબતો ન્વશ ેસાભંળવા મળયંુ છે. અમ ેએવી યોજના બનાવવા 

કરટબદ્ધ છીએ જેને આપણો સમદુાય આકાર આપ ેઅને અમ ેઆ અથાસભર પ્રન્તસાદ સાભંળવાનું અન ેતેની પર કાયાવાહી કરવાનું ચાલુ 

રાખીશંુ.” 

https://letsconnect.brampton.ca/reopening/survey_tools/reopeningsurvey
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

- માર્ટાન મૅિીરોસ (Martin Medeiros), રીજીયનલ કાઉન્સસલર, વોડ્સા 3 અને 4; લીિ (આગેવાન), મેયરનું રરઓપનીંગ એસિ રરકવરી 

વર્કિંગ ગ્રપૂ  

“આપણાં શહરે ેતબર્કકાવાર રરઓપનીંગનું આયોજન કયુિં છે ત્યાર,ે એ ન્નણાાયક બની રહે છે કે આપણો સમુદાય આ મહત્વના સંવાદોમા ંસરિય 

રહે અને સહભાગી થવાનુ ંચાલુ રાખ.ે હંુ તમામ રહવેાસીઓને પોતાના મંતવ્યો જણાવવા હાલમા ંચાલુ ઓનલાઇન સવમેાં ભાગ લેવા 

પ્રોત્સાન્હત કર ંછંુ અન ેખાતરી કરાવું છંુ કે શહેરના આગામી પગલાઓમાં આપણાં સમુદાયની જરૂરરયાતો શે્રષ્ઠ પ્રન્તબબંન્બત થશ.ે” 

- િેન્વિ બારરક (David Barrick), ચીફ એિન્મન્નસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન  
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપાિો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ 

છે લોકો. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતા 

પ્રવાસન ાં નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અને Instagram પિ જોડાવ. અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

ન્મરિયા સપંકા: 

મોન્નકા દુગ્ગલ  

કોઓર્િાનેટર, ન્મરિયા એસિ કમ્યુન્નટી એંગેજમેસટ  

વ્યૂહાત્મક સંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્્ટન 

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

