
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન AMO 2020 કોન્ફિન્સમાાં: 

આર્થિક રિકવિી અન ેવદૃ્ધિ માટ ેભાગીદાિી 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (ઓગસ્ટ 17, 2020) – ઓગસ્ટ 17 થી 19 સુિી, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનનુાં પ્રદ્તદ્નદ્િ માંડળ, એસોદ્સએશન ઓફ 

મ્યુદ્નદ્સપાદ્િટીસ (AMO) 2020 ની વર્ચયુિઅિ કોન્ફિન્સમાાં સહભાગી થશ.ે મેયિ પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown) ની આગેવાનીમાાં, 

કાઉદ્ન્સિના સભ્યો અન ેસીટી અદ્િકાિીઓ બ્રેમ્પટનની સૌથી આવશ્યક જરૂરિયાતો પિ પ્રોદ્વન્સના મખુ્ય દ્હતિાિકો સાથ ેજોડાશ.ે 

બેઠકો (મીટટાંગ્સ) દ્મદ્નસ્િી ઓફ ફાઇનાન્સ, દ્મદ્નસ્િી ઓફ હલે્થ, દ્મદ્નસ્િી ઓફ ઇન્રાસ્િક્ચિ, દ્મદ્નસ્િી ઓફ એન્વાઇિોન્મને્ટ, કન્ઝવશેન 

એન્ડ પાક્સિ, અને દ્મદ્નસ્િી ઓફ કોિેજીસ એન્ડ યુદ્નવર્સિટીસ સાથ ેમાંજૂિ થઇ છે. 

COVID-19 સામ ેપ્રવતિમાન પ્રદ્તરિયાન ેધ્યાનમાાં િેતા, આ વર્ષ ેસીટીની મહત્વની અગ્રતાઓમાાંથી એક અગ્રતા પોતાની આર્થિક િીકવિી માટે 

સતત સહાયતા મેળવવાની છે. સીટી અદ્િકાિીઓ શહેિની ટકાઉ વૃદ્ધિનુાં સાંચાિન કિવાનો અને િહેવાસીઓના જીવનની ગુણવત્તા સુિાિવાનો 

અતૂટ ભાગ હોય તેવી વિાિાની અગ્રતાઓ પિ પણ પ્રકાશ પાડશે, જેમાાં સામેિ છે: 

• આિોગ્ય સાંભાળ – પીિ મેમોરિયિના ફઝે ટૂ (તબક્કો બ)ે માટ ેઅન ેત્રીજી આિોગ્ય સાંભાળ સગવડ માટે કરટબધિતા. 

• ઉર્ચચતિ િમની િાદ્ન્ઝટ – િાદ્ન્ઝટની નવી શૈિીઓમાાં િોકાણમાાં વિાિો કિવો જેમાાં સામેિ છે, દ્ધવ-માગીય રદવસભિની GO 

સર્વિસ, િાઇટ િેઇિ િાદ્ન્ઝટ અન ેબસ િેદ્પડ િાદ્ન્ઝટ. 

• આબોહવા પરિવતિન અન ેપિૂ ઉપશમન – ભાંડોળ અન ેસવુ્યવદ્સ્થત માંજૂિીઓ મેળવીને સીટીના રિવિવૉક પ્રોજેક્ટ માટ ે

ભાગીદાિીમાાં વિાિો કિવો, અને કમ્યુદ્નટી એનર્જી એન્ડ એદ્મશન્સ રિડક્શન પ્િાન (CEERP) માિફત ેઓળખેિા ગ્રીન 

ઇન્રાસ્િક્ચિ (હરિયાળા માળખાગત) પ્રોજેક્્સમાાં નવુાં િોકાણ કિવુાં. 

• સરિય પરિવહન – વિાિ ેસાિા નભાઉ ચિાયમાનતા દ્વકલ્પો જે બિાાં િહવેાસીઓ માટે પરિવહન નેટવક્સિની સુિક્ષા અને પહોંચને 

સુિભ બનાવવામાાં વિાિો કિ.ે 

• સકેન્ડિી પયતં તકો – BramptonU અદ્સ્તત્વમાાં િાવવાનો કાયદો ઘડીન ેસેકન્ડિી પયંત દ્શક્ષણ તકો વિાિવા માટ ેસહાયતા. 

• જાહિે સાંસ્થાકીય દ્મિકતો માટ ેદ્મિકત વિેો-મદુ્ક્ત – COVID-19 નાાં પ્રભાવોને ડામવા અન ેસાંપણૂિ અન ેસફળ આર્થિક રિકવિીની 

ખાતિી કિાવવા સતત ભાંડોળ માટનેી દ્વનાંતી. 

• શહિેી સામદુાદ્યક કને્ર (અબિન કમ્યદુ્નટી હબ) – બ્રમે્પટનમાાં પરિવહનિક્ષી સમુદાયો (િાદ્ન્ઝટ ઓરિએન્ટેડ કમ્યુદ્નટીસ - TOC)ને 

દ્નભાવવા માટ ેનવા વૃદ્ધિ મોડેિ તિીક ેશહેિી સામુદાદ્યક કેન્ર ઊભુાં કિીને 20 દ્મદ્નટ ચાિીને પહોંચી શકાય તેવુાં, આિોગ્યપ્રદ 

પાડોશ અપનાવવા પ્રોદ્વન્સન ેદ્વનાંતી કિવી. 

વિ ુમાદ્હતી મેળવવા સીટીની વેબસાઇટ જુઓ. 

 અવતિણો (ક્વૉ્સ):  

“અમ ેCOVID-19 નાાં પ્રભાવો સામે આપણી આર્થિક રિકવિીને સહાયરૂપ બને તવેો ગ્રાહકિક્ષી અદ્ભગમ અપનાવવા તિફ કામ કિીએ છીએ 

ત્યાિે, અમે સ્થાદ્નક ઉકેિો પિ પણ ધ્યાન આપી િહ્ાાં છીએ જે આપણાાં શહેિની ટકાઉ વૃદ્ધિને ચદ્િત કિશ ેઅન ેઆપણાાં િહવેાસીઓ માટ ે

વિાિ ેસાિા ગુણવત્તાભયાિ જીવનની ખાતિી કિાવશ.ે હુાં પ્રોદ્વન્સે બ્રમે્પટન માટ ેતાજેતિમાાં બતાવેિી કરટબધિતાઓ માટ ેપ્રોદ્વન્સનો આભાિ 

માનુાં છુાં અન ેઆપણે આર્થિક રિકવિી અને વૃદ્ધિના માગિ પિ આગળ વિીએ ત્યાિ ેઆન ેવિાિે પ્રસ્થાદ્પત કિવા આશાવાદી છુાં.” 

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

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Lets-Partner.aspx


 

 

“COVID-19 સામે આપણી પ્રદ્તરિયા દિદ્મયાન, સીટીએ િહવેાસીઓ અવિાંદ્બત હોય તવેી અદ્નવાયિ અન ેદ્નણાિયક સેવાઓ પૂિી પાડવાનુાં 

ચાિુ િાખવાની સાથે સાથે આપણી સાંપણૂિ આર્થિક રિકવિી અને સતત વૃદ્ધિન ેસહાયરૂપ થતા મુખ્ય પ્રોજેક્્સ પ્રગદ્તમય બનાવવાનુાં પણ ચાિુ 

િાખ્યુાં છે. આપણ ેબ્રેમ્પટનના ભદ્વષ્ય માટ ેઆયોજન અને દ્નમાિણ કિી િહ્ાાં છીએ ત્યાિ ેસિકાિના ઉર્ચચતિ સ્તિો સાથે ઘદ્નષ્ઠ સહયોગ 

આપણી સફળતા માટ ેદ્નણાિયક બનશ ેઅન ેહુાં AMO 2020 દિદ્મયાન પ્રોદ્વન્સ સાથે મુખ્ય ભાગીદાિીની તકોની ચચાિ કિવા આશાવાદી છુાં.” 

- ડેદ્વડ બારિક (David Barrick), ચીફ એડદ્મદ્નસ્િેરટવ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન  
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી દ્વકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 િોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદિ છે િોકો. 

અમને ઊજાિ મળે છે અમાિા દ્વદ્વિ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કર્ષિણનુાં કેન્ર છીએ અન ેઅમે તકદ્નકી અને પયાિવિણીય નદ્વનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા દ્નિોગી શહેિના દ્વકાસ માટે છે જે સુિદ્ક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વિુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 

દ્મરડયા સાંપકિ : 

મોદ્નકા દુગ્ગિ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડિનેટિ, દ્મરડયા એન્ડ કમ્યુદ્નટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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