
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                     

 

બ્રમે્પટન સિક્યોિસ કનેડેા એન્ડ ઓન્ટરેિયો ઇન્વસે્ટમને્્િ ઇન ચ િંગકિુી વલૅનિે િને્ટિ (બ્રમે્પટન ચ િંગકિુી 

વલૅનિે િને્ટિમાિં કનેડેા અન ેઓન્ટરેિયો િોકાણો િિુસિત કિ ેછે) 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (ફબે્રુઆિી 9, 2021) – આજે, મેયિ પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown); માનનીય કૅથેરિન મૅકેન્ના (Catherine 

McKenna), સમસનસ્ટિ ઓફ ઇન્રાસ્િક્ િ એન્ડ કમ્યુસનટીિ વતી રૂબી િાહોટા (Ruby Sahota), મેમ્બિ ઓફ પાલાસમને્ટ ફોિ બ્રેમ્પટન 

નોથસ; મસનન્દિ સિધુ (Maninder Sidhu), મેમ્બિ ઓફ પાલાસમને્ટ ફોિ બ્રેમ્પટન ઇસ્ટ; માનનીય લૉિી સ્કૉટ (Laurie Scott), 

ઓન્ટેરિયો’િ સમસનસ્ટિ ઓફ ઇન્રાસ્િક્ િ વતી માનનીય પ્રબમીત િિકારિયા (Prabmeet Sarkaria), એિોસિએટ સમસનસ્ટિ ઓફ સ્મોલ 

સબઝનેિ એન્ડ િેડ ટેપ રિડક્શન અને મેમ્બિ ઓફ પ્રોસવસન્િયલ પાલાસમેન્ટ ફોિ બ્રેમ્પટન િાઉથ; અને અમિજોત િિંધુ (Amarjot Sandhu), 

મેમ્બિ ઓફ પ્રોસવસન્િયલ પાલાસમને્ટ ફોિ બ્રેમ્પટન વેસ્ટ દ્વાિા ચ િંગકિુી વૅલનેિ િેન્ટિના નવીનીકિણ માટ ેભિંડોળની ઘોષણા કિવામાિં આવી. 

 

ગવમેન્ટ ઓફ કનેેડા ઇન્વેચસ્ટિંગ ઇન કનેેડા યોજનાનો ભાગ કમ્યુસનટી, કલ્ િ એન્ડ રિરિએશન ઇન્રાસ્િક્ િ સ્િીમ (CCRIS) માિફત ેઆ 

પ્રોજેક્ટમાિં $572,000 નુિં િોકાણ કિી િહ્ુિં છે. ગવમેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરિયો $476,619 નુિં ભિંડોળ, જ્યાિ ેિીટી ઓફ બ્રેમ્પટન $381,381 નો 

ફાળો પૂરિં પાડી િહ્ુિં છે.  

 

આ પ્રોજેક્ટમાિં પ્રવેશ િુલભતા (એક્િેસિસબસલટી) અને વપિાશકતાસનો અનભુવ િધુાિવા રિરિએશન િેન્ટિમાિં ઇસન્ટરિયિ અને એસક્સ્ટરિયિ 

નવીનીકિણ િામેલ છે. ઇસન્ટરિયિ આધુસનકીકિણમાિં નવા વૉશરૂમ્િ,  ેન્જ રૂમ્િ, એક િૌના (sauna), લોકિની િગવડો, અન ેશાવિ 

િગવડોનો િમાવેશ થાય છે. બધાિં સવસ્તાિોમાિં જમીની ગટિ અદ્યતન કિવાની િાથે િાથે, હોટ ટબ સવસ્તાિમાિં ટાઇલ્િ ફિીથી બેિાડવાથી, આ 

િગવડની િુિિામાિં પણ વધાિો થશ.ે   

 

ઇમાિતના એસક્સ્ટરિયિ પિ, વૉકવ ેઅને કે  બેસઝન્િમાિં િમાિકામથી ઉત્તિી બાજુએ ગટિમાિં િધુાિો થશ.ે પાર્કિંગ લૉટમાિં લાઇટો અદ્યતન 

કિવામાિં વધાિ ેતેજસ્વી, વધાિ ેઊર્જસ-કાયસિમ રફક્સ્ િસ િમાવવામાિં આવશે. ચ િંગકુિી વૅલનિે િને્ટિન ેઅદ્યતન કિવુિં એ િીટી ઓફ બ્રમે્પટનના 

પાક્િસ એન્ડ રિરિએશન માસ્ટિ પ્લાન, બ્રેમ્પટનના રિરિએશન િને્ટિસ માટે નવીનીકિણ યોજનાનો ભાગ છે. 

 

ચ િંગકુિી વૅલનિે િને્ટિ COVID-19 િામે પ્રસતરિયા કિવામાિં િમગ્ર પ્રોસવન્િમાિં શટડાઉનન ેલીધ ેબિંધ િહ્ુિં છે. નવીનીકિણ 2021 ની 

વિિંતઋતમુાિં શરૂ થાય તવેી અપેિા િાખવામાિં આવ ેછે. 

 

કડીઓ (ચલિંક્િ) 

• બ્રેમ્પટનમાિં રિરિએશન ઇન્રાસ્િક્ િ િુધાિવા કેનેડા અને ઓન્ટેરિયો િોકાણ કિશે 

• પાક્િસ એન્ડ રિરિએશન માસ્ટિ પ્લાન 

 

અવતિણો (ક્વૉ્િ): 

 

“અમ ેબ્રમે્પટનના ચ િંગકુિી વૅલનિે િેન્ટિમાિં ગવમેન્ટ ઓફ કનેેડા અન ેગવમને્ટ ઓફ ઓન્ટેરિયો પાિેથી આ નોંધપાત્ર િોકાણો આવકાિવામાિં 

ગૌિવ અનુભવીએ છીએ. બ્રમે્પટન એક આિોગ્યપ્રદ અન ેિુિસિત શહેિ છે અન ેઅમે િહવેાિીઓન ેતિંદિુસ્ત અને િરિય િહેવા, અન ેઆનિંદ 

કિાવવા ચ િંગકુિી વૅલનિે િને્ટિ અન ેઅમાિા બધાિં રિરિએશન િેન્ટિસ પ્રવેશ િુલભ, િુિસિત અનુભવ કિાવ ેતેવી ખાતિી કિવાનુિં  ાલુ 

િાખીશુિં.” 

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

 

https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/02/canada-and-ontario-invest-to-improve-recreation-infrastructure-in-brampton.html
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx


 

 

“બ્રેમ્પટનના રિરિએશન િને્ટિસનુિં આપણાિં િમુદાયના હ્રદયમાિં સ્થાન છે. પાક્િસ એન્ડ રિરિએશન માસ્ટિ પ્લાનના ભાગરૂપ ેચ િંગકુિી વૅલનેિ 

િેન્ટિને અદ્યતન બનાવવામાિં િહાયતા બદલ ફેડિલ અને પ્રોસવન્િની િિકાિોનો આભાિ. ચ િંગકુિી વૅલનેિ િેન્ટિન ેઅદ્યતન બનાવવાથી 

બ્રેમ્પટનમાિં મનોિિંજન િગવડોમાિં વધાિો થશે અને બધાિં બ્રમે્પટનવાિીઓ માટ ેિરિય જીવનશૈલીને પ્રોત્િાસહત કિવામાિં મદદ મળશ.ે” 

- િૉસવના િાન્ટોિ (Rowena Santos), પ્રાદેસશક કાઉસન્િલિ વૉર્ડિસ 1 અન ે5; પ્રમુખ, કમ્યુસનટી િર્વસિીિ, િીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“ચ િંગકુિી વૅલનેિ િેન્ટિમાિં ઇસન્ટરિયિ અને એસક્સ્ટરિયિને અદ્યતન કિવુિં એ આ િગવડની પ્રવેશ િુલભતા, િુિિા અન ેવપિાશકતાસના એકિંદિ ે

અનભુવ માટ ેઅસનવાયસ છે. અમ ેઆ નવીનીકિણ કામો શરૂ કિવામાિં િોમાિં  અનુભવીએ છીએ અને બ્રમે્પટનમાિં ભાસવ પ્રોજેક્્િ પિ િિકાિના 

બધાિં સ્તિો પાિેથી િતત િહયોગ મેળવવા માટે આશાવાદી છીએ.”    

- શમેઇન સવસલયમ્િ (Charmaine Williams), િીટી કાઉસન્િલિ, વોર્ડિસ 7 અન ે8; ઉપ-પ્રમુખ, કમ્યુસનટી િર્વસિીિ, િીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

 

“િીટી ઓફ બ્રેમ્પટન આપણાિં િમદુાયને જરૂિી િહાયતા આપવા િિકાિના બધાિં સ્તિો િાથે કાયસ કિવા િમર્પસત છે. ચ િંગકુિી વૅલનેિ 

િેન્ટિના િોકાણો આપણાિં િમુદાયમાિં મનોિિંજન િગવડોનુિં નવીનીકિણ કિવા અન ેબ્રેમ્પટનવાિીઓને ઉત્કૃષ્ટ મનોિિંજનલિી તકો પૂિી પાડવા 

પાક્િસ એન્ડ રિરિએશન માસ્ટિ પ્લાનની વ્યૂહાત્મક પહેલને અનુરૂપ છે.” 

- ડેસવડ બેરિક (David Barrick),  ીફ એડસમસનસ્િેરટવ ઓરફિિ, િીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

“િામુદાસયક મનોિિંજન કેન્રોમાિં િોકાણ કિવાથી લોકોનુિં આિોગ્ય અન ેિુખાકાિીને પ્રોત્િાહન મળે છે અને લોકો જ્યાિં િહેવા, કામ કિવા અને 

કુટુિંબીજનોને ઉછેિવા ઇચ્છતા હોય ત્યાિં િવસગ્રાહી અને કાયમી િમુદાયોનુિં સનમાસણ કિ ેછે. ચ િંગકુિી વલૅનેિ િને્ટિના નવીનીકિણથી 

બ્રેમ્પટનવાિીઓ માટ ેમનોિિંજનલિી તકો િુધી વધાિે િાિી પહોં  પૂિી પડાશે. કનેેડાનો ઇન્રાસ્િક્ િ પ્લાન હર્જિો પ્રોજેક્્િમાિં િોકાણ કિ ે

છે, દેશભિમાિં િોજગાિોનુિં િજસન કિ ેછે, અને વધાિ ેિાફ, વધાિે િવસગ્રાહી િમુદાયોનુિં સનમાસણ કિ ેછે.” 

- માનનીય કથૅેરિન મકૅેન્ના (Catherine McKenna), સમસનસ્ટિ ઓફ ઇન્રાસ્િક્ િ એન્ડ કમ્યુસનટીિ વતી રૂબી િાહોટા (Ruby 

Sahota), મેમ્બિ ઓફ પાલાસમને્ટ ફોિ બ્રેમ્પટન નોથસ 

 

“િમુદાય, િિંસ્કૃસત, અને મનોિિંજનલિી ઇન્રાસ્િક્ િમાિં િોકાણ કિવુિં એ િવસગ્રાહી અન ેકાયમી િમુદાયો બનાવવા માટ ેઅસનવાયસ છે. ચ િંગકુિી 

વૅલનેિ િને્ટિમાિં િોકાણોથી આ િગવડની જીવનિેખા લિંબાશે, અને મુલાકાતીઓ આગામી વષો માટે કાયસિમો અને પ્રવૃસત્તઓનો આનિંદ માણી 

શકતા હોવાની ખાતિી કિી શકાશ.ે” 

- મસનન્દિ સિધુ (Maninder Sidhu), મેમ્બિ ઓફ પાલાસમેન્ટ ફોિ બ્રેમ્પટન ઇસ્ટ 

 

“બ્રેમ્પટનની રિરિએશન િગવડોમાિં આજે િોકાણ કિવાથી ખાતિી થશ ેકે આપણ ેઆપણાિં પ્રમેાળ શહેિનો આનિંદ માણવાનુિં આવતીકાલે પણ 

 ાલુ િાખી શકીએ છીએ. આપણી િગવડો િુધાિીને અન ેકુટુિંબીજનોને િરિય િહેવામાિં મદદ કિીન,ે આપણ ેઆ વાવાઝોડાવાળી આબોહવામાિં 

આપણાિં િમુદાયન ેઆિોગ્યપ્રદ અને આનિંદદાયી િીતો પૂિી પાડી િહ્ાિં છીએ.” 

- માનનીય લૉિી સ્કૉટ (Laurie Scott), ઓન્ટેરિયો’િ સમસનસ્ટિ ઓફ ઇન્રાસ્િક્ િ વતી માનનીય પ્રબમીત િિકારિયા 

(Prabmeet Sarkaria), એિોસિએટ સમસનસ્ટિ ઓફ સ્મોલ સબઝનિે એન્ડ િેડ ટેપ રિડક્શન અને મેમ્બિ ઓફ પ્રોસવસન્િયલ 

પાલાસમેન્ટ ફોિ બ્રેમ્પટન િાઉથ 

 

"મને ચ િંગકુિી વૅલનેિ િેન્ટિ નવીનીકિણ પ્રોજેક્ટની મિંજૂિીની ઘોષણા કિવામાિં િોમાિં  થાય છે. આપણાિં મહાન શહેિમાિં અત્યાિે િોકાણથી 

બ્રેમ્પટનવાિીઓ અન ેતેઓના કટુુિંબીજનોન ેતિંદુિસ્ત અને િરિય જીવનશૈલી જીવવા માટે આગળ તકો પૂિી પાડી શકાશ.ે” 

- અમિજોત િિંધુ (Amarjot Sandhu), બ્રેમ્પટન વેસ્ટ માટ ેપ્રોસવસન્િયલ પાલાસમને્ટના િભ્ય 
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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. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે 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, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વધ  જાણવા માટે www.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


 

 

 

 

 

 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 
 

 

 રિસસ્ટન બુજોલ્ડ (Christine Bujold) 

પ્રેિ િેિેટિી (Press Secretary) 

ઓરફિ ઓફ ધી ઓનિેબલ લૉિી સ્કૉટ, ઓન્ટેરિયો’િ સમસનસ્ટિ ઓફ 

ઇન્રાસ્િક્ િ 

416-454-1782 | christine.bujold@ontario.ca  

 

િોરફયા િૌઝા-રડઆિ (Sofia Sousa-Dias) 

કોમ્યુસનકેશન્િ બ્રાિં  (Communications Branch) 

ઓન્ટેરિયો સમસનસ્િી ઓફ ઇન્રાસ્િક્ િ (Ontario Ministry of 

Infrastructure) 

437-991-3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca 

 

મીરડયા રિલેશન્િ (Media Relations) 

ઇન્રાસ્િક્ િ કેનેડા (Infrastructure Canada)  

613-960-9251 

ટોલ રી: 1-877-250-7154 

ઇમેલ: infc.media.infc@canada.ca   

અમને Twitter, Facebook અને Instagram પિ અનિુિો  

વેબ: ઇન્રાસ્િક્ િ કેનેડા (Infrastructure Canada) 
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mailto:sofia.sousa-Dias@ontario.ca
mailto:infc.media.infc@canada.ca
https://twitter.com/INFC_eng
https://www.facebook.com/InfrastructureCanadaENG/
https://www.instagram.com/infragram_can/
http://www.infrastructure.gc.ca/

