
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

 

બ્રમે્પટન ેસાઉથ ફ્લચૅસસ સ્પોર્ટસસપ્લકે્સમાાં કમ્યનુનટી યથુ હબ બનાવવા ફડેરલ અન ેપ્રોનવનસસયલ રોકાણો સરુનિત 

કયાસ 
 

બ્રેમ્પટન, ઓસટેરરયો (માચસ 5, 2021) – આજરોજ, મેયર પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown); બ્રેમ્પટન સીટી કાઉનસસલસસ; માનનીય કથૅેરરન 

મૅકેસના (Catherine McKenna), નમનનસ્ટર ઓફ ઇસરાસ્િક્ચર એસડ કમ્યુનનટીસ વતી સોનનયા નસધુ (Sonia Sidhu), મેમ્બર ઓફ 

પાલાસમેસટ ફોર બ્રેમ્પટન સાઉથ; માનનીય લૉરી સ્કૉટ (Laurie Scott), ઓસટેરરયો’સ નમનનસ્ટર ઓફ ઇસરાસ્િક્ચર વતી માનનીય પ્રબમીત 

સરકારરયા (Prabmeet Sarkaria), એસોનસએટ નમનનસ્ટર ઓફ સ્મોલ નબઝનેસ એસડ રેડ ટપે રરડક્શન અને મેમ્બર ઓફ પ્રોનવનસસયલ 

પાલાસમેસટ ફોર બ્રેમ્પટન સાઉથ; અને અમરજોત સાંધ ુ(Amarjot Sandhu), મમે્બર ઓફ પ્રોનવનસસયલ પાલાસમસેટ ફોર બ્રમે્પટન વેસ્ટ દ્વારા 

બ્રેમ્પટનમાાં સાઉથ ફ્લૅચસસ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સમાાં આગામી કમ્યુનનટી યુથ હબ માટ ેભાંડોળ આપવાની ઘોષણા કરવામાાં આવી. 

 

ઇસવેસસ્ટાંગ ઇન કનેેડા યોજનાની કમ્યુનનટી, કલ્ચર એસડ રરરિએશન ઇસરાસ્િક્ચર સ્િીમ (CCRIS) મારફત ેગવમસેટ ઓફ કેનેડા આ પ્રોજેક્ટમાાં 

$565,000 નુાં રોકાણ કરી રહ્ુાં છે. ગવમેસટ ઓફ ઓસટેરરયો આ પ્રોજેક્ટ માટ ે$476,619 નુાં ભાંડોળ, જ્યારે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

$381,381 નો ફાળો પૂરો પાડી રહ્ુાં છે. 

 

સાઉથ ફ્લૅચસસ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સમાાં કમ્યુનનટી યુથ હબ જુવાનોન ેલગતા કાયસિમો, સવેાઓ અન ેપ્રવૃનિઓમાાં સહભાગી થવા બ્રેમ્પટનના જુવાનોને 

સુરનિત અન ેપહોંચ સુલભ જગ્યા પૂરી પાડશે. સાઉથ ફ્લૅચસસ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સમાાંના હાલના કટેલાક રૂમોને જુવાનો માટેની પ્રવૃનિઓ અન ે

સાંસાધનો માટ ેએક મકુ્ત કલ્પના, સમર્પસત જગ્યામાાં રૂપાાંતરરત કરવામાાં આવશ.ે  

 

જુવાનો-કેનસિત જગ્યાઓ સુધી પહોંચ સુદૃઢ બનાવવી એ સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનના પાક્સસ અને રરરિએશન માસ્ટર પ્લાનનો ભાગ છે. સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન બ ેમનોરાંજન કેસિો – સાઉથ ફ્લૅચસસ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સ અને સસેચુરી ગાડસસસ રરરિએશન સેસટરની જગ્યાને કમ્યુનનટી યુથ હબ્સમાાં 

રૂપાાંતરરત કરવાની યોજના ધરાવે છે, જે જુવાનોને સુરનિત અન ેઆવકાયસ જગ્યાઓ આપશે જે શહરેભરમાાં જુવાન લોકો માટે સેવાઓ અન ે

પ્રવૃનિઓ માટ ેવન-સ્ટોપ શોપ તરીક ેકામ કર ેછે.  

 

રહેવાસીઓ અન ેનહતધારકો સાથ ેસીટીની સલાહ-મસલત પ્રરિયા થકી માંતવ્યો-સૂચનો વડ,ે બાંન ેકમ્યુનનટી યુથ હબ્સ માટેની રડઝાઇન પ્રરિયા 

વષસ 2021 નાાં નશયાળામાાં શરૂ થશ.ે 

 

યથુ રસેડલી કમ્યનુનટી ડનેઝગ્નશેન 

 

માચસ 2020 માાં, સીટી ઓફ બ્રમે્પટનને પાક્સસ એસડ રરરિએશન ઓસટેરરયો દ્વારા સહાયભૂત કાયસિમ, પ્લૅ વક્સસ તરફથી ફરી એકવાર પ્લેરટનમ 

યુથ રસેડલી કમ્યુનનટી સ્ટટેસ (જુવાનોન ેઅનુકૂળ સમુદાય મોભો) મળ્યો છે. જુવાનનયાઓને વૃનદ્ધ અન ેનવકાસ તકો આપવા સીટીની પોતાની 

ઉત્કૃષ્ટ કરટબદ્ધતા બદલ ઓળખ મળવાનુાં આ ત્રીજી વખત બસયુાં છે, અને તે આ વષે ટોચનુાં પ્લેરટનમ પદ મેળવનાર ત્રણ સમુદાયોમાાંનો એક 

સમુદાય બસયો છે. વધ ુમાનહતી મળેવવા અહીં નક્લક કરો. 

 

https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/parks-natural-areas/Parks-Recreation-Master-Plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/843
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx


 

 

કડીઓ (સલાંક્સ) 

• મીરડયા પ્રકાશન: બ્રેમ્પટનમાાં સાઉથ ફ્લૅચસસ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સમાાં કમ્યુનનટી યુથ હબ બનાવવા કનેેડા અને ઓસટેરરયો રોકાણ કરે છે  

• કમ્યુનનટી યૂથ ક્લબ્સ  

• પાક્સસ એસડ રરરિએશન માસ્ટર પ્લાન 

• યુથ રસેડલી કમ્યુનનટી ડેનઝગ્નેશન (જુવાનોને અનુકૂળ સમુદાય પદ) 

 

અવતરણો (ક્વૉર્ટસ): 

 

“અમ ેસાઉથ ફ્લૅચસસ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સમાાં બ્રેમ્પટનના કમ્યુનનટી યુથ હબમાાં ગવમેસટ ઓફ કનેેડાના અન ેગવમેસટ ઓફ ઓસટેરરયોના રોકાણોને 

આવકારીએ છીએ. બ્રમે્પટન કનેેડામાાં સૌથી જુવાન શહેરોમાાંનુાં એક શહેર છે, જેમાાં 130,000 ઉપરાાંત જુવાનોની ઉંમર 14 થી 29 વષસની છે. 

કમ્યુનનટી યુથ હબ્સ નવનવધતા અન ેસમાનતાને પ્રોત્સાનહત કરશ,ે નવીન સામેલગીરીને પ્રોત્સાહન આપશ,ે અન ેજુવાનો માટ ેસુરનિત 

જગ્યાઓ પૂરી પાડશે, અન ેકાઉનસસલની અગ્રતાની પરરભાષાને આગળ વધારશ ેકે બ્રમે્પટન એક આરોગ્યપ્રદ અન ેસુરનિત શહેર છે.” 

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

 

“બ્રેમ્પટનના કમ્યુનનટી યુથ હબ્સમાાંના એકમાાં ફેડરલ અન ેપ્રોનવનસસયલ રોકાણો બ્રેમ્પટનના જુવાનો માટે આ જગ્યાઓ બનાવવાના આપણાાં 

પ્રવાસમાાં એક ઉિેજક નવકાસ છે. આપણ ેઆગળ વધીએ તમે, અમે જુવાનોની જરૂરરયાતોન ેઅનુરૂપ ચોક્કસ કાયસિમો અને સેવાઓ વડે આ 

ગનતશીલ જગ્યાઓ બનાવવા જુવાનો સાથે સહયોગ સાધીને સાથે પ્રવૃિમય થઇ રહ્ાાં છીએ.”  

- રૉનવના સેસટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેનશક કાઉનસસલર વૉર્ડસસ 1 અન ે5; પ્રમુખ, કમ્યુનનટી સર્વસસીસ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“વૉડસ 4 માટનેા કાઉનસસલસસ તરીક,ે અમે બ્રમે્પટનમાાં બે યુથ હબ્સના નવકાસ માટે સીટી અન ેરીજીયનલ કાઉનસસલમાાં નહમાયત કરી છે. અમે આ 

પ્રોજેક્ટને આગળ વધારતુાં પ્રોનવનસસયલ અન ેફેડરલ સરકારોનુાં આજનુાં રોકાણ આવકારીએ છીએ અને તેનાથી બ્રેમ્પટનમાાં જુવાનો માટ ેનવી 

તકો ઊભી થશે. સીટીએ આ પ્રોજેક્ટ માટે નવસ્તારના જુવાનો પાસથેી સરિય રીતે પ્રનતભાવ માાંગ્યો છે અન ેઅમે સાઉથ ફ્લૅચસસ 

સ્પોર્ટસસપ્લેક્સમાાં યુથ હબ નવકસાવીએ એટલે તઓેનો પ્રનતભાવ સમાવવાની આશા રાખીએ છીએ.” 

- માર્ટસન મૅડેરોસ (Martin Medeiros), પ્રાદેનશક કાઉનસસલર, વોર્ડસસ 3 અન ે4, અન ેજૅફ બૉમને (Jeff Bowman), સીટી 

કાઉનસસલર, વોર્ડસસ 3 અન ે4, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

“સીટી કમસચારીઓ આપણાાં જુવાનોની ચોક્કસ જરૂરરયાતોન ેઅનુરૂપ આ યુથ જગ્યાઓનુાં આયોજન કરવા અન ેરડઝાઇન બનાવવા સમર્પસત છે, 

અન ેઆ રોકાણોથી આપણને સાઉથ ફ્લૅચસસ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સમાાં કમ્યુનનટી યુથ હબ બનાવવામાાં સહાયતા મળશે. અમે અમારા નહતધારકો સાથે 

કામ કરવાનુાં અન ેઆ જુવાનો માટનેી નવનશષ્ટ જગ્યાઓ સ્થાપવા અમારા જુવાનનયાઓ સાથ ેપ્રવૃિમય રહેવાનુાં ચાલુ રાખવા આશાવાદી 

છીએ.”   

- ડેનવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડનમનનસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“મનોરાંજન કેસિોમાાં રોકાણ કરવાથી લોકોનુાં આરોગ્ય અન ેસુખાકારીન ેપ્રોત્સાહન મળે છે અને લોકો જ્યાાં રહેવા, કામ કરવા અન ેકુટુાંબો ઉછેરવા 

ઇચ્છતા હોય ત્યાાં સવસગ્રાહી અને કાયમી સમુદાયોનુાં નનમાસણ થાય છે. સાઉથ ફ્લૅચસસ યુથ હબ બ્રેમ્પટનમાાં બધી પશ્ચાદભનૂા જુવાનોને 

સહભાગી થવા, અન ેતેમાાંથી લાભ મેળવવા સુરનિત જગ્યા પૂરી પાડશ.ે કાયસિમો અને સવેાઓની વૈનવધ્યસભર શે્રણી ભાનવ સામુદાનયક 

નવકાસમાાં પણ ફાળો આપશ.ે કનેેડાનો ઇસરાસ્િક્ચર પ્લાન હજારો પ્રોજેક્ર્ટસમાાં રોકાણ કર ેછે, દેશભરમાાં રોજગારનુાં સજસન કર ેછે, અન ેવધારે 

સાફ, વધાર ેસવસગ્રાહી સમુદાયોનુાં નનમાસણ કર ેછે.” 

- માનનીય કથૅેરરન મકૅેનના (Catherine McKenna), નમનનસ્ટર ઓફ ઇસરાસ્િક્ચર એસડ કમ્યુનનટીસ વતી સોનનયા નસધુ (Sonia 

Sidhu), મેમ્બર ઓફ પાલાસમસેટ ફોર બ્રેમ્પટન સાઉથ 

 

“બ્રેમ્પટનની મનોરાંજનલિી જગ્યાઓમાાં રોકાણ કરીન ેઆજે, આપણે આગામી વષો માટ ેઆપણાાં સમુદાયની લાાંબા-ગાળાની વૃનદ્ધ અને 

નવકાસમાાં રોકાણ કરી રહ્ાાં છીએ. સાઉથ ફ્લૅચસસ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સમાાં નવુાં યુથ હબ આવવાથી આપણાાં જુવાનોને એકઠા થવાનુાં સ્થળ, અને 

આપણાાં સમુદાયન ેએકબીજા સાથ ેસાંકળાવવા નવી જગ્યાઓ મળશે.” 

https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Youth-Hubs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx


 

 

- માનનીય લૉરી સ્કૉટ (Laurie Scott), ઓસટેરરયો’સ નમનનસ્ટર ઓફ ઇસરાસ્િક્ચર વતી માનનીય પ્રબમીત સરકારરયા 

(Prabmeet Sarkaria), એસોનસએટ નમનનસ્ટર ઓફ સ્મોલ નબઝનસે એસડ રેડ ટેપ રરડક્શન અને મેમ્બર ઓફ પ્રોનવનસસયલ 

પાલાસમેસટ ફોર બ્રેમ્પટન સાઉથ 

 

“સાઉથ ફ્લૅચસસ યુથ હબ જેવી સ્થાનનક મનોરાંજનલિી સગવડ માટ ેભાંડોળ પૂરાં પાડનાર આપણાાં મ્યુનનનસપલ ભાગીદારોને ટેકો આપવાથી 

વધાર ેસુદૃઢ, ખુશ, સુરનિત, અને આરોગ્યપ્રદ સમુદાયોનુાં નનમાસણ થાય છે. આપણી સ્થાનનક જાહેર માળખાગત સગવડમાાં આ રોકાણથી 

આપણાાં સમુદાયે નવકસવાનુાં અને નવસ્તરવાનુાં ચાલુ રાખયુાં છે ત્યાર ેબ્રમે્પટનના જુવાનો માટે જીવનની ગુણવિા સધુરશે.” 

- અમરજોત સાંધુ (Amarjot Sandhu), બ્રેમ્પટન વેસ્ટ માટ ેપ્રોનવનસસયલ પાલાસમસેટના સભ્ય 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

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

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

શેસટેલ ઑબર્ટસન (Chantalle Aubertin) 

પ્રેસ સેિેટરી (Press Secretary) 

ઓરફસ ઓફ ધી નમનનસ્ટર ઓફ ઇસરાસ્િક્ચર એસડ કમ્યુનનટીસ 

613.941.0660 | chantalle.aubertin@canada.ca  

 

રિનસ્ટન બુજોલ્ડ (Christine Bujold) 

પ્રેસ સેિેટરી (Press Secretary) 

ઓરફસ ઓફ ધી ઓનરેબલ લૉરી સ્કૉટ, ઓસટેરરયો’સ નમનનસ્ટર ઓફ 

ઇસરાસ્િક્ચર 

416.454.1782 | christine.bujold@ontario.ca  

 

સોરફયા સૌઝા-રડઆસ (Sofia Sousa-Dias) 

કોમ્યુનનકેશસસ બ્રાાંચ (Communications Branch) 

ઓસટેરરયો નમનનસ્િી ઓફ ઇસરાસ્િક્ચર (Ontario Ministry of 

Infrastructure) 

437.991.3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca 

 

મીરડયા રરલેશસસ (Media Relations) 

ઇસરાસ્િક્ચર કેનેડા (Infrastructure Canada)  

613-960-9251 

ટોલ રી: 18.77.250.7154 

ઇમેલ: infc.media.infc@canada.ca   

અમને Twitter, Facebook અને Instagram પર અનસુરો  

વેબ: ઇસરાસ્િક્ચર કેનેડા (Infrastructure Canada) 

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
mailto:chantalle.aubertin@canada.ca
mailto:christine.bujold@ontario.ca
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/
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