
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

બ્રમૅ્પટન દ્વાિા વરિષ્ઠો માટનેા કમૅ્પસ ઓફ લોંગ ટમમ કિે પ્રોજેક્ટન ેસહાય  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (10 માર્મ 2021) – વરિષ્ઠોની લાાંબા ગાળાની સાંભાળ માટનેી સહાયના મુદ્દ ેગોલ્ડન એજ વવલેજ ફોિ દ એલ્ડલી 

(GAVE)માાં એક સમાવેવિત કૅમ્પસ ઓફ કેિના બાાંધકામ માટ ેફ્લાઅિ વસટી કમ્યુવનટી કમૅ્પસ ખાતે પાાંર્ એકિ સધુીની જમીન પટ્ટા પિ 

કમમર્ાિીગણ લઈ િક ેતે માટે વસટી કાઉવન્સલે તઓેન ેઅવધકૃવત આપી છે. 

કૅમ્પસ ઓફ કેિની ફેવસવલટીમાાં બ ેમકાનોનો સમાવેિ થિ ેજેમાાં અદ્યતન 160 પથાિી ધિાવતુાં લોંગ ટમમ કેિ હોમ અને 140 એકમ ધિાવતુાં 

રકફાયતી આવાસ એકમ હિ.ે વરિષ્ઠોન ેપોતાના ઘિમાાં સુિવિતઅ અને વનિોગી િાખીને કમે્પસ ઓફ કેિ આિોગ્ય સાંભાળ પ્રણાલી પિ આવતુાં 

દબાણ હળવુાં કિિ ેજેનાથી તઓે એક જ સ્થળ પિ સાિી િીતે વૃદ્ધાવસ્થા વવવવધ જીવનિૈલીઓની તમેજ આિોગ્યની સહાય સાથે પસાિ કિી 

િકિે. 

પાંજીકૃત ર્ેરિરટ તિીક,ે GAVEનુાં જીવનધ્યેય વરિષ્ઠો માટે ઓન્ટારિયોની ગાંભીિ આવાસ જરૂરિયાતને સાંબોધન કિવાનુાં તેમજ વરિષ્ઠો અન્ય લોકો 

વવષમ સાાંસ્કૃવતક, વાિસાગત, ધાર્મમક અન ેસામાજીક પ્રવૃવિઓ માિફતે આનાંરદત, વનિોગી અન ેસાંતોષપ્રદ જીવન જીવી િક ેતે માટ ેસ્વતાંત્ર 

જીવન વનવામહ કિી િક ેઅને લાાંબા ગાળાની સાંભાળ પૂિી પાડી િકાય તે છે. 

બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉવન્સલ ેસહુ પ્રથમ વખત 26 ફેબ્રઆુિી 2020ના િોજ 50 વષમની અવવધ માટ ેGAVE ને જમીન સમર્પમત કિવાની માંજૂિી 

આપી. 

ઓન્ટારિયોનુાં લોંગ ટમમ કેિ માંત્રાલય 15,000 નવી લાાંબા ગાળાની સાંભાળની પથાિીઓનુાં સજમન કિિ ેજેથી લાાંબા ગાળાની સાંભાળ વધુ 

માત્રામાાં મળી િહે અને હૉવસ્પટલના હૉલવેમાાં અપાતી સાિવાિ સમાપ્ત કિવામાાં સહાયતા મળે જે 2023માાં પૂણમ થવાના લક્ષયાાંક સાથે 

7,000 વધ ુલાાંબા ગાળાની સાંભાળની પથાિીઓ ઉમેિીને થિ.ે 

સવુાક્યો 

"સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન આપણા વરિષ્ઠોન ેસહાયતા આપવા સમર્પમત છે જેમણ ેપોતાનુાં જીવન પોતાના બાળકો, પૌત્રોને સ્વતાંત્રતા અન ેકૅનેડામાાં 

વધ ુસમદૃ્ધ જીવન જીવી િક ેતે માટે કુિબાની આપી. ગોલ્ડન વવલેજ ફોિ દ એલ્ડલી જેવી સાંસ્થાઓ માિફતે આપણા વરિષ્ઠો પોતાના સોનિેી 

રદવસો આિામ અન ેસલામતીથી જીવી િક ેછે." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 



 

 

"ફ્લાઅિ વસટી કમ્યુવનટી કમૅ્પસ પિ ગોલ્ડન એજ વવલેજ ફોિ દ એલ્ડલી માટ ેપટ્ટા પિ જમીન લેવી તે વનદર્િમત કિ ેછે ક ેવસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

લાાંબા ગાળાની સાંભાળન ેસહાયતા અને આપણા સમાજમાાં વધતા જતા આર્થમક વવકાસ માટ ેપ્રવતબદ્ધતા ધિાવ ેછે. સ્થાવનક િીજનલ 

કાઉવન્સલિ અને પીલના માનવસવેા પ્રમુખ તિીક ેહુાં બ્રૅમ્પટન તિફની ગોલ્ડન વવલેજની પ્રવતબદ્ધતાનુાં સ્વાગત કરાં છુાં અન ેમન ેઆનાંદ છે ક ે

વસટી કાઉવન્સલે વૉડમ 4 માાં આ મહત્ત્વપૂણમ આવાસ યોજના આગળ ધપાવવાની માંજૂિી આપી." 

- માર્ટમન મેરડિોસ, િીજનલ કાઉવન્સલિ, વૉડમ 3 અને 4, પ્રમુખ, પ્લેનનાંગ એન્ડ ડવેેલપમને્ટ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન, પ્રમખુ,હ્યુમન 

સર્વમવસસ, રિજન ઓફ પીલ 

"કૅમ્પસ ઓફ કેિ હોવાથી આપણી આિોગ્ય સાંભાળ પ્રણાલી પિ િહેતો બોજો હળવો થિ ેકાિણકે વરિષ્ઠો પોત ેજેન ેઘિ કહી િકે એવા સ્થળે 

સુિવિતપણે રહેશે અન ેવનિોગી િહેિ.ે આ વૉડમમાાં વરિષ્ઠો માટે અદ્યતન 160 પથાિી ધિાવતુાં લોંગ ટમમ કેિ હોમ અને 140 એકમ ધિાવતુાં 

રકફાયતી આવાસ એકમ વૉડમ 4 માાં એક આવકાયમ ઉમેિો છે જે સુવનવચર્ત કિ ેછે કે તઓેન ેપોત ેઘિ કહી િક ેએવુાં રકફાયતી િહેઠાણનુાં સ્થળ 

મળી િક.ે" 

- જેફ બોમને, સીટી કાઉવન્સલિ, વૉડમ 3અને 4, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"આ પરિયોજના િહેિના સૌથી સહેલાઇથી અસિગ્રસ્ત થઈ િક ેએવા િહેવાસીઓને સીધી મદદ પૂિી પાડ ેછે અને આ કમૅ્પસ ઓફ કેિ 

ફેવસવલટીના સામાવજક-આર્થમક પ્રભાવથી બ્રમૅ્પટન િહેિના આર્થમક પુનર્જીવનમાાં જાન ફાંકાિે કાિણક ેતનેાથી ઘણા બધા િેત્રોમાાં િોજગાિ ઊભો 

થિ ેજેમક ેબાાંધકામ, ઇન્ફોમેિન ટકેનોલોજી અન ેલાાંબા ગાળાની સાંભાળ. અમન ેઆ મહત્ત્વપૂણમ ભાગીદાિીમાાં આગળ વધતા આનાંદની 

લાગણી થાય છે જેનાથી આપણા વરિષ્ઠ સમાજમાાં આવશ્યક સહાયતા આણી િકાિ.ે" 

- ડેવવડ બારિક, ર્ીફ એડવમવનસ્િેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), વસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા િહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદમ છે લોકો. અમન ેઊજામ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષમણનુાં કેન્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયામવિણીય નવવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં 

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

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

વમરડયા સાંપકમ : 

મોવનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડમનેટિ, વમરડયા એન્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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