
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

શહિેના ભવવષ્યન ેઉજ્જજ્જવળ બનાવવા માટ ેબ્રમૅ્પટન ન્યાયપરૂ્ણ ફડેિેલ અન ેપ્રોવવન્્યલ 

 નીવિયનની વહમાયત કિ ેછે 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (11 માર્ણ 2021) – શુક્રવાિ, માર્ણ 12ના િોજ, બ્રૅમ્પટન મેયિ પૅરિક બ્રાઉન બ્રમૅ્પટનના સાાંસદો અન ેMPPને 

મહત્ત્વપરૂ્ણ અવિમતાઓની વહમાયત કિવા અને શહેિના ભવવષ્યને સિુવિત કિવા અને પરિવતણન આર્વા માટે ઓનલાઇન મળશ.ે 

 

COVID-19ના િોગર્ાળાએ બ્રૅમ્પટનની મહત્ત્વપરૂ્ણ અવિમતાઓની અગત્યતા વિાિી દીિી છે જેમકે આિોગ્ય સાંભાળ, પરિવહન અન ે

આર્થણક પુનર્જીવન. અાંદાજપત્ર પૂવનેી ફેડેિલ અને પ્રોવવા્ં યલ સલાહમસલતો માિફત,ે સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન શહેિની તુિાંતની અન ેલાાંબાગાળાની 

જરૂરિયાતોન ેસિુવિત કિવા સમાનતાયુક્ત નીવિયન માટ ેવહમાયત કિી િહ્યા છે જેમાાં ગાઢ ભાગીદાિીઓ અને સહયોગનો સમાવેશ થાય છે. 

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન દ્વાિા તાજેતિમાાં સેફ રિસ્ટાટણ અિીમેન્ટનુાં વવસ્તિર્ 2021ના અાંત સુિી કિવા વવનાંતી કિવામાાં આવી હતી અન ેતઓે 

મ્યુવનવસપલ િાવન્િટ વસસ્ટમોન ેમદદરૂપ થશે એવા વિાિાના $150 વમવલયનના પ્રોવવા્ં યલ ભાંડોળની તાજેતિની જાહેિાતને આવકાિ ેછે. 

આના પરિર્ામ ેમ્યુવનવસપાવલટીઓ માટે કુલ $650 વમવલયન હજુાં પર્ 31 રડસેમ્બિ 2021 સિુી ઉપલબ્િ છે, જ્જયાાં જે તે રકસ્સાઓ 

અનુસાિ રડસેમ્બિ 2022 સુિીની સમયસીમાની છૂટ આપવામાાં આવેલ છે. 

 

િોજગાિ ઊભા કિવા અને િીનહાઉસ ગૅસ એવમશનો ઘટાડવા માટ ેવ્યુહાત્મક િીન ઇન્રાસ્િક્ર્િ િાવન્િટ પ્રોજેક્્સમાાં િોકાર્ કિવા માટે સીટી 

ઓફ બ્રૅમ્પટન 2020માાં મેળવેલ નીવિયન પિ આિાિ િાખીન ેવવનાંતી કિ ેછે, જેમક ેનવી િાવન્િટ જાળવર્ી અને સાંિહ કિવાની સુવવિાઓ 

અન ેિીિો એવમશન ફ્લીટ. 

 

બાકીના ઓન્ટારિયોની સિખામર્ીમાાં બ્રમૅ્પટનની આિોગ્ય સાંભાળની િવત આવિી લેવા તાકીદ ેપ્રોવવા્ં યલ નીવિયન નીરે્ આપેલ બાબતો 

સવહત આિોગ્ય સવેાઓની આખી શે્રર્ી માટ ેઅવતમહત્ત્વપૂર્ણ છે: િોગ વનવાિર્ અન ેઆિોગ્ય વૃવદ્િ; સામાવજક અન ેસાવણજવનક આિોગ્યના 

કાયણક્રમો,; ગૃહ સાંભાળ; અને ઇવન્ટિેટેડ હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ માટ ેબ્રમૅ્પટન વસવવલ હૉવસ્પટલ અન ેપીલ મમેોરિયલ સેંટિ ખાતેની હૉવસ્પટલની 

સેવાઓ. 

 

7,00,000 કિતા વિુ િહવેાસીઓ સાથ ેબ્રૅમ્પટન કૅનડેાનુાં નવમુાં સૌથી વવશાળ વૈવવધ્ય અને િડપથી વિતી વસ્તી સાથનેુાં શહેિ છે. 

ટેકનોલોજીની િમતા અન ેઇનોવેશનથી વવકાસ પામતા ઉદ્યોગો માટ ેિોજગાિ વવૃદ્િ માટે સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન માટે કૌશલ્યોન ેવવકસાવવા તે 

અિીમતા છે. 

 

અાંદાજપત્ર પવૂનેી િજૂઆતોના મખુ્ય મુદ્દાઓમાાં નીરે્ આપેલ બાબતો સામેલ છે: 

• બ્રૅમ્પટનમાાં "હૉલવે મેરડવસન” સમાપ્ત કિવા માટ ેત્વરિત અને સમાનતાયુક્ત પ્રોવવા્ં યલ આિોગ્ય સાંભાળ નીવિયન 



 

 

• ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટનન ેખુલ્લ ુમકુવા અન ેઅવવિત િહેતા વવકાસ અન ેવવૃદ્િની સહાયતા માટેના રિવિવૉક માટ ેપ્રોવવાં્યલ નીવિયન 

• ઇલેવક્િક િાવન્િટ વેવહકલ્સ માટે ત્રીજી િાવન્િટ જાળવર્ી અન ેસાંિહની સુવવિા માટ ેફેડેિલ નીવિયન 

• ક્વીન સ્િીટ BRT પ્રોજેક્ટ માટ ેવનવેશ કિીન ેઆાંતિ પ્રાદેવશક, ઉચ્ર્ સ્તિના િાવન્િટ નટેવકણની સહાયતા 

• પયાણવિર્ આકાિર્ી અભ્યાસ હાથ િિવામાાં આવ ેછે ત્યાાં સિુી હુિોન્ટારિયો મેઇન સ્િીટ LRT એક્સ્ટને્શનમાાં વનવેશ 

• મિેોવલાંક્સ (Metrolinx) સાથે GO િાવન્િટ િેલ વવસ્તિર્ને ગવત આપવી અને આખા રદવસની ટૂ-વ ેસર્વણસ માટે નીવિયન 

• બ્રૅમ્પટન યુવનવર્સણટી ઍક્ટ (Brampton University Act) પસાિ કિીને BramptonUની સ્થાપના કિવા પ્રોવવા્ં યલ કાયદો લાવવો અને 

પોસ્ટ-સેકન્ડિી વશિર્ અન ેરક્રરટકલ ઇનોવેશન અને ટેકનોલોજી ઇન્રાસ્િક્ર્િમાાં વનવેશ 

 

અાંદાજપત્ર પવૂનેી િજૂઆતો વાાંર્વા માટ ેઅહીંવક્લક કિો. 

  

સવુાક્યો 

 

“આપર્ા સિકાિી ભાગીદાિો સાથ ેસહયોગ કિવાથી આપર્ા સહીયાિા પ્રવતલાભન ેસહાયતા મળશ.ે COVID-19 ના િોગર્ાળાએ સમયસિ 

અન ેસમાનતાયુક્ત નીવિયનની જરૂરિયાત વિ ુમાત્રામાાં આવ્યક બનાવી છે જેથી ઓન્ટારિઓની સિખામર્ીમાાં બ્રમૅ્પટનના આિોગ્યની 

સાંભાળમાાં િહેલ અાંતિ ઔં થઈ શક.ે તેથી જ અમ ેપ્રોવવન્સન ેઆર્ી વિતી જતી વસ્તી માટ ેઅક્યુટ કેિ હૉવસ્પટલ અન ેમેરડકલ સ્કૂલ માટ ે

વહમાયત કિી િહ્યા છે. 

  

આપર્ા સમાજના આિોગ્ય અન ેસુખાકાિી માટ ેતે પર્ ખાતિી કિી લેવી અવત અગત્યની છે કે આપર્ી પાસે સુલભ અને ટકાઉ જાહેિ 

પરિવહન હોય. આ બાબત અમે અમાિા ફેડેિલ ભાગીદાિો સ મિ મકુીશુાં જ્જયાિે અમે તમેન ેજર્ાવીશુાં કે બ્રૅમ્પટનમાાં ઇલેવક્િક િાવન્િટ વેવહકલ્સ 

માટ ેિાવન્િટ જાળવર્ી અન ેસાંિહની સવુવિાનુાં વવદ્યુવતકિર્ કિવા માટેની તેમની સહાય કટેલી અવનવાયણ છે. 

 

 - પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

“બ્રૅમ્પટન દેશની સૌથી યુવા અને વૈવવધ્યપૂર્ણ વસ્તી િિાવ ેછે. આ શહેિ વ્યવસાયો અન ેવનવેશકાિો માટે એટલે આ કર્ણક છે કાિર્કે તે ઇનોવેશન 

કોિીડોિના કેન્ર સ્થાને આવેલ છે જ્જયાાં GTHA ટૅલન્ટ પૂલ અને બજાિો સુલભ છે અને સાથે જ વવકાસ કિી શકાય એવી જમીનની ઉપલબ્િતા 

છે. સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન આપર્ા ફેડેિલ અન ેપ્રોવવા્ં યલ ભાગીદાિો  સાથેની ભાગીદાિી ર્ાલુ િાખવા ઉત્સુક છે જેથી આપર્ા શહેિ, 

ઓન્ટારિયો અને કનૅેડા માટે આ નવા દાયકાને પનુવ્યાણખ્યાવયત કિી શકાય.  

 

 - ડેવવડ બારિક, ર્ીફ એડવમવનસ્િેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), વસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી િડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વિ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદણ છે લોકો. અમન ેઊજાણ મળ ેછે અમાિા વવવવિ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાર્ માટે આ કર્ણર્નુાં કેન્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાણવિર્ીય નવવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં 

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


 

 

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

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વિુ જાર્વા માટે www.brampton.ca. 

 

 
વમરડયા સાંપકણ : 

ગુિવવાંદિ વસાંઘ (Gurvinder Singh) 

કોઓર્ડણનેટિ, વમરડયા એન્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@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=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

