
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

હહમાયતી પ્રયાસો, સિકાિી ભાગીદાિીઓ અન ેઅહતરિક્ત અવક સ્ત્રોતો માિફત હસટી ઊભ ું કિ ેછે બ્રમૅ્પટન માટ ે

ઉજ્જવળ ભહવષ્ય 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (09 જ લાઈ 2020) – સિકાિના તમામ સ્ત્તિો સહ કાયય કિીને હસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન હવકાસ અને ટકાઉપણાની પહેલો 

માટ ેહહમાયતી પ્રયાસો કિવા પ્રહતબદ્ધ છે જેનાથી િહવેાસીઓને લાભ થાય અને સ્ત્થાહનક ધોિણે પરિવતયન આણી શકાય. આિોગ્ય સુંભાળ, 

પોસ્ત્ટ સેકન્ડિી હશક્ષણ, પરિવહન અન ેઆર્થયક પ નઃપ્રાહતતમાું િહેલ તકો પિ ધ્યાન કેહન્િત કિીન ેહસટીએ ફેડિલ અન ેપ્રોવવુંશ્યલ પ્રશાસન તિફથી 

નોંધપાર અન દાન અન ેયોગદાન પ્રાતત કયાય છે, જે બ્રમૅ્પટન માટે ઉજ્જવળ ભહવષ્ય સ હનહચિત કિવાના વધાિાના આવક સ્ત્રોતો મેળવવાની 

પ્રરિયા છે. 

ફડેિલ અન ેપ્રોવવુંશ્યલ અન દાન નીહધયન અન ેયોગદાન 

2019થી ફેડિલ અન ેપ્રોવવુંશ્યલ પ્રશાસન તિફથી હસટી માટે ક લ $66,71,95,952 જેવા માતબિ નીહધયન જાહેિાત અને યોગદાન જાહિે 

કિાયા છે, જે 2011 થી અત્યાિ સ ધીની અગાઉની ટમય ઓફ કાઉહન્સલો કિતા 232 ટકાનો વધાિો છે. આ પકૈી, આશિે 137.8 હમહલયનન ું 

ભુંડોળ મહામાિી સામેના જવાબરૂપે COVID-19 રિસ્ત્ટાટય એન્ડ રિકવિી માટ ેછે. 2019થી અત્યાિ સ ધી હસટી માટ ેઅન દાનના ભુંડોળની 

િકમ જે COVID-19 સુંબુંહધત નથી તે ક લ $52,93,14,465 જેટલી છે.  

કૅનેડા અન ેઓન્ટારિયો સિકાિ સાથે કાયય કિીન ેહસટીએ 2019થી અત્યાિ સ ધીમાું સફળતાપૂવયક હહમાયત કિીન ેઅન દાન અન ેયોગદાન મળેવ્યા 

છે. 

  

• રિવિવૉક – નવેમ્બિ 2020માું, જાહેિ કિાય ું હત ું કે હસટી $38 હમહલયન કિતા વધ  િકમ ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાું પૂિ હનયુંરણ માટ ે

પ્રાતત કિશ,ે જેથી હસટી તેમની રિવિવૉક પરિયોજના સાકાિ કિવા તિફ એક પગલ ું આગળ વધશ.ે આપહિ હનવાિણ અન ેઅન કૂલન 

ભુંડોળ (Disaster Mitigation and Adaptation Fund)ના હનયમો અને શિતો હેઠળ પરિયોજનાની સફળ સમીક્ષા થઈ ગયા 

બાદ કનૅેડા સિકાિ દ્વાિા ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન ફ્લડ પ્રોટેક્શન પ્રોજેક્ટની હસટીની અિજીન ેમુંજૂિ કિવામાું આવી હતી. 

• પીલ મમેોરિયલનો તબક્કો II – માિય 2021માું, પ્રોવવુંશ્યલ સિકાિ ેજાહેિ કય ું ક ેતમેના અુંદાજપરના ભાગરૂપે તેઓ  હવહલયમ 

ઓસ્ત્લિ હેલ્થ હસસ્ત્ટમના પીલ મમેોરિયલ સેન્ટિ ફોિ ઇહન્ટગ્રેટેડ હલે્થ એન્ડ વેલનેસના હવસ્ત્તાિ માટે ભુંડોળ પૂરું પાડશે જ્યાું એક નવ ું 

હૉહસ્ત્પટલ ઊભ ું થશ ેતમેજ િાયિસન ય હનવર્સયટી સાથ ેબ્રૅમ્પટનની ભાગીદાિીમાું તબીબી હશક્ષણ માટનેી નવી સ ુંસ્ત્થાના હવકાસ માટ ે

નાણાકીય સ મથયન પૂરું પાડવામાું આવશ.ે 

• પોસ્ત્ટસકેન્ડિી – માિય 2021માું, હસટીએ બ્રૅમ્પટનમાું પ્રોવવુંસની વધ  હવસ્ત્તૃત પોસ્ત્ટસેકન્ડિી તકોની જાહિેાતને આવકાિી હતી જેમાું 

િાયિસન ય હનવર્સયટી ખાતે મેરડકલ ઇહન્સ્ત્ટટ્ય ટનો સમાવેશ થાય છે. જ લાઈ 7ની સભામાું બ્રમૅ્પટન હસટી કાઉહન્સલ ે$1 હમહલયનના 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/838
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/895
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/895


 

 

આયોજન અન દાનન ેસ્ત્કૂલ ઓફ મરેડહસન ઊભી કિવા માટે બહ મત ેપસાિ કય ું હત ું. 16 જૂન 2021ના િોજ હસટી અન ેય હનવર્સયટી 

ઓફ ગલે્ફ-હમ્બિ દ્વાિા તેમના તે ઇિાદાની પ હિ કિવામાું આવી ક ેસેંટિ ફોિ ઇનોવેશનમાું ઍંકિ ટનેન્ટ એટલેકે કે સૌથી મોટા અને 

જાણીતા ભાડ આત તિીક ેતમેની શૈક્ષહણક સુંસ્ત્થા બ્રૅમ્પટન ખાતે ખસડેવામાું આવશ.ે   

• રીજી બ્રમૅ્પટન ટ્રાહન્િટ સવલત – એહપ્રલ, 2021માું, બ્રૅમ્પટ્ને રીજી બ્રૅમ્પટન ટ્રાહન્િટ સવલત માટ ે$128 હમહલયનન ું ફેડિલ અન ે

પ્રોવવુંશ્યલ હનવેશ પ્રાતત કય ું. The construction of this new facility will improve the capacity, quality, and 

safety of public transit infrastructure for Brampton, and allow for the future installation of 

infrastructure to service electric buses, creating cleaner and more efficient transportation 

methods for residents 

• બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (29 જ લાઈ 2019) – આજે મેયિ પેરટ્રક બ્રાઉન ે(Mayor Patrick Brown) બ્રૅમ્પટન સીટી 

કાઉહન્સલ વતી બ્રૅમ્પટનમાું સીમાહિહ્નરૂપ ગણાતા પૅન-કૅનેરડયન ઇલેહક્ટ્રક બસ ડેમોન્સ્ત્ટ્રેશન એન્દ ઇહન્ટગ્રેશન ટ્રાયલમાું 

ગવનયમેન્ટ ઓફ કૅનેડાનાું નોંધપાર હનવેશન ું સ્ત્વાગત કય ું. હસટીએ પાયલોટ પ્રોજેક્ટના પ્રથમ તબક્કા માટ ે$11.15 હમહલયનન ું 

ભુંડોળ બ્રમૅ્પટન ખાતેની બેટિી ઇલેહક્ટ્રક બસોના પિીક્ષણ માટે મેળવ્ય ું. 

પ્રાયોજન 

માિય 2019માું બ્રમૅ્પટન સીટી કાઉહન્સલ ેઆખા શહેિની પ્રાયોજન વ્ય હિિના અને અદ્યતન કિેલ પ્રાયોજન અને નામકિણ અહધકાિ નીહત 

સ્ત્વીકાિી જે શહેિના નામકિણ અહધકાિોના વેિાણ માટનેી સવલતોની ટૂુંકી સૂહિન ેમુંજૂિી આપી હતી તનેો જ ભાગ છે. આખા શહેિના 

પ્રાયોજન તથા નામકિણ અહધકાિોનો પ્રોગ્રામ વ્યવસાયો માટે એવી હવહશિપણ ેબનાવેલ તકો ઓફિ કિ ેછે જેથી તઓે સમાજ સાથે જોડાઇ 

શક ેઅને િહેવાસીઓ માટ ેએક ઉન્નત અન ભવ ઊભો કિી શક.ે 

નાણાકીય દબાણો વધતા જાય છે ત્યાિ ેહસટી બ્રૅમ્પટનના કિદાતાઓ પિ થતા પ્રભાવને લઘ િમ કિવા પ્રહતબદ્ધ છે અને સાથે જ િહેવાસીઓને 

ઉચ્િતમ જીવન ગ ણવિા પ્રદાન કિવા માુંગ ેછે. સતટેમ્બિ 2020માું બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉહન્સલ ે$25,12,500 ની કકુંમતે બ્રૅમ્પટન 

સૉકિ સેંટિના બાહ્ય નામકિણ અહધકાિો માટે 15-વર્યના હસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન અને સવે મકૅ્સ રિઅલ એસ્ત્ટેટ ઇન્ક (Save Max Real 

Estate Inc) વચ્િ ેથયેલ કિાિનામાનેમુંજૂિી આપી હતી. 

આખા શહેિની પ્રાયોજન વ્ય હિિના અન ેઅદ્યતન કિેલ પ્રાયોજન અન ેનામકિણ અહધકાિ નીહત સ્ત્વીકાિી ત્યાિથી હસટીએ ક લ $3.7 હમહલયન 

જેટલી આવકન ેપ્રાયોજન અન ેનામકિણ અહધકાિો પેટ ેઅુંહતમ રૂપ આતય ું હત ું જેથી િહેવાસીઓન ેવધ  સવેા આપવા સાથે સુંલગ્ન વધતા જતા 

ખિયને થોડો ઘણો સમાવી શકાય. 

સ વાક્યો 

"આિોગ્ય સુંભાળ, ટ્રાહન્િટ અને આર્થયક આર્થયક પ નઃપ્રાહતતમાું િહલે અવકાશ ભિી લેવા માટ ેસમયસિ હનવેશ અને સિકાિના તમામ સ્ત્તિ ે

સહયોગ વધાિવાની આવશ્યકતા COVID-19ની મહામાિીન ેકાિણે હબલક લ અહનવાયય બની ગઈ છે. આ ટમય ઓફ કાઉહન્સલ દિહમયાન 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/904
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/904
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/837
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/837


 

 

આપણા િહવેાસીઓ માટે હહમાયત કિવા માટ ેહસટીએ જે કાયય કય ું છે તનેો મને ગવય છે અન ેહ ું ફેડિલ અન ેપ્રોવવુંશ્યલ સિકાિને તમની 

ભાગીદાિી માટે આભાિ વ્યક્ત કરું છ ું. સાથે મળી આપણે બ્રમૅ્પટન માટ ેઉજ્જવળ ભહવષ્ય સ હનહચિત કિવાન ું િાલ ું િાખીશ ું." 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

  

"હસટી ખાતે અમ ેનોંધપાર સ્ત્થાહનક િોકાણ અને ભાગીદાિીઓ માિફત ેબ્રૅમ્પટનવાસીઓના જીવનમાું સ ધાિા લાવવા માટે સમર્પયત છીએ. 

જ્યાિે સાથ ેમળીન ેઆપણે બ્રૅમ્પટનન ેનવપલ્લહવત કિી િહ્યા છીએ ત્યાિ ેઅમ ેઆપણા ફેડિલ, પ્રોવવુંશ્યલ અન ેધુંધાદાિી ભાગીદાિો સાથ ેઅમે 

સહયોગ િાલ  િાખવા ઉત્સ ક છીએ. 

- ડેહવડ બારિક, િીફ એડહમહનસ્ત્ટ્રેરટવ ઓરફસિ, હસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી િડપી હવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 7,00,000 કિતા વધ  લોકો વસ ેછે અન ેતમેાું 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદય છે લોકો. અમન ેઊજાય મળ ેછે અમાિા હવહવધ સમાજોમાુંથી, અમે િોકાણ માટે આ કર્યણન ું કેન્િ છીએ અને અમે તકહનકી અન ેપયાયવિણીય નહવનતા તિફ દોિી જતી યારાન ું 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા હનિોગી શહેિના હવકાસ માટે છે જે સ િહક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

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

 
હમરડયા સુંપકય : 

મોહનકા દ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડયનેટિ, હમરડયા એન્ડ કમ્ય હનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સુંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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