
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

AMO 2021 વર્ચ્યઅુલ કોન્ફરન્સમ ાં સીટી ઓફ બ્રમે્પટન: 

રરકવરી, આરોગ્્, અન ેભ વવ સમવૃધિ મ ટ ેવિમ ્ત કરવી 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરર્ો (ઓગસ્ટ 16, 2021) – ઓગસ્ટ 16 થી 18 સયિી, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનનયાં પ્રવતવનવિ માંડળ, 2021 એસોવસએશન ઓફ 

મ્્યવનવસપ વલટીસ (AMO) ની વર્ચ ય્ુઅલ કોન્ફરન્સમ ાં સિભ ગી થશ.ે મે્ર પૅરિક બ્ર ઉન (Patrick Brown) ની આગવે નીમ ાં, 

ક ઉવન્સલન  સભ્્ો અન ેસીટી અવિક રીઓ બ્રેમ્પટન મ ટ ેસૌથી મિત્વન  મયદ્દ ઓ પર સમગ્ર પ્રોવવન્સન  સરક રી માંત્રીઓ, અવિક રીઓ અને 

મયખ્્ વિતિ રકો સ થે પ્રવતૃ્તમ્ થશ.ે 

  

આપણ ેCOVID-19 વૈવવવક મિ મ રીમ ાંથી પસ ર થઇ રહ્ ાં છીએ ત્્ ર,ે અગ્રત ઓમ ાં આપણ ાં સમયદ ્ની રરકવરી અન ેએકાંદર ેઆરોગ્્ 

અન ેસયખ ક રી જેવી બ બતો પર ભ ર મૂકવ મ ાં આવે છે. આમ ાં સ મેલ છે: 

• સરિ્ પરરવિન – સરિ્ પરરવિન ્ોજન ઓ વવસ્ત રવી અન ેપ્રોત્સ િન આપવયાં, જેમ ાં સ ઇકલલાંગ મ ટ ેમ ળખ ગત સગવડ અન ે

ભાંડોળ સ મેલ છે 

• આબોિવ મ ાં ફરેફ ર અન ેજાિરે આરોગ્્ – આરોગ્્પ્રદ પ્ વુરણ, અથુતાંત્ર, અન ેસમયદ ્ન ેટેકો આપવ  રોક ણો અન ેક ્ુનીવતમ ાં 

ફેરફ રો કરવ  પ્રોવવન્સની સરક ર સ થે ભ ગીદ રી કરવી 

• સકેન્ડ ્યવનટ્સ – પરવડી શકત  આવ સી્ વવકલ્પોની ઉણપને સાંબોિવી અને વબલલ્ડાંગ કોડમ ાં સયિ ર ની વિમ ્ત કરવી 

• આર્થકુ વવક સ અન ેરરકવરી – આર્થુક રરકવરી મ રફત ેરોક ણ અને સિ ્ત  પૂરી પ ડવી, અન ેબ્રેમ્પટનન  ઇનોવેશન રડવસ્િક્ટન ે

પ્રોત્સ િન આપવયાં 

• ઓટો ઇન્સ્્ોરન્સ – વબલ 42 પસ ર કરીને ઓન્ટેરર્ોની ભ ાંગલી-તૂટલી ઓટો ઇન્સ્્ોરન્સ વસસ્ટમ સયિ રવ ની, સસ્ત પણાં 

સયિ રવ ની, અન ેક ્દ કી્ પ્રરિ્  વગેમ્ બન વવ ની વિમ ્ત કર ેછે 

• સ મયદ વ્ક સયરક્ષ  વિમ ્ત – મ નવસક આરોગ્્ સિ ્ત મ ાં વિ રો, સ મયદ વ્ક સયરક્ષ  મ ટે નવ  અન ેિ્ ત સાંસ િનો ઓળખવ , 

અન ેપીલ િ ઉલસાંગ મ સ્ટર પ્લ ન મ ટે ભાંડોળ વિ રવયાં 

• સકેન્ડરી પ્તં તકો – બ્રમે્પટન ય્વનવર્સુટી એક્ટ પસ ર કરીને BramptonU અવસ્તત્વમ ાં લ વવ  ક ્દો પસ ર કરવો અન ે

બ્રેમ્પટનમ ાં ર ્રસન મેરડકલ સ્કૂલ મ ટે આ્ોજન પ્રરિ્  આગળ વિ રવી  

• આવ સી્ – રિવે સીઓ અને આાંતરર ષ્ટ્રી્ વવદ્ય થીઓ મ ટ ેસયરવક્ષત અને સસ્ત  આવ સી્ વવકલ્પોને સાંબોિવ  ઉકેલો અન ે

ક ્ુિમો વવકસ વવ , અન ેશિેરની મ ળખ ગત સગવડ પર સાંબાંવિત પ્રભ વોની સમીક્ષ  કરવી 

• આરોગ્્ સાંભ ળ – શે્રણીબધિ આરોગ્્ સેવ ઓ, પીલ મમેોરર્લ સને્ટર ફૉર ઇવન્ટગ્રટેેડ િેલ્થ એન્ડ વલૅનેસનો તબક્કો II વવકસ વવ  

મ ટ ેત ત્ક વલક ભાંડોળ, અને વ્્ પક કેન્સર કૅર સેન્ટર મ ટ ેઓસ્લરની સ્ટજે 1 દરખ સ્તને માંજૂરી 

• િ વન્િટ – વૈવવવક મિ મ રીમ ાંથી રરકવર થવ  અન ેસવ રીઓની સાંખ્્  (ર ઇડરવશપન)ે COVID-19 પિેલ ાંન  સ્તરોએ 

સયરવક્ષતપણે વિ રવ  િ વન્િટ સાંચ લન મ ટ ેભાંડોળ 

• િ ્ર-ઓડરુ િ વન્િટ – પ્રવતમુ ન પિેલો; LRT એક્ષ્ટેન્શન, ક્વીન સ્િીટ-િ ઇવ ૅ7 BRT નો અભ્્ સ અન ેરદવસભર, વધવ-મ ગી્ 

GO િેઇન સર્વસુની સતત પ્રગવત 

સીટીની મિત્વની અગ્રત ઓ વવશ ેવિય જાણવ , અિીં વક્લક કરો. 

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


 

 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“ગ્  વર્ષ ેઆપણને સમયદ ્, સમયદ ્ની ત ક ત અને સિ ્ત  મ ટ ેતેઓની જરૂરર્ તો વવર્ષે ઘણાં શીખવ્્યાં છે. આપણે COVID-19 વવૈવવક 

મિ મ રી દરવમ્ ન આપણ ાં આરોગ્્ અને સયરક્ષ  પર ધ્્ ન આપવ નયાં ચ લય ર ખ્ ય્ાં છે ત્્ ર,ે આપણ ેક ્ુક્ષમ અન ેસમૃધિ ભ વવ મ ટેનયાં 

આ્ોજન પણ કરી રહ્ ાં છીએ – એવયાં બ્રેમ્પટન જે સફળત , રોક ણ અન ેવૃવધિ મ ટ ેસ્થ વપત થ ્. િય ાં પ્રોવવન્સે આ વર્ષ ેઆપણને દેખ ડેલી 

સિ ્ત  મ ટે અન ેઆપણ ાં શિેરને સયિ રવ  મ ટ ેતેઓની કરટબધિત  મ ટે આભ રી છય ાં. િય ાં બ્રમે્પટન મ ટ ેઆપણાં દૂરાંદેશીપણાં ફળદ ્ી બનતયાં 

જોવ  આ વગેન ેઆગળ િપ વવ , આપણ ાં પ્રોજેક્ટ્સ જીવાંત બનત  જોવ  અને આગળ ભ ગીદ રી કરવ નયાં ચ લય ર ખવ  આશ વ દી છય ાં .” 

- પૅરિક બ્ર ઉન (Patrick Brown), મે્ર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની ટીમે વૈવવવક મિ મ રી દરવમ્ ન ત ક ત અને વસ્થવતસ્થ પકત  દેખ ડવ નયાં ચ લય ર ખ્ ય્ાં છે. તઓેએ શિેરને મજબૂત 

બન વવ  પ્રોજેક્ટ્સ અને પિેલો પ્રગવતમ્ બન વતી વખત ેસમયદ ્ આિ રરત િો્ તવેી ચ લય સિ ્ત ઓ પિોંચ ડી છે, જે આપણને સફળત  

અન ેગવતશીલ આર્થુક રરકવરી મળેવવ ન  સ્થ ન પર ર ખે છે. આપણ ાં પ્રોવવન્સન  ભ ગીદ રો સ થ ેસિ્ોગ બ્રમે્પટનન  ઉજ્જવળ ભ વવ 

મ ટ ેઅવનવ ્ુ છે. િય ાં કોન્ફરન્સ દરવમ્ ન આપણ ાં સ થી કમમુચ રીઓ સ થ ેપ્રવૃત્તમ્ રિેવ  અને આ શિેર મ ટ ેસૌથી મિત્વની બ બત પર 

અવલાંવબત રિવે  આશ વ દી છય ાં.” 

- ડેવવડ બ રરક (David Barrick), ચીફ એડવમવનસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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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 (MEDIA CONTACT): 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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