
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                  

સીટી ઑફ બ્રમે્પટન ેમાય મઇેન સ્ટ્રીટ (My Main Street) સાથ ેભાગીદારી કરીન ેછ મખુ્ય સ્ટ્રીટ વિસ્ટ્તારોના 

પનુરોદ્ધાર (રરિાઇટલાઇઝેશન) માટ ે$945K નુું રોકાણ સરુવિત કયુું 

  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જાન્યુઆરી 24, 2022) – સીટી ઑફ બ્રેમ્પટને માય મેઇન સ્ટ્રીટ લોકલ વિઝનસે એક્સેલરેટર પ્રોગ્રામ મારફત ે

$945,000 નાું પરત-ચૂકિણી રવિત ફાળાન ેમુંજૂરી આપીન ેબ્રેમ્પટનમાું છ મેઇન સ્ટ્રીટના સમુદાયોના પનુરોદ્ધારન ેસિાયરૂપ િનશે: 

ડાઉનટાઉન, માઉન્ટ પ્લીઝન્ટ, અપટાઉન, કેનેડી રોડ (ઓરને્ડા કોટટથી ગ્લાઇડન રોડની દવિણે), બ્રેમલી GO અને ક્િીન સ્ટ્રીટ (સને્ટર સ્ટ્રીટથી 

410, રડક્સી રોડથી બ્રમેલી રોડ અન ેટોરબ્રામ રોડથી CN રેઇલ લાઇન). 

આ છ મુખ્ય સ્ટ્રીટના સમુદાયોન ેસીટીની ઇકોનોવમક ડિેલપમને્ટ ઑરફસમાું સમર્પટત મેઇન સ્ટ્રીટ એમ્િેસેડરથી સિાયતા મળશે. પ્રોગ્રામના 

ભાગરૂપે, નિા અને િયાત નાના ધુંધાઓને સિાયતા કરિા સમુદાયોને ગ્રાિકલિી માકટે રરસચટ, ડેટા એનાવલસીસ અને પરત-ચૂકિણી રવિત 

ભુંડોળ ફાળો પણ મળશ.ે 

આ કાયટક્રમ િ ેિર્ટ ઉપરાુંતના સમયમાું પિોંચાડાશે અન ેતે રિેિાસીઓ, નિા ઉદ્યોગ સાિવસકો, અન ેિયાત ધુંધાઓન ેમેઇન સ્ટ્રીટના સમુદાયોમાું 

આર્થટક તકો પૂરી પાડતી િખત ેગવતશીલ અન ેસિટગ્રાિી સ્ટ્થાવનક મઇેન સ્ટ્રીટ્સ િનાિિા અને જાળિિા પર ધ્યાન કેવન્િત કર ેછે. 

COVID-19 મિામારી સામ ેપ્રવતરક્રયા કરિામાું, ગિમેન્ટ ઑફ કનેડેાએ ફેડરલ ઇકોનોવમક ડિેલપમેન્ટ એજન્સી ફૉર સધનટ ઓન્ટેરરયો (ફેડડેિ 

ઓન્ટેરરયો) મારફત,ે માય મેઇન સ્ટ્રીટ સ્ટ્થાપિા માટે કનેેરડયન અિટન ઇવન્સ્ટ્ટટ્યુટ (CUI) અન ેઇકોનોવમક ડિેલપસટ કાઉવન્સલ ઑફ ઓન્ટેરરયો 

(EDCO) ન ે$23.25-વમવલયનના રોકાણની ઘોર્ણા કરી — માય મેઇન સ્ટ્રીટનો િ ેિર્ીય કાયટક્રમ, િે કાયટક્રમ પ્રિાિો મારફતે દવિણ 

ઓન્ટેરરયોમાું મુખ્ય સ્ટ્રીટ્સ અને સ્ટ્થાવનક ધુંધાઓની રરકિરી અન ેપનુરોદ્ધારને સિાયતા કરશે. 

માય મેઇન સ્ટ્રીટ લોકલ વિઝનેસ એક્સેલરેટર કાયટક્રમ પ્રિાિ EDCO દ્િારા વિતરરત થઇ રહ્ુું છે, જે મુખ્ય સ્ટ્રીટના 65 સમુદાયોના 

પુનરોદ્ધારન ેસિાયતા કર ેછે અને સમગ્ર દવિણ ઓન્ટેરરયોમાું 650 થી િધારે સ્ટ્થાવનક ધુંધાઓ માટે પરત-ચૂકિણી રવિત ફાળો પૂરો પાડ ેછે. 

કાયટક્રમની વિગતો અને િધુ માવિતી માટે િેિસાઇટ www.mymainstreet.ca જુઓ અથિા બ્રેમ્પટન એન્ટરપ્રેન્યોર સેન્ટરનો 

સુંપકટ Bec@brampton.ca ન ેઇમેઇલ મોકલીને કરો. 

અિતરણો (ક્િૉટ્સ): 

“બ્રેમ્પટન તકો આપતુું શિેર છે, અને આપણ ેસાથ ેમળીન ેCOVID-19 મિામારીના પ્રભાિો દૂર કરિા કાયટરત છીએ ત્યાર ેઅમે આપણાું 

સ્ટ્થાવનક ધુંધાઓન ેસિાયતા કરિા કરટિદ્ધ છીએ. સરકાર અન ેસામદુાવયક ભાગીદારોના િધાું સ્ટ્તરો સાથેનો સિયોગ આમાું મિત્િનો ભાગ 

ભજિ ેછે. અમ ેમાય મેઇન સ્ટ્રીટ લોકલ વિઝનેસ એક્સેલરેટર પ્રોગ્રામ મારફત ેઆપણાું સમગ્ર શિેરના છ સમુદાયો માટ ે$945,000 મળિા 

િદલ આભારી છીએ. તે આપણાું મિાન શિેરમાું સ્ટ્થાવનક ધુંધાઓને ટેકો આપિામાું અને િજારમાું તકો િધારિામાું અમન ેમદદરૂપ થશ.ે” 

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

“મુખ્ય શિેરના સમુદાયો શિેરના અથટતુંત્રમાું કેન્િીય ભૂવમકા ભજિે છે, અને ઘણી િાર સમુદાય વનમાટણ અન ેસુંિુંધો રચાતા િોય ત્યાું જોિામાું 

આિે છે. અમ ેફેડડેિ ઓન્ટેરરયોમાું અમારા ભાગીદારોના આ મિત્િના રોકાણ માટ ેઆભારી છીએ, અને તઓે દ્િારા આ છ મુખ્ય સ્ટ્રીટના 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://mymainstreet.ca/accelerator-program&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZs
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZs
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZs
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZs
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/economic-development-southern-ontario/news/2021/08/government-of-canada-supports-revitalization-of-main-streets-and-neighbourhoods-across-southern-ontario.html&data=04%7C01%7CMoni
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://mymainstreet.ca/accelerator-program&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC
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સમગ્ર સમુદાયોમાુંના આપણાું બ્રેમ્પટનિાસીઓ, નિા ઉદ્યોગ સાિવસકો અને િયાત ધુંધાઓ માટે ઊભી થતી આર્થટક તકો અનભુિિા આશાિાદી 

છીએ.” 

- માર્ટટન મૅડીરોસ (Martin Medeiros), રીજીયનલ કાઉવન્સલર, િોર્ડસટ 3 અને 4; પ્રમુખ, આર્થટક વિકાસ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“બ્રેમ્પટન માટ ેમાય મેઇન સ્ટ્રીટનો $945,000 નો ફાળો આપણી મુખ્ય સ્ટ્રીટ્સને વિકસાિિાની ખાતરી કરિામાું અને આપણન ેCOVID-19 

મિામારીના પ્રભાિોમાુંથી પસાર થઇન ેઆગળ િધીન ેઆિાદ થિામાું મદદરૂપ થશ.ે આ છ સમુદાયો આપણાું શિેરના અથટતુંત્ર માટ ેકેન્િમાું છે, 

અન ેતેઓને િધાર ેતકો પૂરી પાડિાથી, આપણું સમગ્ર શિેર લાભાવન્િત થશ.ે” 

- પૉલ વિસેંટ ે(Paul Vicente), પ્રાદેવશક કાઉવન્સલર, િોર્ડસટ 1 અને 5; ઉપાધ્યિ, આર્થટક વિકાસ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“શિેરમાું, અમ ેનોંધપાત્ર સ્ટ્થાવનક રોકાણો અન ેભાગીદારીઓ મારફત ેસમગ્ર બ્રેમ્પટનિાસીઓ અન ેધુંધાઓ માટે તક પૂરી પાડિા સમર્પટત છીએ. 

માય મેઇન સ્ટ્રીટ લોકલ વિઝનેસ એક્સેલરેટર પ્રોગ્રામના ફાળાથી આપણાું સમુદાયમાું રોકાણ આિશ ેઅને આપણાું શિેરનો ફેલાિો અને વિકાસ 

માટ ેસિાયરૂપ િનશ.ે અમે આપણાું શિેરને આિાદ થિા જરૂરી સાધનો મળી રિે તિેી ખાતરી કરિા અમારા ભાગીદારો સાથે કામ કરિાનુું ચાલુ 

રાખીશુું.” 

- ડેવિડ િારરક (David Barrick), ચીફ એડવમવનસ્ટ્રેરટિ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

"ગિમને્ટ ઑફ કનેેડા મિામારીના પરરણામ સ્ટ્િરૂપ ેમુખ્ય સ્ટ્રીટના ધુંધાઓ જે પડકારોનો સામનો કરી રહ્ાું છે તેનાથી માવિતગાર છે, અને અમ ે

તણાિ ઘટાડિામાું મદદ કરિા કાયટિાિી કરી રહ્ાું છીએ. સ્ટ્થાવનક ધુંધાઓન ેપોતાની મેઇન સ્ટ્રીટ્સમાું ગવતશીલતાનુું પનુઃવનમાટણ કરિામાું અને 

પુનઃસ્ટ્થાવપત કરિામાું મદદરૂપ થતી નિી અન ેસિટગ્રાિી આર્થટક તકોને અનુકૂળ થિાની અન ેરચિાની રીતો સ્ટ્થાવનક ધુંધાઓ શોધી કાઢ ેત્યાર ેમાય 

મેઇન સ્ટ્રીટ જેિા કાયટક્રમો તેઓને વનણાટયક ભુંડોળ અને સિેાઓ આપિાની તૈયારી િતાિે છે.” 

- માનનીય િેલેના જૅકઝેક (Helena Jaczek), સધનટ ઓન્ટેરરયો માટ ેફેડરલ ઇકોનોવમક ડિેલપમેન્ટ એજન્સી માટે જિાિદાર મુંત્રી 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. વધ  

જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

વમરડયા સાંપકદ: 

 

     મોવનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

     કોર્ડટનેટર, મીરડયા ઍન્ડ કમ્યુવનટી એન્ગેજમેન્ટ  

     સ્ટ્રેટેજીક કમ્યુવનકેશન (Strategic Communication) 

     સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

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