
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન જાહિે કિ ેછે 2021 ના મખુ્ય કાર્યો જે સસસધિઓન ેદર્ાાવ ેછે 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (09 ફેબ્રુઆિી 2022) – આજે સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ે2021માાં સસધિ થયેલ 2018-2022 ટમા ઓફ કાઉસન્સલ 

પ્રાિાન્યતાઓ પિ એક અપડટે જાિી કયો છે જેમાાં ગત વર્ામાાં થયેલ મહત્ત્વપૂર્ા સસસધિઓ પિ પ્રકાર્ ફેંકવામાાં આવ્યો છે. 

 

COVID-19 મહામાિીમાાંથી માગા કાઢવાનુાં ચાલુ િાખીન ેપર્ સસટીએ જે પડકાિોનો સામનો કિવો પડ્યો હતો તવેા ટાણ ેપર્ સસટી 

સવશ્વાસપાત્ર અન ેઅસિકાિક સેવાઓ બજાવી ર્ક્યા હતા જે િહવેાસીઓ માટ ેસૌથી અગત્યની હકીક્ત છે અને સાથે આ ટમા ઓફ 

કાઉસન્સલની પ્રાિાન્યતાઓને તેઓ આકાિ આપી ર્ક્યા છે. 

COVID-19 દિસમયાન સમદુાયનો ટકેો 

સસટીના ટાસ્ક ફોસા અને રિઓપનનાંગ એન્ડ રિકવિી વર્કિંગ ગ્રપૂ એ પોતાનુાં કાયા ચાલુ િાખ્યુાં હતુાં જેથી સુસનસશ્ચત કિી ર્કાય કે સમુદાયમાાં 

COVID-19થી અસિગ્રસ્ત થયેલા લોકોન ેમદદ અન ેસાંસાિનો પૂિા પાડી ર્કાય, અને તમે કિતા સહમાયતો કિીન ેમહામાિીના પ્રાિાંભથી 

અત્યાિ સુિી $120 સમસલયન COVID-સાંબાંસિત ભાંડોળ ભેગુાં કયુિં હતુાં. 

અનેક મુખ્ય મદુ્દાઓ પૈકી સામેલ છે: 

• સોસર્યલ સપોટા ટાસ્ક ફોસ ેસામુદાસયક સાંસ્થાઓને સેસનટાઈઝિના 350 થી વિ ુબોક્સ અન ેએન્ટીબકે્ટરેિયલ વાઈપ્સના 200 

બોક્સનુાં સાંકસલત સવતિર્ કયુિં; અન ેપીલના અગ્રેસિ ખોિાક સવતિકો સાથે ભાગીદાિી કિી જેથી પીલ ભખૂ િાહત નટેવકાનો સવકાસ 

થઈ ર્ક.ે 

• સસસનયસા સપોટા ટાસ્કફોસ ેબ્રૅમ્પટન રિરિએર્ન સાથે હાથ સમલાવીન ેસસસનયસા રડજીટલ કાફેના માધ્યમથી 51 સભાઓ યોજી હતી; 

અન ેરિજન ઓફ પીલના કમ્યુસનટી રિસ્પોન્સ ટેબલ સસસનયસા પટેા જૂથ તેમજ સામૂસહક િસીકિર્ સસમસત સાથે સહયોગ સાધ્યો 

હતો. 

• યુથ સપોટા ટાસ્ક ફોસ ેયુવાનોન ેસરિય િહવેા અન ેમનોિાંજન માટ ેપ્રોત્સાસહત કિવા માટ ેસનિઃર્ુલ્ક ઇન્ટિસેક્ટવ અન ેસમાસવષ્ટ 

સામાસજક મીરડયા પ્રવૃસિઓ અન ેિમતો, તેમજ રફટનેસ પ્રોગ્રામ્સ અને ઇવેન્્સનુાં આયોજન કયુિં હતુાં; અન ેતેના 40 કિતા વિ ુ

વયના યુવાવગાની સેવા કિતી સાંસ્થાઓના નટેવકા ધવાિા સવેાઓની સુસવિા અને પ્રોત્સાહન આપ ેછે.  

• ઇકોનોસમક સપોટા ટાસ્ક ફોસ ેત્રર્ નાના સબઝનસે િાઉન્ડટેબલનુાં આયોજન કયુિં હતુાં, જેમાાં અાંદાજે 60 નાના ઉદ્યોગો હાજિ હતા; 

અન ેબ્રૅમ્પટન આાંત્રપ્રુન્યોિ સેંટિ ધવાિા 850 નાના વ્યવસાયોન ે78,800 િૅસપડ એસન્ટજેન ટેસ્ટ હાથ િયાા હતા. 

• રિઓપનનાંગ એન્ડ રિકવિી વર્કિંગ ગ્રપૂે  બે સહસ્સાિાિકોની સભાઓ યોજી હતી જેમાાં 55 સમુદાસયક જૂથોને સસટીની સવલતો અન ે

પ્રોગ્રામ્સ સુિસિત િીતે ફિી ખુલ્લા મુકવાના મદુ્દા પિ ચચાા કિવા પ્રવિૃ કયાા હતાાં; અન ેકાયાકાિી જૂથના પ્રમુખ ેસોશ્યલ સમરડયા પિ 

એક કિતા વિુ જાહેિ બેઠકો બાય-લૉ એન્ડ એન્ફોસામને્ટ અને પીલ રિજનના આિોગ્યના તબીબી અસિકાિી સાથ ેહાથ િિી હતી. 



 

 

બ્રમૅ્પટન તકોનુાં ર્હિે છે 

સસટીએ જીવનસનવાાહ અન ેસમૃસધિમાાં સતત સુિાિો લાવ્યો છે.  

• કાઉસન્સલ ધવાિા માંજૂિ થયેલ સસ્તા આવાસ વ્યુહિચના (Affordable Housing Strategy) માટે $8.4 સમસલયન ફાળવ્યા. 

• નવા ઇસન્ટગ્રટેેડ ડાઉનટાઉન પ્લાનના ભાગરૂપે સ્રીટસ્કેનપાંગના કાયા માટ ે$16.6 સમસલયનનુાં િોકાર્ કયુિં. 

• વેલકનમાંગ સ્રી્સ (Welcoming Streets)ના પાયલટ પ્રોગ્રામ માટ ેરિજન ઓફ પીલ તિફથી $2,50,000 પ્રાપ્ત કયાા, જેનો 

હેત ુસમુદાયોમાાં સિુિા સુિાિીને ડાઉનટાઉના સમુદાયોને મદદરૂપ થવાનો છે. 

• બ્રૅમ્પટન ઇનોવેર્ન રડસસ્રક્ટમાાં 14 સ્ટાટા-અપ્સને સ્વીકાિીને આાંતિિાષ્ટ્રીય ઉદ્યોગસાહસસકો માટે બીહાઇવ બ્રમૅ્પટન (BHive 

Brampton)નુાં લોકાપાર્ કયુિં. 

બ્રમૅ્પટન પચિાંગી છે 

ર્હેિ આખામાાં વૈસવધ્ય િોપાઇ જાય તે માટનેા સાકલ્યવાદી માળખાનો સવકાસ કિીન ેસસટી, બ્રૅમ્પટનના વૈસવધ્યન ેવિાવી િહ્યા છે:  

• $675,238 જેટલી સવતરિત કિવા માટેની માતબિ િકમ સાથે એડવાન્સ બ્રમૅ્પટન ફાંડના માધ્યમથી 70 સ ાંસ્થાઓન ેભાંડોળ પૂરાં 

પાડવામાાં આવ્યુાં. 

• બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમજાન્સી સર્વાસસસ ખાતે 500 કિતા વિુ લોકો સવસવિ સમુદાયો માટનેા કાિરકદીની માસહતીના સત્રોમાાં હાજિ 

િહ્યા. 

• માર્કા ફેસસ્ટવલ્સ એન્ડ ઇવેન્્સ ફાંડ (Marquee Festival and Events Fund)ના માધ્યમથી 6 કમ્યુસનટી ઓગાનાઇઝેર્ન 

ઇવેન્્સ માટ ે$2,90,775ની િકમ પૂિી પાડી. 

• બ્રૅમ્પટનની આ્સા કલ્ચિ એન્ડ રિએરટવ ડવેેલપમેન્ટ એજન્સીએ સવસવિ અને હાાંસસયામાાં િકેલાયેલ જૂથો માટનેા સહયોગ, ઇવને્્સ 

અન ેતકોન ેપ્રાથસમકતા આપી. 

બ્રમૅ્પટન એક ગ્રીન સસટી છે 

સસટી ટકાઉિમતા ઊભી કિી િહ્યા છે: 

• ઓન્ટારિયોની પ્રથમ નગિપાસલકા બની જેમર્ ેસાંપરૂ્ા સવદ્યુત ર્સક્તથી ચાલતી ફાયિ રક સાંપારદત કિી. 

• બ્રૅમ્પટન રાસન્ઝટ ફ્લીટમાાં આઠ સવદ્યુત બસોન ેઆવકાિી. 

• બૅ્સમને પાકા વૂડલોટના પુનરત્થાન માટ ેCN અને રી કૅનેડા (Tree Canada) પાસથેી $25,000નુાં અનુદાન મેળવ્યુાં. 

• 8,000 જેટલા વિૃો વાવવા માટે કૅનેડાની સિકાિ પાસેથી $1.2 સમસલયનની િકમ મેળવી ર્ક્યા. 

બ્રમૅ્પટન એક સ્વાસ્્યપ્રદ અન ેસિુસિત ર્હિે છે  

સમાજની સુિિા પિ ધ્યાન કેસન્િત કિવુાં, માનસસક આિોગ્ય સહાયમાાં સુિાિા લાવવા અન ેસરિય તથા સનિોગી જીવનર્ૈલીઓને પ્રોત્સાસહત 

કિવી:  



 

 

• જેઝ કેિ ફાઉન્ડેર્ન અને પીલ રડસસ્રક્ટ સ્કૂલ બોડા સાથે હાથ સમલાવીન ેજુડીથ નાયમને રફલ્ડ ઓફ ડ્રીમ્સનુાં સુગમ બેઝબૉલ ડાયમાંડ 

પૂર્ા કિવામાાં આવ્યુાં. 

• તમામ વપિાર્કતાાઓ માટ ેવિુ સિુસિત માગો માટે 50 નવા ઓટોમટેેડ સ્પીડ એન્ફોસામેન્ટ કમેેિા ર્હેિમાાં ગોઠવાયા (ઓન્ટારિયોમાાં 

સૌથી સવર્ાળ ASE પ્રોગ્રામ) 

• આખા ર્હેિમાાં 180 કમ્યુસનટી સફે્ટી ઝોન્સ િચાયા જેથી માગા વ્યવહાિ સલામત િહે. 

•  બ્રૅમ્પટન એસનમલ સર્વાસસસે કનૅેડામાાં સહુ પ્રથમ વખત હોમ ટ ુ હોમ (Home To Home™)ની િજૂઆત કિી જે પાળેલા 

પ્રાર્ીઓ માટે નવુાં ઘિ ર્ોિવાની એક સવેા છે જેમના પ્રયાસોથી 103 પ્રાર્ીઓન ેનવુાં ઘિ પ્રાપ્ત થયુાં 

 

બ્રમૅ્પટન એક સરુ્ાસસત ર્હિે છે 

બ્રૅમ્પટન તેમના િોનજાંદા પ્રચાલનોમાાં સિુાિા લાવી િહ્યા છે: 

• સતત 6ઠ્ઠા વર્ ેS&P રરપલ A િેરડટ િેટટાંગ જાળવી િાખ્યુાં જે સસટીનુઆ મજબૂત અથાતાંત્ર અન ેસવિીય વ્યવસ્થાપનની પ્રર્ાસલના 

દર્ાન કિાવ ેછે. 

• કૅનેડાના ઉિમ સમુદાયો 2021ના #13 તિીક ેમકેસલન્સ સલસ્ટમાાં વિર્ી 

• ફોર્બસા કૅનેડાના ઉિમ સનયોક્તા 2021 તિીક ેઆાંકવામાાં આવ્યા 

• 10,463 િહરે્ાાંક પિસમટ અને 1,145 ઔદ્યોસગક, વાસર્સયયક અન ેસાંસ્થાકીય પિસમટ જાિી કિી, જેનુાં મલૂ્ય કુલ $1.726 

સબસલયન હતુાં 

• રિઝવામાાં $117 સમસલયનનો સવિમી ફાળો જાળવી િાખીને નવા પીલ મેમોરિયલ હૉસસ્પટલ માટ ે$62.5 સમસલયનનુાં ભાંડોળ સનયુક્ત 

કિીને આિોગ્યસાંભાળના સવસ્તિર્ માટે ર્હેિની પ્રસતબધિતા દર્ાાવીને સતત ચોથી વખત ટેક્સ ફ્રીઝ પ્રદાન કિી ર્ક્યા 

 

2021ના મુદ્દાઓ અને સસસધિઓ સવર્ ેવિુ માસહતી માટે મુલાકાત લો  www.brampton.ca/tocp. 

સવુાક્યો 

"અમાિા કાબ ૂબહાિના પડકાિો વચ્ચ ેપર્ સસટીએ સમસ્ત 2021ની સાલમાાં અમાિી અગત્યની પ્રાથસમકતાઓમાાં નોંિપાત્ર પ્રગસત ચાલુ િાખી 

હતી. અમ ેઅમાિા િહેવાસીઓ અને વ્યવસાયો માટે સપુરિર્ામો મેળવવાનુાં ચાલુ િાખ્યુાં જેમકે સાંપૂર્પર્ે સવદ્યુત ફાયિ રક મેળવીન ેપયાાવિર્ીય 

ટકાઉિમતામાાં આપર્ે અગ્રર્ી હોવાનુાં પ્રસ્થાસપત કિતા િહવેુાં ક ેઆપર્ા ડાઉનટાઉનના સ્રીટસ્કેનપાંગ માટ ે$16.6 સમસલયનના િોકાનન ેમાંજૂિી 

આપવી, ચોથી વખત સતત વેિા સ્તિો સસ્થિ િાખવા જેન ેટકે્સ ફ્રીઝ પર્ કહવેાય છે અન ેસાથ ેઅનામત ભાંડોળમાાં સવિમી યોગદાન આપવુાં 

તેમજ સસટીની આિોગ્ય સાંભાળના સવસ્તિર્ માટ ેપ્રસતબધિતા દર્ાાવવી. અમે આ કાયા 2022માાં ચાલુ િાખવા આતુિ છીએ." 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

http://www.brampton.ca/tocp


 

 

“2021માાં અમે COVID-19ની મહામાિીમાાંથી માગા કાઢતા હતાાં તે દિસમયાન સાંખ્યાબાંિ પડકાિોનો સામનો કયો પિાંત ુઅમાિા કમાચાિીઓ 

ઝડપથી સમાયોજીત થયા જેથી િહેવાસીઓ, વ્યવસાયો અને સમુદાયોને મદદરૂપ થવુાં ચાલુ િાખી ર્કાય. ટમા ઓફ કાઉસન્સલની 

પ્રાથસમકતાઓને આગળ વિાિવા પિ તીવ્ર ફોકસ સાથે અમ ેમહત્ત્વની પહેલોને આગળ િપાવતા િહ્યા અન ેઆપર્ા ર્હેિનો સવકાસ કિતા 

િહ્યા. 2021માાં અમાિી ટીમ ેકિેલી પ્રગસતનુાં મન ેગૌિવ છે, યયાિે આ સમગ્ર સમય દિસમયાન આપર્ા િહેવાસીઓ માટ ેસૌથી અગત્યની હોય 

એવી કાયાિમ અન ેઅસિકાિક સવેાઓ પહોંચાડવાનુાં ચાલુ િાખ્યુાં છે. 

- ડેસવડ બારિક, ચીફ એડસમસનસ્રેરટવ ઓરફસિ, સસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

-30- 

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

લોકો. અમન ેઊજાા મળ ેછે અમાિા સવસવિ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાર્ માટે આ કર્ાર્નુાં કેન્િ છીએ અને અમે તકસનકી અન ેપયાાવિર્ીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી ર્હેિના સવકાસ માટે છે જે સુિસિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વિુ જાર્વા માટે www.brampton.ca 

 

સમરડયા સાંપકા (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન મસલ્ટકલ્ચિલ સમરડયા 

multiculturalmedia@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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

