
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

સીટી ઑફ બ્રમે્પટન 2022 પ્રોવિવસસયલ ઇલકે્શન કવેસિિટે્સની વિમાયત કરીન ે

મખુ્ય અગ્રતાઓન ેઆગળ િધારિા ઇચ્છે છે 

બ્રેમ્પટન, ઓસટેરરયો (મે 25, 2022) – જૂન 2 નાાં રોજ થનારા પ્રોવિવસસયલ ઇલેક્શન પિેલાાં, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટનની ગિમેસટ રરલેશસસ 

ટીમ અન ેકાઉવસસલ સભ્યો સીટીની મુખ્ય અગ્રતાઓને આગળ િધારિામાાં મદદરૂપ થિા સતત વિમાયત કરી રહ્ાાં છે. 

સીટીની ટોચની અગ્રતાઓમાાં આ બાબતો સામેલ છે:  

• મેઇન સ્ટ્રીટથી બ્રેમ્પટન GO સુધી લાઇટ રેઇલ રાવસિટ (LRT) માટ ેભાંિોળ ઊભુાં કરિુાં  

• ક્િીન સ્ટ્રીટ-િાઇિૅ 7 બસ રવેપિ રાવસિટ (BRT) અન ેપ્રાદેવશક જોિાણો 

• ઈ-બસ કાફલા માટે ત્રીજી રાવસિટ સગિિનુાં ઇલેવક્રરફકેશન કરિુાં 

• રરિરિૉક પ્રોજેક્ટ – લાાંબા-ગાળા સુધી પૂરના જોખમના ઉકેલો લાિિા 

• બ્રેમ્પટનમાાં િધાર ેસારી આરોગ્ય સાંભાળ વનમાાણ પ્રત્યે કરટબદ્ધ રિેિુાં (પીલ મેમોરરયલનુાં વિસ્ટ્તરણ /ત્રીજી િોવસ્ટ્પટલ /કસેસર 

સાંભાળ) 

ગિમેસટ ઑફ ઓસટરેરયો સીટી માટ ેમિત્િના ભાગીદાર છે. પ્રોવિસસ પાસેથી મળેલુાં ભાંિોળ સિાગ્રાિી, આરોગ્યપ્રદ અન ેટકાઉ બ્રેમ્પટનના 

વનમાાણમાાં મદદરૂપ થાય છે, અને રિેિાસીઓના જીિનની ગુણિત્તા સુધાર ેછે. સીટીની પ્રોવિવસસયલ અગ્રતાઓ વિશે િધુ માવિતી અિીં િાાંચો. 

2022 નુાં ઓસટેરરયો પ્રોવિવસસયલ ઇલેક્શન જૂન 2, 2022 નાાં રોજ થશે. રિેિાસીઓ મતદાન પર િધુ માવિતી અિીં જોઈ શક ેછે. 

અિતરણો (ક્િૉટ્સ): 

“બ્રેમ્પટન કેનિેાના સૌથી િિપથી-વિકસી રિેલા મોટા શિેરોમાાંનુાં એક છે, અને સીટી કાઉવસસલ રાવસિટનુાં વિસ્ટ્તરણ કરિા, ટકાઉ માળખાગત 

સગિિમાાં રોકાણ કરિા અને િોવસ્ટ્પટલમાાં િધારે પિતી ભીિ અને આપણાાં રિેિાસીઓ માટે િૉલિૅ મેરિવસન સમાપ્ત કરિા કરટબદ્ધ છે. િુાં 

આપણાાં સમુદાયમાાં બધાાં પાત્રતા ધરાિતા મતદાતાઓને જૂન 2 નાાં રોજ 2022 પ્રોવિવસસયલ ઇલેક્શનમાાં પોતાનો મત આપિા વિનાંતી કરાં 

છુાં, અન ેતેઓને અમારી ટોચની અગ્રતાઓ અને ગિમેસટ ઑફ ઓસટરેરયોની ભાંિોળ જરૂરરયાતો વિશે િધ ુશીખિા પ્રોત્સાવિત કરાં છુાં. અમે 

સફળ ઉમેદિારો સાથે કામ કરિાની આશા રાખીએ છીએ.” 

- પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“સીટી ઑફ બ્રેમ્પટનની ગિમેસટ રરલેશસસ ટીમ આપણાાં રિેિાસીઓ માટે જીિનની ગુણિત્તા સુધારિા ગિમેસટ ઑફ ઓસટેરરયોમાાં અમારા 

ભાગીદારો સાથે કામ કરિા કરટબદ્ધ છે. અમે પ્રોવિસસની સાથે સીટીને સિાગ્રાિી, આરોગ્યપ્રદ અને ટકાઉ બનાિિાનુાં ચાલુ રાખિા આશાિાદી 

છીએ.” 

- પૉલ મોરરસન (Paul Morrison), િચગાળાના મુખ્ય િિીિટી અવધકારી (ઇસટરીમ ચીફ એિવમવનસ્ટ્રેરટિ ઓરફસર), સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 
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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. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કને્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Brampton-Funding-Priorities.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/ON2022.aspx


 

 

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

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચિલ વમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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