
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

   

પરિવહન, આિોગ્ય અને ભાવવ સમવૃધિની વહમાયત માટે: AMO 2022 વાર્ષિક સામાન્ય સભા અન ેકૉન્ફિન્સ 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (12 ઑગસ્ટ 2022) – ઑગસ્ટ 14મી થી 17મી સુિી વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનનુું પ્રવતવનવિ મુંડળ 2022 અસોવસએશન 

ઓફ મ્યુવનવસપાવિટીઝ (AMO) વાર્ષિક સામાન્ય સભા અને કૉન્ફિન્સમાું સહભાગી થશ.ે મેયિ પેરિક બ્રાઉન (Mayor Patrick 

Brown)ના નતેૃત્વ હેઠળ કાઉવન્સિના સભ્ય અને વસટીના સત્તાિાિીઓ, સિકાિના મુંત્રીઓ, સત્તાિાિીઓ અને પ્રાુંતના મહત્ત્વના 

વહસ્સાિાિકો સાથે બ્રૅમ્પટન માટ ેસૌથી અગત્યના મુદ્દાઓ પિ વવચાિવવમશિ કિશ.ે 

  

જ્યાિે શહેિ COVID-19ની મહામાિીમાુંથી બહાિ આવી િહુ્ું છે અને વિુ મજબૂત બ્રૅમ્પટન બનાવવા કાયિિત છે ત્યાિે તેની પ્રાથવમકતાઓમાું 

મુખ્ય એટિે સમુદાય વિ ુસ્વાસ્્યપ્રદ િહે, વવકસે અને સમૃધિ બને. આમાું સામેિ છે:  

• વિ ુસારું પરિવહન – પ્રવતિમાન સવેા જાળવવી, વ્યુહાત્મક હરિયાળા ઇન્રાસ્િક્ચિ પ્રોજેક્્સમાું િોકાણ કિવુું અને ઉચ્ચ કક્ષાના 

પરિવહનન ેવવકસાવવો. 

• આિોગ્ય સુંભાળમાું સિુાિા – સમુદાયની વતિમાન અને વિતી જતી જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે બ્રૅમ્પટનની આિોગ્ય સુંભાળના 

અુંતિને દૂિ કિવા માટે તાત્કાવિક ભુંડોળ મેળવવુું. 

• અથિતુંત્રન ેમજબતૂ કિવુું – શહેિના ઇનોવેશન અને તકવનકી પરિવતિનને સમથિન આપવુું, ઉચ્ચ કક્ષાના િોકાણોને આકષિવા, 

ઇન્રાસ્િક્ચિની પરિયોજનાઓન ેઝડપી બનાવવી અને સમાવેશીતા સુવનવચચત કિવી. 

• આબોહવા અુંગનેા પગિાું અન ેટકાઉપણાનુું પ્રદશિન - આબોહવાના પગિાુંને અવિમતા આપવી, જેમાું સામેિ છે પરિવહન અન ે

સરિય પરિવહનના અવસિો, િીનહાઉસ ગેસ ઉત્સજિનો ઘટાડવા, ઊજાિ કાયિક્ષમતા પિ કેવન્િત િહવેુું અન ેકુદિતી સ્થળો અને શહેિના 

વૃક્ષોને પુનર્જીવીત કિવા. 

• આવાસ મળેવવાની વિ ુતકો ઊભી કિવી – આવાસ સમસ્યાન ેવ્યાપક િોિણ ેસુંબોવિત કિવી જેથી િહવેાસીઓ સવુનવચચતપણે 

પોષાય એવા આવાસ મેળવી શક,ે આવાસને વિુ રકફાયતી બનાવવા જે આવાસની વિ ુપસુંદગીઓ ઊભી કિીને થઈ શક ેઅને યોગ્ય 

પ્રકાિના આવાસ પુિવઠો આપનાિને પ્રોત્સાવહત કિવા. 

વસટીની મહત્ત્વપૂણિ પ્રાથવમકતાઓ વવશે જાણવા અહીં વક્િક કિો. 

 સવુાક્યો 

“બ્રૅમ્પટન કૅનડેાના 25 સૌથી મોટા શહેિોમાું સૌથી ઝડપથી વવકસતુું શહેિ છે, જેમ ક ેઆપણે COVID-19 મહામાિીમાુંથી શીખેિા પાઠનો 

અમિ કિવાનુું ચાિુ િાખીએ છીએ, અમે એક વવકાસ પામતો અને સમૃધિ સમુદાય છીએ તેની ખાતિી કિવા માટે સિકાિના અન્ય સ્તિો સાથે 

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


 

 

મજબૂત અને અસિકાિક સહયોગ બનાવવા માટે સમર્પિત છીએ. . પ્રાુંત ધવાિા અમને આ ટમિ ઓફ કાઉવન્સિ દિવમયાન જે સહયોગ અન ે

આપણા શહેિન ેસુિાિવાની પ્રવતબધિતા મળી છે ત ેમાટે હુું આભાિી છુું  હુું તેઓ સાથે અને તમામ ભાગીદાિો સાથે બ્રૅમ્્ટનના આ જબિદસ્ત 

સુંભાવનાને સાકાિ કિવા માટે કાયિ કિવા ઉત્સુક છુું. 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના કમિચાિીઓ ટમિ ઓફ કાઉવન્સિની પ્રાથવમકતાઓને ટેકો આપીને પરિણામો આપવા પ્રવતબધિ છે: વહમાયતની તકો પિ 

ધ્યાન કવેન્િત કિીને અને અમાિા િહવેાસીઓ માટે સૌથી વિ ુમહત્વના પ્રોજેક્્સ અને પહેિને આગળ વિાિવા માટે અમાિા સિકાિી 

ભાગીદાિો સાથે સહયોગ કિીને બ્રૅમ્પટન ત ેએક સાિી િીતે ચિાવાતુું શહેિ છે. પ્રોવવન્સ ઓફ ઓન્ટારિયોમાું અમે જે કાયિ કિીએ છીએ ત ે

આપણા શહેિના ભવવષ્યમાું અવતમહત્ત્વની ભૂવમકા ભજવે છે. અમે કૉન્ફિન્સ વખત ેઅમાિા આથીદાિો સાથે પ્રવૃત્ત થવા ઉત્સુક છીએ અન ે

આપણા સમુદાય માટેની મહત્ત્વની પ્રાથવમકતાઓની ચચાિ કિવા માુંગીએ છીએ.  

- પૉિ મોરિસન (Paul Morrison), ચીફ એડવમવનસ્િેરટવ ઓરફસિ , વસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 7,00,000 િોકો વસ ેછે અન ેતમેાું 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદિ છે 

િોકો. અમને ઊજાિ મળે છે અમાિા વવવવિ સમાજોમાુંથી, અમે િોકાણ માટે આકષિણનુું કને્િ છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાિવિણીય નવવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુું નેતૃત્વ 

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

જોડાવ. વિુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

વમરડયા સુંપકિ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચિિ વમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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