
 

 

 

14 જાન્યુઆરી 2019 

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન પહલેી વખત વધતી જતી વયના લોકો સાથ ેમિત્રતાપરૂ્ણ વ્યવહાર કરવા મવષયક જાહરે ચચાણ (Age-Friendly 

Forum) હાથ ધરી રહ્યા છે. 

બ્રમૅ્પટનન ેજીવનમનવાણહન ું એક ઉત્તિ સ્થળ કવેી રીત ેબનાવી શકાય ત ેિાટ ેતિાિ વયના નાગરરકોન ેઆિુંત્રર્ આપવાિાું આી રહ્ ું 

છે. 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની  વધતી જતી વયના લોકો સાથ ેમિત્રતાપરૂ્ણ વ્યવહાર કરવાની વ્યૂહરચનાનાાં મવકાસાથે થઈ 

રહેલા કારય્ના ભાગરૂપ ેનાગરરકોન ેએક વાતાણલાપિાું જોવાવાન ું આિુંત્રર્ આપવાિાું આ છે ક ેજીવનનાું બધાું જ તબકાકાિાુંથી પસાર થવા િાટ ે

બ્રૅમ્પટનને કેવી રીતે એક ઉત્તિ સ્થળ બનાવી શકાય. 

 

શેરરવન કૉલેજના સ િથણન સાથે શહેર તેિની પ્રથિ વધતી જતી વયના લોકો સાથ ેમિત્રતાપરૂ્ણ વ્યવહાર કરવા મવષયક જાહેર ચચાણ (Age-

Friendly Forum) જાન્યુઆરી 19ના રિન ેસવાર ે9:30 વાગ્યાથી બપોર ે2 વાગ્યા સુધી હાથ ધરી રહ્યા છે. આ ઇવને્ટ ફ્લાવર સીટી 

મસમનયસણ સેન્ટર (Flower City Seniors Centre) (8870 િકલામફ્લન રોડ સાઉથ (McLaughlin Road South)) ખાતે હાથ 

ધરાશે.  

 

આ િફત ઇવેન્ટ તિાિ વયનાું નાગરરકો િાટ ેખ લ્લી છે. િુખ્ય િુદ્દાઓ નીચે િુજબ:  

 િ ખ્ય વકાતવ્ય ગીલ પેનાલોઝા આપશે, જેઓ આાંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ેમવખ્યાત મવના નફાના સાંગઠન 8 80 મસટીઝ (8 80 

Cities)નાું પ્રરે્તા છે. આ સુંગઠનન ું સજણન સરળ પરુંત  શમકાતશાળી રફલસૂફીના આધાર ેથય ું હત ું. "જો આપ એક આઠ વર્ષીય 

બાળક અન ેએક 80 વર્ષણનાાં વ્યમતત િાટ ેિહાન શહેર બનાવશો ત્યાર ેતિ ેતિાિ લોકો િાટ ેએક સફળ શહેરની રચના કરી હશ.ે" 

 પ્રસ્ત મતઓ, પ્રવૃમિઓ અન ેિામહતી આપવાના કેન્રો 

 વોર પ્રાઇઝ અન ેલહાર્ીઓ 

 સવારની કૉફી અન બપોરન ું હળવ ું ભોજન 

 

શહેરની વધતી જતી વયના લોકો સાથે મિત્રતાપૂર્ણ વ્યવહાર કરવાની વ્યૂહરચના નાગરરકોન ેસ્વસ્થ રહવેાિાું, સ રમિત રીતે વદૃ્ધ થવાિાું અન ે

ઉચ્ચ ગ ર્વત્તાન ું જીવન જીવવાિાું િદદરૂપ થતી સવેાઓ િળે ત ેસ મનમચચત કરશે. ત ેમવચવ આરોગ્ય સ ુંસ્થા દ્વારા ઉપયોગિાું લેવાયેલ 

િહત્ત્વપરૂ્ણ િેત્રો પર ધ્યાન કેમન્િત કરે છે જેથી જાહેર પરરવહન, આવાસ, જાહેર ઇિારતો અન ેઆઉટવોર સ્થળો, રોજગારી, સાિામજક 

સાિેલગીરી અને સિાજ સવેા સમહત વધતી જતી વયના લોકો સાથ ેમિત્રતાપરૂ્ણ વ્યવહાર કરતા સિ દાયો વ્યાખ્યામયત કરી શકાય. 

 

https://www.880cities.org/
https://www.880cities.org/


 

 

ચચાણિાું જગ્યા િયાણરદત છે અને રમજસ્રેશન કરાવવ ું જરૂરી છે. રજીસ્ટર કરવા  િાટ ેઅહીં િ લાકાત લો 

www.brampton.ca/agefriendly અથવા 905.874.2054 પર કૉલ કરો. 

 

કાવોટ: 

"બ્રૅમ્પટન કૅનેડાનાાં સૌથી યુવાન શહેરો પૈકી એક છે પરાંત ુઆપર્ ેત્યાાં 50ની વય વટાવતી વસ્તી પર્ ઝડપથી વધી રહી છે. જ્યારે આપર્ ે

બ્રૅમ્પટનન ેવધ ુસરસ રીતે રહેવાલાયક સ્થળ બનાવવાની વાત કરીએ ત્યાર ેતે િહત્ત્વનુાં છે કે વાતાણલાપિાાં તિાિ વયનાાં લોકો જોડાય." 

- િેયર પેરરક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 

 

 

-30- 

 

બ્રમૅ્પટન મવશાળ આયોજનો મવષ ેમવચાર ેછે. અિે તીક્ષ્ર્ ફોકસ ધરાવતા ભમવષ્ય િાટે તૈયાર સાંગઠન છીએ. અિ ેજાર્ીએ છીએ ક ેઆપર્ા સિુિાયની વૃમધધ, યુવાની અને વૈમવધ્ય આપર્ન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રિાન કરે છે. અિ ેકૅનેવાના ઇનોવશેન સૂપર કૉરરવોર ખાતે મસ્થત છીએ જયાું રોકાર્ોન ેપ્રોત્સામહત કરીએ છીએ અન ેવૈમચવક સ્તરે અિારી સફળતાિાું વૃમદ્ધ કરી રહ્ા છીએ. અિ ેબનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગમતશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તર્ખો ચાાંપે છે અને અહીં કાિ કરતા લોકોિાાં ગૌરવની લાગર્ીનો સાંચાર કરે છે. અિ ેબૅ્રમ્્ટનને આગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેથી ત ેએક જોડાર્ 

ધરાવતુાં શહેર બન ેજે પ્રવતણનાત્િક, વ્યાપક અને સાહમસક હોય. અિન ેTwitter, Facebook, અન ેInstagramપર અન સરો. અહીં વધુ જાર્કારી િેળવો www.brampton.ca. 

 
મિરવયા સુંપકણ: 

િોમનકા દ ગ્ગલ  

કોઓર્વણનેટર, મિરડયા એન્ડ કમ્યુમનટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િક સુંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્્ટન 

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

  

http://www.brampton.ca/agefriendly
https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

