
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન સાથ ેઉજવો નશૅ્નલ પબ્લલક વર્કસસ સપ્તાહ 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (14 મ ે2019) – માર્ગોન ું બાુંધકામ, બિફ દૂિ કિવાન ું કાયય, ટ્રારફકના સિગ્નલ, ક્રોસિુંર્ગ ર્ગાર્ડિય, ઉદ્યાનોની જાળવણી અન ે

જાહેિ મેદાનો: આ તમામની જાળવણી કિ ેછે શહેિના પસલલક વર્કિય એન્ડ એસન્િન્યરિુંર્ગ રડપાટયમેન્ટ િેથી બ્રૅમ્પટન ધમધમત ું િહે.  

 

નૅશ્નલ પબ્લલક વર્કસસ સપ્તાહ ચાલશે મે 21–24  અન ેઆપણા િમાિના પસલલક વર્કિયના વ્યવિાસયકોનાું પરિશ્રમ અન ેિમપયણન ેિન્માસનત 

કિે છે. આપણી પસલલક વર્કિય િેવાઓ કેવી િીતે  િોિેિોિ આપણા િમાિન ેપ્રભાસવત કિ ેછે તેની જાર્ગરૂકતા ઊભી કિીન ેિીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

ઉિવણી કિશ,ે િેમાાં આખા સપ્તાહ દિબ્મયાન આનાંદ અન ેઘણી બધી રૂબ્ચકિ પ્રવૃબ્િઓ હાથ ધિાશે. બ્રૅમ્પટન સીટી હૉલ એરિયમ અન ેકેન 

વ્હીલાન્સ સ્કર્કવેિ ખાતે ઉદ્ઘાટન સમાિોહ અન ેધ્વજ આિોહણ કિીન ેઆ બધ ાં શરૂ થશ ેમાંગળવાિે, મ ે21ના િોિ િવાિ ે9 વાગ્યે. 

 

સીટીના નશૅ્નલ પબ્લલક વર્કસસ ઇવને્્સમાાં આનો સમાવેશ થશે: 

 

 લોડિ ચલેને્જ 

માંગળવાિ મે 21, િવાિ ે8 થી બપોિ ે3 

બ્વબ્લયમ્સ પાકસવે યાડસ (1975, સવસલયમ્િ પાકયવ)ે 

 

 પબ્લલક ઓપન હાઉસ  

માંગળવાિ 21 અન ેબ ધવાિ, મ ે22ના િોિ િવાિ ે10 થી બપોિ ે2 

બ્વબ્લયમ્સ પાકસવે યાડસ (1975, સવસલયમ્િ પાકયવ)ે અન ેિેન્ડલવ ડ પાકયવ ેયાડય (120 િેણ્ડલવ ડ પાકયવ ેવસે્ટ)  

 

 સ્કટાફ બસ પ લ ચલેને્જ 

ગ રૂવાિ, મે, 23, િવાિ ે10 થી બપોિ ે12 

વેલલાંગ્ડન સ્કિીટ (મેઇન સ્ટ્રીટથી જ્યોિય સ્ટ્રીટ) 

 

આખા સપ્તાહ દિબ્મયાન ચાલશે તેવા તમામ ઇવેન્્સની બ્વગતવાિ યાદી માટે કૃપા કિી અહીં બ્ર્કલક કિો. 

 

ર્કવોટ 

પબ્લલક વર્કસસના વ્યવસાબ્યકો આપણી િોલજાંદી જીન્દગીઓમાાં કેટલી મહત્ત્વની ભૂબ્મકા ભજવે છે. તેઓ માર્ગોના બાુંધકામ કિીન ેતેન ેજાળવી 

િાખીને, ફુટપાથ અન ેપ લો બનાવીન ેભૌસતક િોડાણો િિે છે અન ેલોકોન ેવકૃ્ષો વાવવા માટ ેભેર્ગા કિીને, લોકો ભેર્ગા થાય અન ેિમી શક ેએવા 

આપણા િ ુંદિ ઉદ્યાનોન ું ધ્યાન િાખીન ેતેમિ ધમધમતા માર્ગો પિ માર્ગય ઓળુંર્ગવામાું બાળકોન ેમદદરૂપ થઈન ેસામાબ્જક જોડાણો સજે છે. આ 

વાર્ષસક પ્રસાંગ આ લોકોનો આભાિ માનવાની આપણી એક િીત છે, જેઓ અથાગ પરિશ્રમ કિીને બ્રમૅ્પટનને ધમધમત ાં િાખે છે.  

- મેયિ પેરટ્રક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/Pages/National-Public-Works-Week.aspx&data=02|01|Alexander.Vesia@brampton.ca|1c229c308b5d4535cead08d6d4c628d5|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636930344906259975&sdata=2J/6Nlyo5P2p8FR1pLIUfAg//AIZuLAJz1sLYMtP/q8=&reserved=0
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 650,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમાું 70,000 વ્યાપાિો છે. અમ ેિે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદય છે લોકો. 

અમન ેઊજાય મળ ેછે અમાિા સવસવધ િમાિોમાુંથી, અમ ેિોકાણ માટે આકષણન ું કેન્ર છીએ અન ેઅમ ેતકસનકી અન ેપયાયવિણીય નસવનતા તિફ દોિી િતા પ્રવાિન ું નેતતૃ્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાર્ગીદાિી એવા સનિોર્ગી શહેિના સવકાિ માટે છે િે િ િસક્ષત, ટકાઉ અન ેિફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપિ 

િોડાવ. અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

  

 
 

 

બ્મરડયા સાંપકસ: 

મોબ્નકા દ ગ્ગલ  

કોઓર્ડસનેટિ, બ્મરડયા એન્ડ કમ્ય બ્નટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@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
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