
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે    

    

             

ગન (બદંકૂ) અન ેગૅંગ (ગનુગેાિોની ટોળકી) હહસંા સામ ેપગલા ંલતેી પહલેની સમવાયી અન ેપ્ાતંીય જાહિેાતન ે

બ્રમૅ્પટન ટકેો આપ ેછે 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (26 ઑગસ્ટ 2019) - સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન દ્વાિા આજે ઓન્ટારિયો ખાતે ગન (બંદૂક) અને ગૅંગ 

(ગુનેગાિોની ટોળકી) હહંસા સામે પગલાં લેતી પહેલની સમવાયી અને પ્ાંતીય સંયુક્ત જાહેિાતને આવકાિવામાં આવી. 

બ્રૅમ્પટનવાસીઓ માટ ેએક નોંધપાત્ર સાવવજનનક સુિક્ષા નવશે હ ંતા ઉપજાવતા મદુ્દા તિીક ેશહેિ એક પ્ાદનેશક અનિગમની અગત્યતાનો સ્વીકાિ 

કિે છે, જ્યાિે વાત ગન અન ેગૅંગ હહંસાની હોય જે બ્રૅમ્પટનન ેએક સિુનક્ષત શહેિ બનાવવાની ખાતિી આપવાની પ્નતબદ્ધતા દાખવતી હોય. 

કાઉનન્સલ ેનસટીના ં2019 અંદાજપત્રમાં કમ્યુનનટી સેફ્ટી પ્ોજેક્્સ (City’s 2019 Budget for Community Safety 

Projects ) માટ ે$3,00,000ની જોગવાઇને મંજૂિ કિી છે જેમા ંઆખા શહેિ ફિતે નબેિહૂડ વૉ  બ્રૅમ્પટન (Neighbourhood 

Watch Brampton)નુ ંનવસ્તિણ કિવા માટનેી તાજેતિમાં કિેલ ફાળવણીઓનો સમાવેશ થાય છે. 

ઓન્ટારિઓની ગન્સ, ગૅંગ્સ એન્ડ વાયોલન્સ રિડક્શન સ્રેટેજીમાં ફેડિલ સિકાિના ં$54 નમનલયનનાં નનવેશન ેનસટીએ આજે આવકાયુું જે 

બ્રૅમ્પટનને આ સમસ્યાનું નનિાકિણ કિવું  ાલંુ િાખવામા ંમદદરૂપ થશે. પીલ રિજનલ પોનલસ અને પ્ોનવન્સ ઓફ ઓન્ટારિયો સાથે પીલ ખાતે 

ઇન્ટેનન્સવ ફાયિઆમવ બેઇલ ટીમ (Intensive Firearm Bail Team)નાં સજવનમા ંસહયોગ આપવા નસટી સજ્જ છે જે ગ્રેટિ ટોિોન્ટો 

એરિયા (GTA)માં ગન સંબંનધત ગુના માટેની કાયવવાહીઓ અન ેજામીનની સુનાવણીઓન ેટેકો આપશ.ે 

આજનું જાહેિ નનવેદન બ્રમૅ્પટન સીટી કાઉનન્સલની ગન અન ેગૅંગ પ્વૃનિઓની સમસ્યા પ્નત સહયોગ લક્ષી અને સાકલ્યવાદી અનિગમ 

ધિાવતી દિખાસ્તને સ મથવન આપ ેછે અન ેતે તાજેતિમાં ઑટાવા ખાતે ઑગસ્ટ 18-21, 2019માં યોજાયેલ એસોનસએશન ઓફ ઓન્ટારિઓ 

મ્યુનનનસપાનલરટઝની કૉન્ફિન્સમા ંકાઉનન્સલનાં નહમાયતી પ્યાસોનો િાગ હતી. 

GTA અન ેગ્રટેિ ગોલ્ડન હોસવશુ (Greater Golden Horseshoe)મા ંકમ્યુનનટી સેફ્ટી પ્ોજેક્્સ અને િાગીદાિીઓનાં સ મથવન પિ 

ધ્યાન કેનન્િત કિવા માટે જ્યાિે પ્ોનવન્સ GTA/ગ્રટેિ ગોલ્ડન હોસવશુ (Greater Golden Horseshoe)(GGH) ગન એન્ડ ગૅંગ ફન્ડ 

(Gun and Gang Fund) પ્સ્થાનપત કિી િહ્યા છે ત્યાિ ેનસટી પીલ રિજનલ પોનલસ સાથે મળીન ેસાવવજનનક સુિક્ષાના ંપ્ોજેક્્સ હાથ 

ધિવા માટે કાયવ કિવાની અપકે્ષા િાખે છે. નસટી અપકે્ષા િાખે છે ક ેઅમલીકિણ પ્રિયા નવશે વધ ુનવગતો પ્ાપ્ત થશે અને આ નીનધયન માટે 

અમલીકિણો અનુિમ ેઆગળ ધપાવી શકાશ.ે 

અવતિણો 

“આ કાઉનન્સલની ટમવ ઓફ કાઉનન્સલ પ્ાયોરિટીઝની મુખ્ય અનગ્રમતા સુિનક્ષત શહેિ બનાવવાની છે અને અમ ેલાંબા સમયથી નહમાયત કિી 

િહ્યા છીએ કે ગન્સ અને ગૅંગ્સની સમસ્યા માત્ર ટોિોન્ટો અને ઑ્ટાવા સધુી સીમીત નથી. અમે બ્રમૅ્પટન માટ ેિડંોળનો ન્યાનયક નહસ્સો 

મેળવવા લડત  લાવી િહ્યા છીએ અન ેસમજીએ છીએ ક ેનબલ બ્લેિ (Bill Blair) અન ેનસનલ્વયા જોન્સ (Sylvia Jones) સાથ ેથયેલ 

બેઠકો બાદ બ્રૅમ્પટનન ેઆપણા શહેિમાં ગન્સ અન ેગૅંગ્સ સામે લડત આપવા માટે આ મહત્ત્વનું િંડોળ જરૂિ પ્ાપ્ત થશે. બ્રૅમ્પટનને િહવેા, 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/public-safety-canada/news/2019/08/government-of-canada-provides-additional-54-million-to-combat-gun-and-gang-violence-in-ontario.html&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|8333c92cdb7949216d4508d72a6944ea|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637024505037630944&sdata=tOrHjM2GgH8oI/HDUzMSlUSuZxyFz2YSYeTDhfEimn0=&reserved=0


 

 

કામ કિવા અને આનંદથી જીવવા માટ ેએક સુિનક્ષત શહેિ બનાવી િાખવા માટ ેજરૂિી સંસાધનો પૂિા પાડવા પિ અમ ેઅમાર ંધ્યાન કેનન્િત 

કિતા િહીશંુ." 

 -મેયિ પેરરક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 

“બ્રૅમ્પટનની ગન્સ અને ગૅંગ્સની સમસ્યા સામે લડવા સિકાિના તમામ સ્તિો સાથ ેિાગીદાિીઓ, સમય અન ેનનવેશ આવશ્યક છે. આજનું 

જાહેિ નનવેદન આપણા સમુદાય પિ થયેલ ગન્સ અને ગૅંગ્સનો નકાિાત્મક પ્િાવ તેમજ આ સમસ્યાન ેજડમૂળથી ઉખેડવાનો અમાિો સકંલ્પ 

છતો કિ ેછે. આપણં યુવાધન અન ેબાળકોન ેજીવવા એક સુિનક્ષત સમાજ ઊિો થાય ત ેસુનનનચ ત કિવા અમ ેસમર્પવત છીએ." 

 -કાઉનન્સલિ શેિમને નવનલયમ્સ (Charmaine Williams), કમ્યનુનટી સેફ્ટી એડવાયઝિી કનમટીના ંપ્મુખ 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપારો છે. અમ ેજે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમન ેઊર્જદ મળ ેછે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમ ેરોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમ ેતકવનકી અન ેપયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રિાસન ાં નેતતૃ્િ 

કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સ રવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagram પર 

જોડાિ. અહીં િધ  ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

નમરડયા સપંકવ: 

મોનનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડવનેટિ, નમરડયા એન્ડ કમ્યુનનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

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