
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

સિટીનો 2020 નો નર્ચરિિંગ નબેિહૂડ્િ પ્રોગ્રામ ઓનલાઇન ફલક પિ શરૂ થશ ે

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (27 જુલાઈ 2020) – િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટનનો નર્ચરિિંગ નેબિહૂડ્િ પ્રોગ્રામ ફિી મિંગળવાિ, 4 ઑગસ્ટ 2020ના િોજથી 

શરૂ થશ.ે આ વર્ષે સ્ટાપ અન ેિહેવાિીઓના આિોગ્યને ધ્યાનમાિં લેતા પ્રોગ્રામ ઓનલાઇન હાથ ધિાશે. 

નર્ચરિિંગ નેબિહૂડ્િ પ્રોગ્રામનો હતે ુનાગરિક પ્રવૃત્તતામાિં િધુાિો લાવવાનો છે, સનવાિીઓનુિં િશસતતકિણ કિવુિં જેથી તેઓ પોતાના પાડોશના 

સવસ્તાિન ેઉન્નત કિવામાિં િરિય ભૂસમકા ભજવે અને તેઓ િિંિાધનો મેળવી શક.ે િહવેાિીઓ પોતાના પાડોશના સવસ્તાિ સવશ ેવધ ુજાણકાિી 

મેળવવાના અન ેપોતાને માટ ેશાનુિં મહત્ત્વ છે તનેી ઓનલાઇન આપલે કિવા માટે ત્રણ નવા માગો છે: 

• વર્ુચઅલ વૉતિ – 15 પ્રોિેકોડેડ વૉતિ સનયત તાિીખોમાિં સિટીની વેબિાઇટ પિ પોસ્ટ કિવામાિં આવશ.ે િહેવાિીઓન ેઅમે 

પ્રોત્િાસહત કિીએ છીએ ક ેતેઓ આ વૉતિ (િહેલ) ઓનલાઇન ફલક પિથી લે અથવા પૂિા પાડવામાિં આવેલ ટલૂ્િનો ઉપયોગ કિીન ે

સ્વતિંત્ર િીતે રૂબરૂમાિં ભૌસતક અિંતિ જાળવી િાખીને આવા વૉતિ લઈ શક ેછે. 

• પાડોશ િવકે્ષણ – સિટી િમાજના સવસવધ પાડોશન ેિમજવા માિંગ ેછે તમેજ તે કે ત્યાિં િહેતા સનવાિીઓ એકબીજા િાથ ેકવેી િીતે 

વ્યવહાિ કિ ેછે. પોતાના સવસ્તાિો માટ ેિહવેાિીઓને ઓનલાઇન િવેક્ષણમાિં ભાગ પ્રોત્િાસહત કિવામાિં આવી િહ્યા છે. 

• ઓનલાઇન મપેપિંગ ટલૂ – એક ઓનલાઇન મેપપિંગ ટૂલથી િહવેાિીઓ તકો, િમસ્યાઓ અને બદલાવોને પોતાના પાડોર્ષના 

સવસ્તાિમાિં શોધી શકશે.  

નર્ચરિિંગ નેબિહૂડ્િ પ્રોગ્રામ સવશ ેવધુ માસહતી અન ેવર્ુચઅલ નેબિહૂડ વૉતિની આખી િૂસર્  માટે અહીં મુલાકાત 

લો www.brampton.ca/neighbourhoods.  

હરકકતોનો ટૂિંકિાિ 

• બ્રૅમ્પટન 2040 સવઝનમાિં મુકમ્મલ નેબિહૂડ ઑરડટને મહત્ત્વપણૂચ કાયચ પગલાનુિં સ્થાન આપવામાિં આવ્યુિં હતુિં. નર્ચરિિંગ નેબિહૂડ્િ 

પ્રોગ્રામની શરૂઆત 2019માિં થઈ હતી જેથી િમાજના પ્રસતભાવ લઈ શકાય, િહેવાિીઓને િિંિાધનો િાથે જોડી શકાય અને લાિંબ ે

ગાળ ેએક એવી કાયચ યોજનાનુિં િજચન કિવુિં જે ખાિ સ્થાસનક પાડોશ માટે બની હોય. 

• 2019માિં સિટીએ 11 નર્ચરિિંગ નબેિહૂડની િહેલ પૂિી કિી હતી જેમાિં 400 કિતા વધ ુિહવેાિીઓ જોડાયા હતાિં. 

અવતિણો 

“બ્રૅમ્પટન િિંગોથી ભિેલ િાસથયો છે અન ેજ્યાિે મહોલ્લા શેિીની વાત આવે જે તઓે માટ ેપોતાનુિં ઘિ જ છે, ત્યાિ ેઅમાિા િહવેાિીઓ 

સનષ્ણાતો છે. નર્ચરિિંગ નેબિહૂડ્િ પ્રોગ્રામ બ્રમૅ્પટનવાિીઓ માટ ેપોતાના િમાજમાિં પ્રવૃત્ત થવાની સનતનવી તકો પૂિી પાડ ેછે અન ેહુિં આ વર્ષ ે

પિિંદ થયેલ 15 સવસ્તાિોમાિં િહેતા દિેક જણન ેવર્ુચઅલ વૉતિમાિં ભગા લઈન ેઅન ેનેબિહૂડ િવેક્ષણોમાિં િહભાગી થઈન ેઓનલાઇન મપેપિંગ 

http://www.brampton.ca/neighbourhoods


 

 

ટૂલમાિં રટપ્પણી કિીને પોતાનો અવાજ િિંભળાવા દવેા પ્રોત્િાસહત કરિં છુિં." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"સિટી જ્યાિે COVID-19ના િોગર્ાળામાિંથી ફિી બેઠુિં થઈ િહ્યુિં છે અન ેશતય હોય ત્યાિં િવલતો ખોલી િહ્યુિં છે ત્યાિ ેિમાજ િુિક્ષાનુિં મહત્ત્વ 

અકબિંધ િહ્યુિં છે. આ વર્ષ ેનર્ચરિિંગ નેબિહૂડ્િ પ્રોગ્રામ િહવેાિીઓન ે15 સ્થાસનક પાડોશ સવશ ેપોતાના અસભપ્રાયો આપવાની િલામત િીત પૂિી 

પાડે છે અન ેસિટીન ેટકાઉ િમુદાયો ઊભા કિવામાિં મદદરૂપ થાય છે. 

- માર્ટચન મેરડિોિ (Martin Medeiros), રિજનલ કાઉસન્િલિ, , વૉડચ 3 & 4 પ્રમખુ, પ્લાપનિંગ એન્ડ  ડવેેલપમેન્ટ કસમટી, સિટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન 

“નર્ચરિિંગ નેબિહૂડ્િ પ્રોગ્રામ િહવેાિીઓન ેતે બધુિં શેિ કિાવે છે જે તમેન ેપોતાના િમુદાય સવશ ેગમતુિં હોય, આગામી પ્રોજેત્િ સવશનેી 

માસહતી જાણી શક ેછે અને સ્થાસનક ધોિણ ેતમેન ેકયા પરિવતચનો જોવા ગમશ ેતેવી પરિકલ્પનાઓની આપલે કિી શક ેછે. આ વર્ષ ેપ્રોગ્રામ થોડો 

અલગ લાગશ ેપિિંત ુિહેવાિીઓ પોતાના ઘિમાિંથી પણ િલામત િીતે િામેલ થઈન ેપોતાનો પાડોશ િુધાિી શક ેછે." 

- પૅટ ફોર્ટચની, રિજનલ કાઉસન્િલિ, , વૉડચ 7 & 8 ઉપ-પ્રમુખ, પ્લાપનિંગ એન્ડ ડવેેલપમેન્ટ કસમટી, સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

“COVID-19 મહામાિી દિસમયાન સિટી બ્રૅમ્પટનના સનવાિીઓની િેવા કિવા પ્રસતબદ્ધ છે. હવે અમે જ્યાિે નર્ચરિિંગ નબેિહૂડ્િ પ્રોગ્રામન ે

ઓનલાઇન લઈ ગયા છીએ ત્યાિ ેઅમ ેસનવાિીઓ િાથ ેપ્રવૃત્ત િહવેા અને આપણા િમાજન ેિુિસક્ષત િાખવાની તમેની કલ્પનાઓ િાિંભળવા 

ઉત્િુક છીએ.”  

- ડેસવડ બારિક, ર્ીફ એડસમસનસ્િેરટવ ઓરફિિ, સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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સમરડયા િિંપકચ : 

મોસનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડચનેટિ, સમરડયા એન્ડ કમ્યુસનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક િિંવાદ   

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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