
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન િામાસિક િિુક્ષા અન ે 

ગનુાખોિી સનવાિણ માટ ેપ્રોવિન્શ્યલ નીસિયનન ેઆવકાિ ેછે 

          

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (24 જાન્યુઆિી 2020) – આિે સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ેઓન્ટારિયો િિકાિ દ્વાિા િામાસિક િુિક્ષા પહેલોન ેમિબૂત 

કિવા િંિાિનો વિાિવા માટ ેજાહિે કિાયેલ પીલ િીિનલ પોલીિ માટેના $20.5 સમસલનના નીસિયનન ેઆવકાયુું હતુ ં  

 

જાહેિાત દિસમયાન પીલ પોલીિ િર્વિસિિ બોર્િના પદાસિકાિી એવા મેયિ પેરિક બ્રાઉન ે(Mayor Patrick Brown) આ િોકાણની 

અગત્યતા સવશ ેવાત કિી, િે પીલ રિિનલ પોલીિના કમ્યુસનટી મોસબલાઇઝેશન પ્રોગ્રામ અન ેઓન્ટારિયોના ગન્િ, ગૅંગ્િ એન્ર્ વાયોલન્િ 

રિર્ક્શન સ્ટ્િેટેજીન ેિમર્િન આપ ેછે.  

 

સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન સનિંતિપણ ેવિુ મિબૂત અન ેવિ ુિુિસક્ષત િમુદાયો બનાવવામા ંવિ ુિહયોગના સહમાયતી િહ્યા છે. 2019 

એિોસિએશન ઓફ મ્યુસનસિપાસલરટઝ ઓફ ઓન્ટારિઓ (AMO) વાર્ષિક કૉન્ફિન્િમા ંમેયિશ્રીની આગેવાની હેઠળના શહેિ ર્ેસલગેશન દ્વાિા 

િહયોગની વિ ુિરૂરિયાત સવશ,ે તેમિ િિકાિના તમામ સ્ટ્તિ ેપ્રવૃત્તતા અન ેનીસિયન માટ ેિમર્િન મળેવવા િોસલસિટિ િનિલ િાર્ે િીિી 

વાત ર્ઈ િેર્ી સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન અન ેિમગ્ર રિિન ઓફ પીલમા ંિામાસિક િુિક્ષા અન ેિુખાકાિી માટ ેએક વ્યાપક અસિગમ અપનાવી 

શકાય.   

 

આિની નીસિયન જાહેિાત ચાલી િહેલ િંખ્યાબંિ િાગીદાિીઓ માટ ેપણ પૂિક છે િે બ્રૅમ્પટનના િામાસિક િુિક્ષાના પ્રયાિોન ેપ્રોત્િાસહત 

કિ ેછે િેમા ંનીચેની બાબતો િામલે છે:   

 ર્ાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન િબસ્ટ્ટેશન શરૂ કિવાની પીલ રિિનલ પોલીિની તાિેતિમા ંકિાયેલ જાહેિાત િેર્ી િે ત સવસ્ટ્તાિના લોકો માટ ે

તેઓની હાિિી અન ેકાળજીમા ંવિાિો ર્ઈ શક.ે 

 સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન લાઇટહાઉિ પ્રોગ્રામ િેનાર્ી આખો િમુદાય અિિગ્રસ્ટ્ત ર્યો હોય એવી કટોકટીઓ દિસમયાન, િહિાગી ર્યેલ 

િાર્મિક િંગઠનોની સમલકતોમા ંિમાિ આશ્રય મળવી શક.ે  

 દેખિેખ કિવાની ક્ષમતાઓન ેિુિાિવા માટ ે410 અન ે403 હાઇવે પિ CCTV કેમેિા ઇન્સ્ટ્ટૉલ કિવાની સિટીની સહમાયત. 

અવતિણો 

 

"ગનુા આચિતી ગેંગ માટ ેસવસ્ટ્તાિની મયાિદા હોતી નર્ી. તે આખા GTAની િમસ્ટ્યા બની િહે છે. આપણ ેક્યાિેય ગનુાસહત િંગઠનોની કુતકિ 

ક્ષમતાઓનુ ંઅિોમૂલ્યન કિવુ ંિોઇએ નહીં િેઓન ેબિાબિ જાણ હોય છે કે કયા સવસ્ટ્તાિોમા ંપ્રસતિાવ આપવાની ક્ષમતા ઓછી છે. હંુ સપ્રસમયિ 



 

 

ફોર્િ અન ેિનિલ િોન્િનો આિાિી છંુ કે તેઓએ ગન્િ એન્ર્ ગેંગ્િ ફંડર્ંગ માટનેી આપણી પોકાિ િાંિળી. આ આપણી પોલીિ માટ ે

મહત્ત્વપણૂિ ઓજાિ છે િેર્ી બ્રૅમ્પટન અન ેપીલ પ્રાંત િુિસક્ષત િહી શક.ે" 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન અન ેિદસ્ટ્ય, પીલ પોલીિ િર્વિસિિ બોર્િ 

 

"િુિસક્ષત માગો સવના તમ ેક્યાિેય એક મહાન શહેિ ઊિુ ંકિી િ ન શકો. તાિેતિમા ંિ શરૂ ર્યેલ ગન્િ એન્ર્ ગેંગના િળવળાટન ેતે શરૂ ર્ાય 

ત્યાિ પહેલા િ ર્ામી દેવો પર્શે. અન ેતે ત્યાિે િ ર્ઈ શક ેજ્યાિે િિકાિી તંત્રના દિેક સ્ટ્તિ િાગમટ ેકાયિિત ર્ાય. આ નીસિયનની જાહેિાત પીલ 

રિિનલ પોલીિન ેિરૂિ છે એવા િંિાિનો પૂિા પાર્વામા ંલાંબી મિલ કાપશ ેિેર્ી તેઓ બ્રૅમ્પટનન ેવિ ુિુિસક્ષત બનાવી શક.ે 

- શેિમેન સવસલયમ્િ (Charmaine Williams), સિટી કાઉસન્િલિ અન ેપ્રમુખ, કમ્યુસનટી િેફ્ટી એર્વાયઝિી કસમટી 

 

"આ મહત્ત્વપૂણિ ટમિ ઓફ કાઉસન્િલની અસગ્રમતાન ેઆગળ િપાવવા માટ ેઆપણ ેિે કંઈ કિશુ ંતેનું હાદિ તે છે ક ેસનિોગી અન ેિુિસક્ષત શહેિ 

બનાવવા માટ ેયોગ્ય વાતાવિણનુ ંિિિન કિવામા ંઆવ.ે યોગ્ય રદશામા ંઉપાર્ેલ દિેક પગલુ ંિમાિન ેિુિસક્ષત બનાવશ ેઅન ેસનવાિીઓ, 

સહસ્ટ્િેદાિો અન ેિોકાણકાિોનો આત્મસવશ્વાિ વિાિશ ેઅન ેઆપણા શહેિની લાંબા ગાળાની િફળતા અન ેિમૃસદ્િનો માગિ ખુલ્લો કિશ.ે  

- ર્ેસવર્ બૅરિક, મુખ્ય વહીવટકતાિ (David Barrick, Chief Administrative Officer)   
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કનૅરે્ાના િૌર્ી ઝર્પી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં650,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેા ં70,000 વ્યવિાયો છે. અમ ેિે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદિ છે લોકો. 

અમન ેઊજાિ મળ ેછે અમાિા સવસવિ િમાિોમાંર્ી, અમ ેિોકાણ માટે આકષિણનું કેન્ર છીએ અન ેઅમ ેતકસનકી અન ેપયાિવિણીય નસવનતા તિફ દોિી િતી યાત્રાનું નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી િાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે િે િુિસક્ષત, ટકાઉ અન ેિફળ હોય. અમાિી િારે્ Twitter, Facebook, અન ેInstagramપિ િોર્ાવ. 

અહીં વિુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

સમરર્યા િપંકિ : 

મોસનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ર્િનેટિ, સમરર્યા એન્ર્ કમ્યુસનટી એંગેિમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક િંવાદ   

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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