
 

 

 
 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 
 

મ ે17-23 દરમમયાન યોજાતા નશેનલ પમલલક વર્ક્સ વીકન ે્ીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેમાન્ય રાખયયું  
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (મ ે19, 2020) – મ ે23 ્યધી, ્ીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ેઆપણાું ્મયદાયમાું ્ાવસજમનક કામગીરી કરતા વ્યવ્ામયકોની 

મહત્વની ભૂમમકાન ેઉજવવા નેશનલ પમલલક વર્ક્સ વીક (NPWW) ને માન્ય રાખયયું. 

 

આપણાું શહેરની COVID-19 ્ામે પ્રમતરિયા કરવામાું, તનેી પમલલક વર્ક્સ એન્ીનીયરરુંગ ટીમ ેમોખરાની હરોળમાું મનણાસયક અને અમનવાયસ 

કામ ચાલય રાખયયું છે, જેમાું ્ામેલ છે: ્ાઇડવૉર્ક્, રસ્તાઓ અન ેમબ્રજન ેઅમનવાયસ પ્રવા્ માટે ્યરમિત રાખવા બાુંધકામ અને મનભાવ-

જાળવણી કરવી, મ્ગ્નલ અન ેસ્રીટ લાઇટ ્ુંચાલન, વ્ુંત ઋતય ્ુંબુંમધત ્ફાઇ કામગીરી, કેચ બેમ્નની ્ફાઇ, અન ેસ્રીટ પરથી કચરો 

હટાવવાની કામગીરી. 

 

પાછલા વર્ષોમાું, જાહેર કામગીરીની ્ેવાઓ ્મયદાયને દરરોજ કેવી રીત ેઅ્ર કર ેછે તે અુંગ ેજાગરૂકતા ફેલવવા ્ીટી ઓફ બ્રેમ્પટને ્મગ્ર 

અઠવારડયા દરમમયાન ્ુંખયાબુંધ મનોરુંજક અને આકર્ષસક પ્રવૃમિઓ ્ાથે, NPWW ન ેઉજવ્યયું. આ વર્ષે જ્યારે રૂબરૂમાું કોઇ આયોજનો 

થવાના નથી ત્યાર,ે બ્રેમ્પટનન ે્યરમિત, ચોખખયું અન ેચલાયમાન રાખવામાું આ વ્યવ્ામયકો દ્વારા કરવામાું આવતા મહત્વના કામ મવશ ે

રહેવા્ીઓ વધય મામહતી મેળવે તે માટ ે્ીટી રહવેા્ીઓને પ્રોત્્ામહત કર ેછે. ્મગ્ર અઠવારડયા દરમમયાન વધય મામહતી મેળવવા 

@CityBrampton ને Twitter, Facebook  અન ેInstagram પર અનય્ રો અથવા વેબ્ાઇટ જયઓ, www.brampton.ca. 

 

અવતરણો (ર્કવૉટ્્): 

  

“વર્ાદી પાણીના ્ુંચાલનથી માુંડીને રસ્તાઓ અન ેમબ્રજના બાુંધકામ ્યધી, ્ાવસજમનક કામગીરી કરતા વ્યવ્ામયકો શહેરન,ે વર્ષસભર 

જાળવવામાું મહત્વની ભૂમમકા ભજવ ેછે. અમે તઓેની કામગીરીન ેઆ વર્ષ ેઅમારા વાર્ર્ષસક આયોજનો કરીન ેઉજવી શકતા નથી ત્યાર,ે 

બ્રેમ્પટનને ્યરમિત અને આરોગ્યપ્રદ શહેર બનાવવા તઓેની અથાકપણે મહેનતય કામગીરી બદલ હય ું તેઓનો આભાર માનયું છય ું.” 

− પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, ્ીટી ઓફ બ્રમે્પટન  
 

“નેશનલ પમલલક વર્ક્સ વીક આપણાું ્મયદાયમાું ીવનની ગયણવિાને ્હાયરૂપ થવામાું પમલલક વર્ક્સ દ્વારા કરવામાું આવતી મહત્વની 

ભૂમમકાન ેઆવકારતયું સ્મૃમતપત્ર છે. આ ગ્રૂપની મહનેતય કામગીરી બદલ તેઓના આભારી થતા, આપણાું રહેવા્ીઓ ્યરમિત રીતે અમનવાયસ 

પ્રવા્ો કરી શક ેછે, તેઓની બાઇર્ક્ પર ્વારી કરી શક ેછે અને આ મયશ્કેલભયાસ ્મય દરમમયાન પોતાના પાડોશમાું ચાલવા જઇ શક ેછે.” 

− પૉલ મવ્ેંટ ે(Paul Vicente), પ્રાદેમશક કાઉમન્્લર, વોર્ડ્સ 1 અને 5; અધ્યિ, પમલલક વર્ક્સ એન્ડ એન્ીનીયરરુંગ 

 

“આપણાું ્મયદાયને આરોગ્યપ્રદ અન ે્યરમિત રાખવા ઉપરાુંત, અમારી પમલલક વર્ક્સ એન્ડ એન્ીનીયરરુંગ ટીમ બ્રેમ્પટનન ેહરરયાળય શહેર 

બનાવવાની અમારી કરટબદ્ધતાને વળગી રહે છે. ્રિય પરરવહન પ્રોજેર્કટ્્ન ે્હાયક બનીન ેજેમ કે અમ ેનવી શરૂ કરેલી વચગાળાની બાઇક 

લૅનથી માુંડીને, પ્રદરૂ્ષણ ઘટાડવા ખા્ બરફ-્ાફ કરતા ્ાધનોના ઉપયોગ ્યધી, આપણું પયાસવરણ તઓેની કામગીરીના હાદસમાું રહે છે.” 

− પૅટ ફોર્ટસની (Pat Fortini), રીીયનલ કાઉમન્્લર, વોર્ડ્સ 7 અને 8; ઉપ-પ્રમયખ, પમલલક વર્ક્સ એન્ડ એન્ીનીયરરુંગ 

 

“વર્ષસભર, અમારી પમલલક વર્ક્સ એન્ડ એન્ીનીયરરુંગ ટીમ બ્રમે્પટનન ે્યરમિત, ્ાફ અન ેચલાયમાન રાખવામાું અતટૂ ભૂમમકા ભજવ ેછે. આ 

નેશનલ પમલલક વર્ક્સ વીક પર, હય ું અમારા ્મર્પસત મોખરાના કમસચારીઓનો આભાર માનયું છય ું જેઓ આપણો ્મયદાય મનભસર હોય તેવી 

અમનવાયસ અન ેમનણાસયક ્વેાઓ આપવાનયું ચાલય રાખે છે.” 

− ડેમવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડમમમનસ્રેરટવ ઓરફ્ર, ્ીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/CityBrampton&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill@brampton.ca%7Ce6feb1c165e8431a591808d7f8ee9624%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637251575912226817&sdata=DW/JXQcOSkcaP9oxl/dXvVwBw
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.facebook.com/CityBrampton&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill@brampton.ca%7Ce6feb1c165e8431a591808d7f8ee9624%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637251575912226817&sdata=7kvsQD/UAnyYwQXYuLFMNTLF
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.instagram.com/CityBrampton&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill@brampton.ca%7Ce6feb1c165e8431a591808d7f8ee9624%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637251575912236816&sdata=b39shsouWrkAbPb7wFn9veN
http://www.brampton.ca/
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મમરિયા સપંર્ક : 

મોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટિ, મમરિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

