
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

મ ેની 22મી સધુી સસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ઉજવશ ેનશૅ્નલ પસલલક વર્કસસ સપ્તાહ 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (17 મે 2021) – આજે બ્રમૅ્પટન ખાતે, સસટી આિભંે છે નૅશ્નલ પસલલક વર્કસસ સપ્તાહ (NPWW)ની ઉજવણી જેથી 

એવા પુરુષો અન ેમસહલાઓની કદિ કિીન ેતમેની સમાજને સ્વચ્છ, સુિસિત અન ેગસતમાન િાખવામા ંતેમની ભૂસમકાનો ઋણ સ્વીકાિ કિી 

શકાય. 

 

લગભગ 700 જેટલા કમસચાિીઓ પસલલક વર્કસસ એન્ડ એન્ીસનયરિંગ ટીમના ભાગ છે જે બાંધકામ અન ેજાળવણી સસહત ફ્રન્ટ લાઇન પિ અસત 

મહત્ત્વપણૂસ અન ેઅસનવાયસ કાયો કિતા આવ્યા છે જેથી ફુટપાથ, માગો અને પુલો અસનવાયસ પ્રવાસ માટ ેસલામત િહે, સસગ્નલો અને 

સ્રીટલાઇટોનું વ્યવસ્થાપન થઈ શક,ે વસંત ૠતુની સફાઇ થાય છે, બિફ હટાવવાની કામગીિી થાય છે, કૅચ બેસસનની સફાઇ થાય છે, માગો 

સાફ િહે છે અને આવી બીી કેટલીયે પ્રવૃસિઓ થાય છે. 

 

COVID-19 પહેલા, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટને જાગરૂકતા ઊભી કિીને NPWWની ઉજવણી કિી હતી ક ેપસલલક વર્કસસ સેવાઓ કવેી િીત ે

િોજેિોજ આખા સપ્તાહમા ંથતી પ્રવૃસિઓ માિફત ેસમાજને પ્રભાસવત કિ ેછે. આ વષે રૂબરૂ ઇવેન્્સ તો નથી પિંતુ એક NPWW 

બાળકો માટેની િંગકામ કિવાની શીટ છે જેમાં િંગ પૂિી શકાય અને ફોટો પાડીન ેસોશ્યલ સમરડયા પિ પોસ્ટ કિી શકાશે. વધુ માસહતી 

માટે િહેવાસીઓ બ્રૅમ્પટનના પસલલક વર્કસસ રડપાટસમેન્ટમા ંકામ કિતા હોય તેમની સ્ટાફ સવરડયો આખા સપ્તાહ દિસમયાન Twitter, 

Facebook અને Instagram પિ જોઇ શકશે અથવા www.brampton.ca ની મુલાકાત લઈ શકશ.ે 

 

સવુાર્કયો 

 

"નૅશ્નલ પસલલક વર્કસસ સપ્તાહ જાહેિ જનતાને આપ્ણા િોજજંદા ીવનમા ંપસલલક વર્કસસ જે ભૂસમકા ભજવ ેછે તનેાથી અવગત કિવાની તક છે. 

આયોજન કિવાથી માંડીને બાંધકામ કિવું, વ્યવસ્થાપન કિવું અન ેજાળવણી કિવી – આપણા પસલલક વર્કસસ વ્યવસાસયકો મહત્ત્વપૂણસ કાયોમા ં

સહાય કિ ેછે જે આપણા હરિત, અન ેસનિોગી તથા સુિસિત સમુદાયનું હાદસ છે." 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

"આ વષસની થીમ છે ભેગા િહીશંુ મજબતૂ િહીશંુ (Stronger Together). છેલ્લા વષસ દિસમયાન, આપણી પસલલક વર્કસસ ટીમે 

સસ્થસતસ્થાપકતા દશાસવી છે અન ેતમેણે પરિવતસનન ેઅપનાવીને સવેાના સ્તિો જાળવવા માટ ેતનતોડ મહેનત કિી છે જેથી આપણા સમદુાયનું 

આિોગ્ય અને સલામતી સુસનસશ્ચત કિી શકાય." 

- પૉલ સવસેન્ટ, િીજનલ કાઉસન્સલિ , વૉડસ 1અને 5; પસલલક વર્કસસ એન્ડ એસન્જસનયરિંગ, સસટી ઓફ બ્રમૅ્પટનના પ્રમખુ 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Documents/2021-000950_NPWW_ColouringSheet_Letter_RD1.pdf
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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
file:///C:/Users/NStogdil/Documents/www.brampton.ca


 

 

"પસલલક વર્કસસના વ્યવસાસયકો અસતમહત્ત્વપણૂસ ઇન્ફ્રાસ્રર્કચિ, સવલતો અને સવેાઓમાં સહાયતા આપ ેછે અન ેજાળવ ેછે જે સસ્થસતસ્થાપક અને 

ટકાઉ સમુદાયો માટ,ે સાવસજસનક આિોગ્ય માટે અન ેબ્રમૅ્પટનના સનવાસીઓની સુખાકાિી અન ેઉચ્ચતમ ીવન ગુણવિા માટે અસનવાયસ છે. આ 

સપ્તાહમા ંઅન ેદિ સપ્તાહ ેઅમે અમાિી ટીમની કદિ કિીશંુ અન ેતમેનો આભાિ માનીશંુ જેઓ બ્રૅમ્પટનને સ્વાસ્્યપ્રદ અન ેસલામત િાખવામા ં

પોતાનુ ંયોગદાન આપ ેછે." 

- ડેસવડ બારિક, ચીફ એડસમસનસ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), સસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી સવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદસ છે લોકો. અમન ેઊજાસ મળ ેછે અમાિા સવસવધ સમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષસણનું કેન્ર છીએ અને અમે તકસનકી અન ેપયાસવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનું 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાસ માટે છે જે સુિસિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 
સમરડયા સપંકસ  : 

મોસનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડસનેટિ, સમરડયા એન્ડ કમ્યુસનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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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