
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે    

    

             

સિટીનો 2021 નો નર્ચરિિંગ નબેિહૂડ્િ પ્રોગ્રામ વર્ચ્યચઅલ માધ્્મ પિ ફિી આવી િહ્યો છે. 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિ્ો (02 જયલાઈ 2021) – િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટનનો નર્ચરિિંગ નેબિહૂડ્િ પ્રોગ્રામ ફિી મિંગળવાિ, 07 જયલાઈ 2021ના 

િોજથી શરૂ થશ.ે ફિીથી આ વર્ષ ેસ્ટાફ અન ેિહેવાિીઓના આિોગ્્ન ેધ્્ાનમાિં લેતા પ્રોગ્રામ ઓનલાઇન હાથ ધિાશ.ે 

 

નર્ચરિિંગ નેબિહૂડ્િનો હેતય નાગરિક પ્રવૃત્તતામાિં િયધાિો લાવવાનો છે, સનવાિીઓનયિં િશસતતકિણ કિવયિં જેથી તેઓ પોતાના પાડોશના સવસ્તાિને 

ઉન્નત કિવામાિં િરિ્ ભૂસમકા ભજવ ેઅને તેઓ િિંિાધનો મેળવી શક.ે િહવેાિીઓ પોતાના પાડોશના સવસ્તાિ સવશ ેવધય જાણકાિી મેળવવાના 

અન ેપોતાને માટ ેજે મહત્ત્વનયિં હો્ તેની ઓનલાઇન આપલે કિવા માટ ેત્રણ માગો હશ:ે 

• વર્યચઅલ ટૂિચ – 15 પ્રોિેકોડેડ ટૂિચ સન્ત તાિીખો પિ સિટીની વબેિાઇટ પિ પોસ્ટ કિવામાિં આવશ.ે િહવેાિીઓને અમ ેપ્રોત્િાસહત 

કિીએ છીએ કે તઓે આ ટૂિ (િહલે) વર્યચઅલ માધ્્મથી લે અથવા પૂિા પાડવામાિં આવેલ ટલૂ્િનો ઉપ્ોગ કિીને સ્વતિંત્ર િીતે રૂબરૂમાિં 

એકબીજાથી અિંતિ જાળવી િાખીને આવી ટૂિચ લઈ શક ેછે. 

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

વ્્વહાિ કિ ેછે. િહવેાિીઓન ેઓનલાઇન િવેક્ષણમાિં ભાગ લેવા પ્રોત્િાસહત કિવામાિં આવી િહ્યા છે. 

• ઓનલાઇન મૅપપિંગ ટૂલ્િ – ઓનલાઇન મૅપપિંગ ટૂલથી િહેવાિીઓ તમેની ગમતી જગ્્ાઓ ઓળખી શકશ ેતેમજ આખા શહેિમાિં 

તેઓ જે ફેિફાિો જોવા માિંગતા હો્ કે િમસ્્ાઓ હો્ તનેે ઓળખી શકશે. 

  

નર્ચરિિંગ નેબિહૂડ્િ સવશ ેવધય માસહતી અને વર્યચઅલ નેબિહૂડ વૉતિની આખી િૂસર્ માટ ેઅહીં મયલાકાત 

લો www.brampton.ca/neighbourhoods.  

 

2020 કા્ચિમ 

ગત વર્ષ,ે સિટીએ આખા બ્રૅમ્પટનમાિં 15 નેબિહૂડ્િની વર્ચ ય્ચઅલ ટૂિ કિાવી હતી જેથી બ્રમૅ્પટનવાિીઓને પ્રવૃત્ત કિી શકા્ અને િમાજન ેભેગયિં 

કિવામાિં પ્રોત્િાહન મળી શક.ે 2020માિં નર્ચરિિંગ નબેિહૂડ્િ પ્રોગ્રામ માિફત ેપોતાના િમાજને આકાિ આપવા માટે 400 કિતા વધય 

િહેવાિીઓએ િરિ્ ભૂસમકા ભજવી હતી. સિટી દ્વાિા 400 કિતા વધય િવકે્ષણના જવાબો પ્રાપ્ત થ્ા હતાિં, અને ઓનલાઇન મૅપપિંગ ટલૂને 

http://www.brampton.ca/neighbourhoods


 

 

400 કિતા વધય સપન્િ પ્રાપ્ત કિી હતી. 2020 પરિણામો પિ વધય માસહતી માટે, અહીં મયલાકાત 

લો www.brampton.ca/neighbourhoods. 

િયવાત્ો 

“પડોશની વાત આવ ેજેન ેતેઓ ઘિ ગણ ેછે ત્્ાિ ેઆપણા િહવેાિીઓ જ ખિા સવશરે્ષજ્ઞો છે, અને તઓેને પોતાના િમાજ સવશ ેજે ગમે છે 

અન ેતેઓને ત્યાં કવેા પરિવતચનો જોવા ગમશે તે અિંગનેા તમેના મત અમૂલ્્ છે. ગત વર્ષચના નર્ચરિિંગ નબેિહૂડ્િ પ્રોગ્રામમાિં જે બધા િહભાગી 

થ્ા તેમનો હય િં આભાિી છય િં, અને હય િં આ વર્ષચના 15 પાડોશના સવસ્તાિોના િહવેાિીઓન ેહય િં િહભાગ વધાિવા પ્રોત્િાસહત કરિં છય િં. આપ િહયના 

મત અમાિ ેમાટે મૂલ્્વાન છે અન ેતમે આપણા શહેિના આકાિ અપવામાિં તમ ેમાિી મદદ કિી શકો છો." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મે્િ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

જ્્ાિે પ્રોપવિંિ ધીમે ધીમ ેફિીથી બધી પ્રવૃસત્તઓ શરૂ કિવાનયિં ર્ાલય િાખ ેછે અને જ્્ાિે આપણે COVID-19 મહામાિીમાિંથી િાજા થઈ િહ્યા 

છીએ ત્્ાિ ેઆપણા િમાજનયિં સ્વાસ્્્ અન ેિલામતી સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટનમાિં અમાિા માટે ખબૂ અગત્્ની છે. િહવેાિીઓને આ વર્ષચના 

નર્ચરિિંગ નેબિહૂડ્િ પ્રોગ્રામના સવસ્તાિોમાિં પ્રવાિ કિવાનયિં આમિંત્રણ છે અન ેઆપણા સ્થાસનક પાડોશના સવસ્તાિો પિ પોતાના મત ઓનલાઇન 

આપવા આહ્વાન છે. તમાિો અસભપ્રા્ મલૂ્્વાન છે, અન ેતમ ેઅમન ેટકાઉ અને અક્ષત િમયદા્ો બનાવવામાિં મદદ કિવામાિં અસનવા ચ્ ભૂસમકા 

ભજવો છો. 

- િોવેના િાન્તોિ, િીજનલ કાઉસન્િલિ , વૉડચ 1અન ે5; કમ્્યસનટી િર્વચસિિ, સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટનના પ્રમયખ 

“નર્ચરિિંગ નેબિહૂડ્િ િહવેાિીઓન ેએવી તક આપે છે જેથી િહવેાિીઓ પોત ેજેન ેઘિ કહે છે તે જગ્્ા સવશ ેજે ગમતયિં હો્ તે શેિ કિી શક ેઅને 

સિટીની આવનાિ પરિ્ોજનાઓ અિંગે માસહતી મેળવીન ેસ્થાસનક સ્તિ ેપરિવતચનન ેપ્રેરિત કિી શક.ે આ વર્ષચના નર્ચરિિંગ નેબિહૂડ્િ પ્રોગ્રામમાિં 

િહભાગી થઈન ેપોતાના િમાજન ેઉન્નત કિવામાિં િામેલ થવા અમ ેબ્રૅમ્પટનવાિીઓન ેઆમિંત્રણ આપીએ છીએ." 

 - શિેમને સવસલ્મ્િ (Charmaine Williams)  ઉપ-પ્રમયખ, વૉડચ 7અને 8, કમ્્યસનટી િર્વચસિિ, િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"સિટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન, ખાતે અમ ેએવયિં શહેિ બનાવવા પ્રસતબદ્ધ છીએ જે િલામત, ટકાઉ અને િફળતાને વિેલયિં હો્ જેન ેઆપણો 

વૈસવધ્્િભિ િમાજ પોતાના ઘિ તિીક ેવણચવીન ેગૌિવ અનયભવે. આ વર્ષે ફિી એક વખત અમ ેઅમાિા િહેવાિીઓ િાથ ેનર્ચરિિંગ નેબિહૂડ્િ 

પ્રોગ્રામ માિફત પ્રવતૃ્ત થવા ઉત્િયક છીએ અને ગત વર્ષ ેજેમણે ભાગ લીધો હતો તેમનો રદલથી આભાિ વ્્તત કિીએ છીએ." 

- ડેસવડ બારિક, ર્ીફ એડસમસનસ્િેરટવ ઓરફિિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

  

 

 

https://nurturingneighbourhoods.brampton.ca/nurturing-neighbourhoods-2020
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાિં 7,00,000 કિતા વધય લોકો વિ ેછે અન ેતમેાિં 75,000 વ્્વિા્ો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદચ છે લોકો. અમન ેઊજાચ મળ ેછે અમાિા સવસવધ િમાજોમાિંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ષચણનયિં કેન્ર છીએ અને અમે તકસનકી અન ેપ્ાચવિણી્ નસવનતા તિફ દોિી જતી ્ાત્રાનયિં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િયિસક્ષત, ટકાઉ અને િફળ હો્. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, 

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

 
સમરડ્ા િિંપકચ : 

મોસનકા દયગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડચનેટિ, સમરડ્ા એન્ડ કમ્્યસનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્્ૂહાત્મક િિંવાદ   

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384134356|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z+CBkW0FVvN+YyCUNfVcR9tVXRWqgA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=+Aj40C7cprA+qOngxzAuFADkSzKRizetQj5Iv8oB3kU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384154347|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=3oDmK7naKN62Zdxeh/zq7yk+ibAQPO2Pn1RsxIdEa0E=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

