
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

સર્વિસ બ્રમે્પટન ેરહવેાસીઓ માટ ેસર્વિસ વધારવા પશુઆઉટ નોટટટિકશેન્સ શરૂ કરી 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેટરયો (જાન્યુઆરી 27, 2022) – સર્વિસ બ્રેમ્પટનનુું વેબસાઇટ 311brampton.ca પર અને 311 મોબાઇલ ઍપ પર 

પુશઆઉટ નોટટટિકેશન્સ શરૂ કરીન,ે બ્રમે્પટનના રહેવાસીઓ માટ ેસવેા વધારવાનુું ચાલુ છે. 

રહેવાસીઓ હવે સર્વિસ ટરક્વેસ્ટ રજૂ કરવાના સમયથી તે જ્યારે ભરાય તયાું સુધીની સ્સ્થસ્ત (સ્ટટેસ) જાણવા પુશઆઉટ નોટટટિકેશન્સ 

મેળવવાનુું પસુંદ કરી શક.ે આનાથી રહેવાસીઓ 311 ટીમનો સુંપકિ કયાિ વગર પોતાની ટરક્વેસ્ટની સ્સ્થસ્તથી માસ્હતગાર રહી શકશ.ે 

સર્વિસ બ્રમે્પટનની 311 મોબાઇલ ઍપ અન ેવબેસાઇટનો ઉપયોગ કરવો 

311 મોબાઇલ ઍપ અન ેઓનલાઇન ટરક્વેસ્્સ નીચેની બાબતો માટે માસ્હતી, રજૂઆતો સુધી સરળ મોબાઇલ પહોંચ પૂરી પાડ ેછે અન ે

નીચેની બાબતોમાું પગેરુ (ટ્રેકકુંગ) માટ ેટરક્વેસ્ટ કરવા દે છે:  

• પાર્કિંગ સવેાઓ અન ેમોબાઇલ લાઇસન્સીંગ 

• સ્મલકતની બાબતો અને મ્યુસ્નસ્સપલ અમલ બજવણી 

• ગુંદવાડો અને ભીંતસ્ચત્રો 

• ઉદ્યાનો અને પગદુંડીઓ 

• રોડ્સ અને સાઇડવૉક્સ 

• સ્ચહ્નો અન ેસ્ટ્રીટ લાઇ્સ 

• વૃક્ષ સેવાઓ 

• બ્રેમ્પટન પ્લો ટ્રેકર ઍન્ડ સ્નો સ્ક્લયકરુંગ સર્વિસીસ 

ઍપ સ્ટોર કે ગૂગલ પ્લે પરથી 311 Brampton ઍપ આજે જ ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. રહવેાસીઓ આ નવા ટ્રેકકુંગ ટિચરનો ઉપયોગ 

વેબસાઇટ 311brampton.ca પર પણ કરી શક ેછે. 

સુંપકિમાું રહો 

સર્વિસ બ્રેમ્પટનનો સુંપકિ સ્માટિિોન, ઓનલાઇન, ક ે311 નુંબર પર કૉલ કરીને ઝડપથી અને સહેલાઇથી કરી શકાય છે. ગ્રાહક સવેા ટદવસના 

24 કલાક, અઠવાટડયાના સાત ટદવસ, 150 ઉપરાુંત ભાષાઓમાું ઉપલબ્ધ છે.  

• ઓનલાઇન વેબસાઇટ 311Brampton.ca જુઓ   

• ઍપ સ્ટોર કે ગૂગલ પ્લે પરથી 311 Brampton ઍપ ડાઉનલોડ કરો 

• બ્રેમ્પટન સીટીની હદમાું 311 (સીટીની હદ બહારથી 905.874.2000) નુંબર પર કૉલ કરો 

• ઇમેઇલ મોકલો 311@brampton.ca  

રહેવાસીઓ સર્વિસીસની સ્વનુંતી કરવા અન ેઘણી જુદી જુદી લેવડદવેડો પૂરી કરવા શહેરભરમાું સર્વિસ બ્રેમ્પટન સ્થળોની અનુકૂળપણ ેમલુાકાત 

પણ લઇ શક ેછે જેમાું ટરટિએશન રજીસ્ટ્રેશન, પાર્કિંગ ટટટકટ ચૂકવણીઓ અને રોકડ-સ્સવાયની કર ચૂકવણીઓ સામેલ છે. નીચેના સ્થળો સામેલ 

છે:  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.311brampton.ca/?_ga=2.163447420.1140830182.1643046188-1740773351.1609777697&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C36e792e7c3284e8301b208d9e1e94842%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.311brampton.ca/?_ga=2.163447420.1140830182.1643046188-1740773351.1609777697&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C36e792e7c3284e8301b208d9e1e94842%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.311brampton.ca/&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C36e792e7c3284e8301b208d9e1e94842%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637789214320062545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQ
mailto:311@brampton.ca


 

 

• સીટી હૉલ 

• બ્રેમ્પટન સ્સસ્વક સેન્ટર 

• સુઝાન િનૅેલ સ્પો્સિપ્લેક્સ 

• કાસી કૅમ્પબૅલ કમ્યુસ્નટી સેન્ટર 

• ગૉર મૅડોસ કમ્યુસ્નટી સેન્ટર 

ક્વો્સ (અવતરણો) 

 

“બ્રેમ્પટન એક સુસુંચાસ્લત શહેર છે, અને અમ ેઅમારા સમુદાયને વધારે સારી રીતે સેવા આપવા અમારી રોજજુંદી સુંચાલન કામગીરીઓ 

સતતપણ ેસુધારવા સમર્પિત છીએ. હુું રહવેાસીઓની બધી મ્યુસ્નસ્સપલ જરૂટરયાતો માટ ેતેઓને વેબસાઇટ 311brampton.ca અન ે311 

મોબાઇલ ઍપ જોઇન,ે અન ેઅમારી ટીમના સુંપકિમાું રહવેા પ્રોતસાસ્હત કરુું છુું. અમ ેતમારી સવેામાું 24/7 અહીં ઉપલબ્ધ છીએ.” 

- પૅટટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓિ બ્રમે્પટન 

“અમારી સર્વિસ બ્રેમ્પટન ટીમનુું અમારા રહેવાસીઓ સાથ ેપ્રવૃસ્િ વધારવા નવી રીતો શોધવાનુું, અન ેઆપણાું સમુદાયની જરૂટરયાતોન ેપહોંચી 

વળવા અમારા દ્વારા પૂરી પડાતી સેવાઓ સુવ્યવસ્સ્થત રાખવાનુું ચાલુ છે. નવી પુશઆઉટ નોટટટિકેશન્સ રહવેાસીઓને તઓેની સર્વિસ 

ટરક્વેસ્્સ પર અદ્યતન માસ્હતગાર રાખશ,ે જેથી કરીન ેઅમે તઓેન ેસેવા પહોંચાડવામાું ક્યાું છીએ, તનેુું દરેક પગલુું તેઓ જાણતા હોય.” 

- રૉસ્વના સાન્ટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેસ્શક કાઉસ્ન્સલર,વૉડ્સિ 1 અન ે5, પ્રમુખ, કમ્યુસ્નટી સર્વિસીસ, સીટી ઓિ બ્રેમ્પટન 

“સીટી ઑિ બ્રેમ્પટનમાું, અમ ેઅમારા રહેવાસીઓ માટે ઉતકૃષ્ટ અને અનુકૂળ સેવાઓ આપવા અન ેતઓેનુું રોજજુંદ ુજીવન સધુારવા પ્રયતનશીલ 

રહીએ છીએ. અમારી સમર્પિત સર્વિસ બ્રેમ્પટન ટીમ હુંમેશા સુલભ હોય છે, જે કોઇ રીત સૌથી અનુકળૂ હોય, જેથી બ્રમે્પટનવાસીઓન ેમદદ 

કરીને તઓેન ેમાસ્હતગાર રાખી શકાય. નવી 311 પુશઆઉટ નોટટટિકેશન્સથી તે અનભુવ માત્ર વધારે તીવ્ર બનશે, અમ ેરહવેાસીઓને ઝડપથી, 

અન ેકાયિક્ષમ રીતે સેવા આપવા કામ કરીએ તયારે રહેવાસીઓન ેસમયસર અદ્યતન માસ્હતી પૂરી પાડીને.” 

- શમેઇન સ્વસ્લયમ્સ (Charmaine Williams), સીટી કાઉસ્ન્સલર, વોડ્સિ 7 અન ે8, ઉપ-પ્રમુખ, કમ્યુસ્નટી સર્વિસીસ, સીટી ઓિ 

બ્રેમ્પટન 

“સીટી ઓિ બ્રેમ્પટનમાું અમારી ટીમ કાઉસ્ન્સલની અગ્રતાની પટરભાષા સ્વતટરત કરવા કટટબદ્ધ છે: બ્રેમ્પટન એક સુસુંચાસ્લત શહેર છે, અને 

સર્વિસ બ્રેમ્પટન આમાું અતટૂ ભૂસ્મકા ભજવ ેછે. અમે 311 વબેસાઇટ અન ે311 મોબાઇલ ઍપ પર પુશઆઉટ નોટટટિકેશન્સ પરૂી પાડવા 

અમારી સેવા વધાર ેતીવ્ર બનાવીન,ે આપણાું રહવેાસીઓની સ્વનુંતીઓ પર કામ કરીએ એટલે તેઓને અનુકૂળપણ ેમાસ્હતગાર કરી શકાય છે.” 

- ડેસ્વડ બેટરક (David Barrick), ચીિ એડસ્મસ્નસ્ટ્રેટટવ ઓટિસર, સીટી ઓિ બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

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

http://311brampton.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=W/DGsKLLLbmhtEKPo3ubXIHs4chyU5lh4+Idz3/IupY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BxVhpy+SWV2BSdFt/KH6Bpsezw2o/QWV6gtferL+OD8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254841732|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Cr+hpoA7mZam6mkB28o6KFZwZzhxRJB0xysnDq0iH0w=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254851726|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=sgEdbSJ02I4EHG4r1CnXjCPxW2y+syLmdKANy+Huuyg=&reserved=0


 

 

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન મવટટકટચિલ વમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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