
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                     

 

સીટી ઑફ બ્રમે્પટન સ્થાનનક ભાગીદારોન ેસાથ ેરાખીન ેવલેકમ િંગ સ્રીટ્સ પાઇલોટ પ્રોગ્રા  શરૂ કરે છે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો ( ાર્ચ 3, 2022) – સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન પોતાના ડાઉનટાઉન ાિં સધુારા કરવા ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટન  ાટે 12- નિનાના 

વેલકમ િંગ સ્રીટ્સ પાઇલોટ પ્રોગ્રા ની શરૂઆત કરીને પગલાઓ લેવાનુિં ર્ાલુ રાખે છે. 

વેલકમ િંગ સ્રીટ્સ પાઇલોટ પ્રોગ્રા નો િેત ુસ્થાનનક રિવેાસીઓ અન ેધિંધાઓની જરૂરરયાતો સિંબોધીને અને સુરક્ષા સુધારવા  દદ કરીને, 

ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટન ાિં લોકોને લક્ષયાિંરકત સ્રીટ આઉટરરર્ સર્વચસીસ પૂરી પાડવાનો છે. 

આ કાયચક્ર થી, “વેલકમ િંગ સ્રીટ્સ લીડસચ” ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનના ધિંધાઓને ટેકો  ળશ.ે અગ્રણીઓ સિાયતા  ાટેની નવનિંતીઓને એવી 

પરરનસ્થનતઓથી પ્રનતભાવ આપશ ેજે ાિં પીલ રીજીયનલ પોલીસની  દદની જરૂર ના પડે, જે  કે સિંતાનપત લોકો, ડાઉનટાઉન ાિં રિેતા લોકો 

સાથે પ્રવૃત્ત ય થઇને સિંબિંધો બનાવવા, અને તેઓન ેજરૂર પડી શક ેતવેી સેવાઓની સિાયતા કરવા જરૂરરયાત િંદ લોકોની ભલા ણ કરવી. 

અગ્રણીઓ 2 વેમલિંગ્ટન સ્રીટ વસે્ટ પર નસ્થત સીટી િૉલના ભોંયતનળયે આવેલા ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટન પ્રોજેક્ટટ્સ સને્ટર ાિં નસ્થત િશે. 

રીજીયન ઑફ પીલ પ્ર ાણ,ે વર્ચ 2020  ાિં પીલ ાિં 4,566 લોકો ઘર વગરના િોવાનુિં અનુભવતા િતા. જૂન 2021  ાિં, રીજીયન ઑફ પીલે 

આ કાયચક્ર   ાટ ે$250,000 નુિં ભિંડોળ  િંજૂર કયુું, શિેર અને રીજીયન ઑફ પીલની ભાગીદારી ાિં, અને ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટન BIA, પીલ 

રીજીયનલ પોલીસ, રરજનરેશન આઉટરીર્ કમ્યુનનટી અને કનેેરડયન  ેન્ટલ િેલ્થ એસોનસએશન પીલ ડફરરન દ્વારા સ ર્થચત. 

વેલકમ િંગ સ્રીટ્સ પાઇલોટ પ્રોગ્રા  નવશ ેવધ ુજાણવા વેબસાઇટ brampton.ca/downtownbrampton જુઓ. 

અવતરણો (ક્ટવૉટ્સ): 

“અ ારા ભાગીદારોને સાથે રાખીને, અ ે આપણિં ડાઉનટાઉન સુધારવા ઘણી નોંધપાત્ર  પ્રગનત કરવાનુિં ર્ાલુ રાખીએ છીએ જેથી કરીન ેત ે

આપણાિં ધિંધાઓ અને રિવેાસીઓ  ાટે સુરનક્ષત, સવચગ્રાિી અન ેસ ૃદ્ધ સ્થળ બની રિે. વેલકમ િંગ સ્રીટ્સ પાઇલોટ પ્રોગ્રા  ડાઉનટાઉન ાિં 

નસ્થત આપણાિં સ્થાનનક રિવેાસીઓ અન ેધિંધાઓ  ાટ ેર્રડયાતી સિાયતા બની રિેશે. અ ે આ 12- નિનાના પાઇલોટ પ્રોગ્રા ના પરરણા ો 

જોવા આશાવાદી છીએ.” 

- પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown),  ેયર, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“આપણાિં ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનના ધિંધાઓ COVID-19  િા ારીથી ઘણાિં પ્રભાનવત થયા છે, અને શિેર રરકવરી તરફ પોતાનાથી શક્ટય દરકે 

રીતે સિાયતા તેઓન ેકરી રહુ્િં છે. વધાર ેસુરનક્ષત અને આરોગ્યપ્રદ જાિેર સ્થળો બનાવવાની તકો સુધારીને, અ ે આપણાિં ડાઉનટાઉનને સૌ 

 ાટે વધારે આવકાયચ બનાવીશુિં. વેલકમ િંગ સ્રીટ્સ પાઇલોટ પ્રોગ્રા થી અ ને સિાયતા કરવા બદલ અ ારા ભાગીદારોનો આભાર.” 

-  ાર્ટચન ન ડીરોસ (Martin Medeiros), રીજીયનલ કાઉનન્સલર, વોર્ડસચ 3 અને 4; પ્ર ુખ, આર્થચક નવકાસ, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“જાિેર સુરક્ષા આવકાયચ, સ ૃદ્ધ ડાઉનટાઉન  ાટે અનનવાયચ છે, અને શિેર સુરક્ષા-સિંબિંનધત મર્િંતાઓને સિંબોધવા આપણાિં ધિંધાઓ અન ે

રિેવાસીઓ સાથે કાયચ કરવા કરટબદ્ધ છે. અ ારા ભાગીદારોને સાથે રાખીને, અ ે વેલકમ િંગ સ્રીટ્સ પાઇલોટ પ્રોગ્રા  નવતરરત કરવા અન ેબાર 

 નિનાના સ ય ાિં પરરણા ોનુિં  ૂલ્યાિંકન કરવા ાિં રો ાિંર્ અનુભવીએ છીએ.” 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Welcoming-Streets-Pilot.aspxwww.brampton.ca/downtownbrampton


 

 

પૉલ નવસેંટે (Paul Vicente), પ્રાદનેશક કાઉનન્સલર, વોર્ડસચ 1 અન ે5; ઉપાધ્યક્ષ, આર્થચક નવકાસ, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“અ ે શિેર ાિં, આપણાિં ડાઉનટાઉનન ેબદલવા  ાટ ેકરટબદ્ધ છીએ જેથી કરીને આપણાિં ધિંધાઓ સ ૃદ્ધ થઇ શક ેછે અને આપણાિં રિેવાસીઓ 

પાસે રિવેા, કા  કરવા અને ર વા વધાર ેજાિેર સ્થળો રિે છે. સુરક્ષા આ ાિં  િત્વની ભૂન કા ભજવ ેછે, અને વેલકમ િંગ સ્રીટ્સ પાઇલોટ 

પ્રોગ્રા  સિંબિંનધત મર્િંતાજનક બાબતો સા ે પ્રનતરક્રયા કરવા ાિં અન ેઆ નવસ્તાર ાિં રિેતા રિેવાસીઓન ેટેકો આપવા ાિં અ ન ે દદરૂપ થશ.ે” 

- રરર્ાડચ ફોરવડચ (Richard Forward), કન શ્નર, આયોજન, નન ાચણ અને આર્થચક નવકાસ, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“વેલકમ િંગ સ્રીટ્સ પાઇલોટ પ્રોગ્રા  ર્રડયાતા સિયોગનુિં પરરણા  છે.  ને બ્રેમ્પટન ાિં આ પાઇલોટ પ્રોગ્રા ની શરૂઆત કરવા ાિં ખુશી થાય 

છે, જેથી ખાતરી કરી શકાય કે ડાઉનટાઉન રિેવાસીઓ અન ેધિંધાઓ  ાટે બિુ આવકાયચ સ્થળ બની રિે.” 

- નાન્ડો ઇઆનનકા (Nando Iannicca), રીજીયન ઑફ પીલ, પ્રાદેનશક પ્ર ુખ 

“વેલકમ િંગ સ્રીટ્સ પ્રોગ્રા ની શરૂઆતને ટેકો આપવા ાિં પીલ રીજીયનલ પોલીસને ખુશી થાય છે. અ ે કટોકટી ાિં અને સિાયતા સવેાઓની 

જરૂરરયાત ધરાવતા લોકો સાથે નબન-તાકીદની વાતર્ીતો વધારવા ાિં  દદ કરવા નવકાસ તરફ દોરી જતી પિેલો  ાટે નિ ાયત કરી છે, અન ે

સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન અને રીજીયન ઑફ પીલનો આ પાઇલોટ પ્રોજેક્ટટ ત ેઅનભગ ો ાિંના એકનુિં ઉત્કૃષ્ટ ઉદાિરણ છે. અ ે ડાઉનટાઉન 

બ્રેમ્પટનનુિં આવકાયચ વાતાવરણ વધારે તીવ્ર બનાવવા અ ારા ભાગીદારો સાથે કાયચ કરવાની આશા રાખીએ છીએ.” 

- નનશાન ર્ડયુરરઆપ્પા (Nishan Duraiappah), ર્ીફ ઑફ પોલીસ, પીલ રીજીયનલ પોલીસ 

“ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટન BIA ને વેલકમ િંગ સ્રીટ્સ પાઇલોટ પ્રોગ્રા  જીવિંત બનતો જોવા ાિં રો ાિંર્ અનુભવે છે. આ કાયચક્ર  અ ારા ધિંધાઓ 

 ાટે ર્રડયાતી સિાયતા પૂરી પાડશ,ે અને ડાઉનટાઉનને સૌ  ાટે આનિંદ  ાણવા જેવુિં વધાર ેસુરનક્ષત અને સવચગ્રાિી સ્થળ બનાવવા ાિં  દદરૂપ 

થશ.ે” 

- સુઝી ગૉડફ્રોય (Suzy Godefroy), એનક્ટઝક્ટયુરટવ ડાઇરેક્ટટર, ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટન નબઝનેસ ઇમ્પૂ્રવ ેન્ટ એરીયા (BIA) 

 -30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે 

લોકો. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કને્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

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

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચિલ વમરડયા 

                                                           multiculturalmedia@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
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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
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