
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

   

સિટીનો 2022 નો નર્ચરિિંગ નેબિહૂડ્િ પ્રોગ્રામ ફિી આવી િહ્યો છે. 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (04 ઑગસ્ટ 2022) – િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનનો નર્ચરિિંગ નબેિહૂડ્િ પ્રોગ્રામ ફિી મિંગળવાિ, 09 ઑગસ્ટ 2022ના 

િોજથી શરૂ થશ.ે 

 

નર્ચરિિંગ નબેિહૂડ્િ પ્રોગ્રામનો હતેુ નાગરિક પ્રવૃત્તતામાિં િુધાિો લાવવાનો છે, સનવાિીઓનુિં િશસતતકિણ કિવુિં જેથી તઓે પોતાના પાડોશના 

સવસ્તાિને ઉન્નત કિવામાિં િરિય ભૂસમકા ભજવ ેઅને તેઓ િિંિાધનો મેળવી શક.ે િહેવાિીઓ પોતાના પાડોશના સવસ્તાિ સવશ ેવધ ુજાણકાિી 

મેળવવાના અને પોતાન ેમાટ ેજે મહત્ત્વનુિં હોય તનેી ઓનલાઇન આપલે કિવા માટે ત્રણ માગો છે: 

• નેબિહૂડ્િ વૉતિ – આખા બ્રૅમ્પટન ફિતે પાિંર્ વૉતિ અને વકચશોપ્િનુિં આયોજન છે: ફ્લેર્િચ મેડો N/S અને વૅન કકચ, લિંડી સવઇલેજ 

અને ફ્લેર્િચ િીક, બ્રૅમસલ G-િતેશન, કેિલમોિ એસ્ટેટ્િ અને વાઇલ્ડરફલ્ડ, અને શરેિડાન. 

• વર્ુચઅલ ટૂિચ – દિ વર્ુચઅલ ટૂિ ઉપડશે, જે પાડોશની િત્નિમ જગ્યાઓ પિ ભાિ મુકશે. 

• પાડોશ િવેક્ષણ – સિટી િમાજના સવસવધ પાડોશને િમજવા માિંગે છે તેમજ ત ેકે ત્યાિં િહેતા સનવાિીઓ એકબીજા િાથે કેવી િીતે 

વ્યવહાિ કિ ેછે. િહેવાિીઓને ઓનલાઇન િવેક્ષણમાિં ભાગ લેવા પ્રોત્િાસહત કિવામાિં આવી િહ્યા છે. 

• ઓનલાઇન મૅપપિંગ ટૂલ – આનાથી િહવેાિીઓ તેમની ગમતી જગ્યાઓ ઓળખી શકશે તેમજ આખા શહેિમાિં તઓે જે ફેિફાિો 

જોવા માિંગતા હોય કે િમસ્યાઓ હોય તેન ેઓળખી શકશે. 

બ્રૅમ્પટનવાિીઓ તિફથી ટૂિંકા સવરડયોને આવકાિવામાિં આવશ ેજેમાિં તમેના ગમતા પાડોશના સ્થળોને ઉજાગિ કિવામાિં આવ્યા હોય જે કિવાથી 

પુિસ્કાિો જીતવાની તક િાિંપડશે! ઑગસ્ટ 14 િુધીમાિં સિટીન ેતમાિા મનપિિંદ સ્થાસનક સ્થળો જણાવશો. પિિંદ કિેલ સવરડયો આ વર્ચના 

પ્રોગ્રામમાિં દખેાશ!ે સવરડયો ઓનલાઇન અહીં િજૂ કિવા www.brampton.ca/communitysafety. 

સિટીના ગુણવત્તાવાળા સનિઃશુલ્ક પ્રોગ્રાપમિંગ પૂિા પાડવાના પ્રયાિ જે િમુદાયના દિેક માટ ેિુલભ હશે તેને પ્રાયોજકોનુિં િમથચન છે. નર્ચરિિંગ 

નેબિહૂડ્િ પ્રોગ્રામનુિં ઉદાિ પ્રાયોજન ફિી એક વખત અલેતરા અને એસન્બ્રજ ગેિ કિી િહ્યા છે. 

નર્ચરિિંગ નબેિહૂડ્િ સવશ ેવધુ માસહતી અને વર્ુચઅલ નેબિહૂડ વૉતિની આખી િસૂર્ માટે અહીં મુલાકાત 

લો www.brampton.ca/communitysafety.  

 

2021 કાયચિમ 

ગત વરે્, સિટીએ આખા બ્રૅમ્પટનમાિં 15 નેબિહૂડ્િની ઑરડટ કિાવી હતી જેથી બ્રૅમ્પટનવાિીઓને પ્રવૃત્ત કિી શકાય અને 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Community-Safety/Pages/Nurturing-Neighbourhoods-Survey.aspx
http://www.brampton.ca/communitysafety
http://www.brampton.ca/communitysafety


 

 

નાગરિકોના િમાજને ભેગુિં કિવામાિં પ્રોત્િાહન મળી શકે. 2021માિં નર્ચરિિંગ નબેિહૂડ્િ પ્રોગ્રામ માિફત ેપોતાના િમાજને આકાિ આપવા 

માટે 1300 કિતા વધુ િહવેાિીઓએ િરિય ભૂસમકા ભજવી હતી. સિટીને 900 કિતા વધુ િવકે્ષણના જવાબો પ્રાપ્ત થયા હતાિં, અન ે

ઓનલાઇન મૅપપિંગ ટૂલને 450 કિતા વધુ સપન્િ પ્રાપ્ત કિી હતી. 2021 પરિણામો પિ વધુ માસહતી માટ,ે અહીં મુલાકાત 

લો www.brampton.ca/ncommunitysafety.  

 

િવુાતયો 

 પડોશની વાત આવ ેજેને તેઓ ઘિ ગણે છે ત્યાિ ેઆપણા િહેવાિીઓ જ ખિા સવશેર્જ્ઞો છે, અન ેતેઓને પોતાના િમાજ સવશ ેગમે છે અને 

તેઓને કવેા પરિવતચનો જોવા ગમશ ેત ેઅિંગેના તેમના મત અમૂલ્ય છે. સ્વાસ્્યપ્રદ અને િુિસક્ષત શહેિ તિીકે અમાિી ઇચ્છા છે ક ેતમામ 

બ્રૅમ્પટનવાિીઓ પોતાના પાડોશમાિં િુિસક્ષત િહે અને તેમનામાિં પોતાનાપણાની લાગણી હોય અને પોતાના િમુદાયમાિં િરિયપણે િહભાગી 

થવાનો અવિિ છે. નર્ચરિિંગ નબેિહૂડ્િ પ્રોગ્રામમાિં ભતૂકાળમાિં જેઓ ભાગ લઈ ર્ુતયા છે તેમનો આભાિ માનીએ છીએ અન ેફિી અમાિા 

િહેવાિીઓ િાથે પ્રવૃત્ત થવા અમે ઉત્િુક છીએ જેથી વધુ જાણકાિી મળી શક.ે 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન એવુિં શહેિ ઊભુિં કિવા પ્રસતબદ્ધ છે જેને પોતાનુિં ઘિ તિીકે માનવામાિં અમાિા તમામ િહેવાિીઓને ગવચ થાય. નર્ચરિિંગ 

નેબિહૂડ્િના સ્થળોનો રૂબરૂ પ્રવાિ ખેડવા, ઓનલાઇન પોતાના અસભપ્રાયો આપવા અથવા અમાિા એકાદ નતકી કિેલા વૉતિમાિં આવવા અને 

પુિસ્કાિ જીતવા માટે પોતાના મનગમતા પાડોશના સ્થળોનો સવરડઓ બનાવવા તમામ બ્રૅમ્પટનવાિીઓને આમિંત્રણ છે. તમાિો અસભપ્રાય 

મૂલ્યવાન છે, અન ેતમે અમને ટકાઉ અને અક્ષત િમુદાયો બનાવવામાિં મદદ કિવામાિં અસનવાયચ ભૂસમકા ભજવો છો. 

- િોવેના િાન્તોિ, િીજનલ કાઉસન્િલિ , વૉડચ 1અને 5; કમ્યુસનટી િર્વચસિિ, સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના પ્રમુખ 

“નર્ચરિિંગ નબેિહૂડ્િ પ્રોગ્રામ બ્રૅમ્પટનવાિીઓન ેએવી તક આપે છે જેથી િહેવાિીઓ પોતાના િમુદાય સવશ ેજે ગમતુિં હોય ત ેશેિ કિી શકે અને 

સિટીની આવનાિ પરિયોજનાઓ અિંગ ેમાસહતી મેળવીને સ્થાસનક સ્તિ ેપરિવતચનને પે્રરિત કિી શકે. ગત વર્ોમાિં જેમણે પ્રોગ્રામમાિં ભાગ લીધો 

હતો તેમનો બધાનો આભાિ અને અમે આ વર્ચના પ્રોગ્રામના માધ્યમથી અમાિા િહેવાિીઓ િાથે પ્રવતૃ્ત થવા ઉત્િુક છીએ." 

- પૉલ મોરિિન (Paul Morrison), ર્ીફ એડસમસનસ્રેરટવ ઓરફિિ , સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાિં 7,00,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાિં 75,000 વ્યવિાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદચ છે 

લોકો. અમને ઊજાચ મળે છે અમાિા સવસવધ િમાજોમાિંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ચણનુિં કને્ર છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાચવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુિં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િુિસક્ષત, ટકાઉ , અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

http://www.brampton.ca/communitysafety
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649226322|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7+A+0scwN4CrQA1wiuc=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649226322|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna/301xZPtc8iEQxKYoA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649382569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=P8/jomtkZlg6j2Bt7keO4+geUI+85W29L+6WlXB76AI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|67e20370174c4acc6a4208da6fff17da|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637945438649382569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=b7C0DcCdEbCONSmNqsgsjtnStlH4174LyvC2J8Q0Mg4=&reserved=0


 

 

 

સમરડયા િિંપકચ (MEDIA CONTACT): 

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસલ્ટકલ્ર્િલ સમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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