
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

રિજન ઓફ પીલના બ્રમૅ્પટન, મિમિિૉગા અન ેકલેડેનનાાં કરદાતાઓનાાં શ્રષે્ઠ મિતોના રક્ષણાર્થ ેબ્રમૅ્પટન 

કાઉમસિલ િતદાન કરી રિી છે 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓસટારરયો (22 િ ે2019) – ગઈકાલે કાઉમસિલની ખાિ િભાિાાં, બ્રમૅ્પટન િીટી કાઉમસિલે િર્વિાંિમતર્થી રરજન ઓફ પીલના 

ર્િીર્ટી ઉચ્ચ સ્તરના િાળખા અન ેિીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની કાઉમસિલના િાળખાન ેજાળર્ી રાખર્ાની દરખાસ્ત પિાર કરી િતી. દરખાસ્તિાાં 

ઠેરર્ર્ાિાાં આવયયાં: 

 

"ક ેબ્ િૅમ્પટનના નાગરિકોના સ મર્થનર્ી અને રિજન ઓફ પીલના કિદાતાઓના શે્રષ્ઠ હહતોના િક્ષણ કાજે બ્રમૅ્પટન સીટી કાઉહસસલ 

રિજન ઓફ પીલના વહીવટી ઉચ્ચ સ્તિના માળખા અને સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની કાઉહસસલના હનમ્ન સ્તિનાાં માળખાન ેજાળવી 

િાખવા અનમુોદન આપ ેછે. 

કે સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન તે અનુસાિ ગવનથમસેટ ઓફ ઓસટારિયોન ેસૂહચત કિે." 

 

પીલ રિજનનાાં કિદાતાઓને િક્ષણ આપવાનાાં આ હનણથયન ેસ્પશે્યલ એડવાયઝસથ સમક્ષ િજૂ કિવામાાં આવ્યો જેઓ પ્ાાંતની પ્ાદેહિક સિકાિોની 

સમીક્ષાનુાં નેતૃત્વ કિી િહ્યા છે.  

 

કાઉહસસલ ેડેલોઇટ પાસરે્ી સ્વતાંત્ર હવશ્લેષણ પ્ાપ્ત કયુું છે જે સૂહચત કિે છે ક ેરિજન ઓફ પીલનુાં હવસજથન કિવાર્ી બ્રૅમ્પટન, મિમિિૉગા અન ે

કેલેડનના કરદાતાઓએ ર્ધય કકાંિત ચયકર્ર્ી પડશે. 

 

અસસ્ટથ એસડ યાંગ (E&Y) દ્ર્ારા પણ મર્ત્તીય મર્શ્લેષણ પૂરાં પાડર્ાિાાં આવયયાં જે તિાિ ત્રણ સમુદાયોમાાં િહેલ પીલના કિદાતાઓ પિ ર્નાિ 

ઉંચી કકાંમતના પ્ભાવની ખિાઇ કિ ેછે જે ઉચ્ચ સ્તિના વહીવટી પરિવતથનોર્ી પરિણમી િક.ે  

 

બ્રૅમ્પટનની ટમથ ઓફ કાઉહસસલ પ્ાયોરિરટઝના હવસ્તિણ તિીક ેસાંપહિ અને સેવાઓના વહીવટ માિફત સુચારુ િીતે ચલાવવામાાં આવતુાં િહેિ 

આપવા માટ ેસીટી પ્હતબદ્ધ છે ક ેતે બ્રમૅ્પટન હનવાસીઓન ેશે્રષ્ઠ િીતે સેવાઓ પૂિી પાડવાની કાયથક્ષમતાઓ િોધી કાઢ.ે 

 

એહપ્લ માસર્ી સીટીએ હનવાસીઓને અને અસય હહસ્સેધાિકોને પ્ાદેહિક વહીવટ માટનેા ત્રણ હવકલ્પો અાંગ ેસરિય િીતે પ્વૃિ કયાથ છે:  

 સ્ટેસડઅલોન સીટી બનવુાં (એટલેક ેરરજનનયાં મર્િજવન કરર્યાં) 

 ત્રણ નગિપાહલકાઓને એક મોટા િહેિમાાં હવલય કિી દવેી 

 હાલના માળખાન ેઅપરિવર્તથત િહેવા દેવુાં   

 

આ વષથનાાં પૂવાથધથમાાં ઓસટારિયો પ્ાાંત દ્વાિા પ્ાદેહિક સિકાિોની સમીક્ષા કિવાનો પ્ાિાંભ ર્યો જેર્ી સુહનહશ્ચત કિી િકાય કે નગિપાહલકાઓ 

અન ેપ્ાદેહિક સિકાિો સાંભવ હોય એટલા અસિકાિક િીતે કાયથ કિી િહ્યા છે અન ેસમાજ જેના પિ આધાિ િાખી િકે એવી મહત્વનવની સવેાઓ 

આપવી ચાલુ િાખી િક.ે પ્રાદેમશક ર્િીર્ટનો અાંમતિ મનણવય પ્રોમર્સિ ઓફ ઓસટારરયોનો રિેશે જે 2019િાાં અપેમક્ષત છે.  

 

 



 

 

 

મખુ્ય મદુ્દાઓ   

 ટેહલફોન ટાઉન હૉલ, ટાઉન િૉલ િભા, ઓનલાઇન િર્ેક્ષણ, ત્રીજા પક્ષ દ્ર્ારા ઝીણર્ટપૂર્વક ર્થયેલ ર્ૈજ્ઞામનક અધ્યયન 

અને િીટીની ર્ેબિાઇટ પર ઓનલાઇન િાંપકવ િમિત િાંખ્યાબાંધ રીતે િીટીએ સમુદાયને પ્વૃિ કયાથ.  

 જાહેિ જનતા પાસેર્ી મળેલી મોટા ભાગના સૂચનો રિજન ઓફ પીલના હાલના માળખાને અકબાંધ િાખવાની તિફેણમાાં હતાાં  

 રિજનમાાંર્ી છૂટા પડવાની કકાંમત, કોસ્ટ એસડ િર્ર્વિ રડમલર્રી અાંગનેી જનતાની િૌર્થી િિત્ત્ર્પૂણવ ચચાંતા તરીક ેટાાંકર્ાિાાં આર્ી િતી 

 મેઇનસ્રીટ રિસચથ દ્વાિા જાહેિ મતદાન કિીન ેિોધી કાઢવામાાં આવ્યુાં કે લગભગ 10 પૈકી 7 હનવાસીઓ (66.4%) રરજન ઓફ 

પીલના ર્િીર્ટી  િાળખાના િાલનયાં ઉપલયાં સ્તર જાળર્ી રાખર્ાન ેિિર્થવન આપ ેછે 

 પ્ોહવસસ ઓફ ઓસટારિયો હમહનસ્ટિ ઓફ મ્યુહનહસપલ અફેસથ એસડ હાઉસસાંગ હસ્તે તેઓની પ્સ્તાહવત ભલામણો જાહેિ કિિ ેએવી 

અપેક્ષા િાખવામાાં આવે છે.   

 પ્ોહવસસનાાં સ્પેશ્યલ એડવાયઝિો હમહનસ્ટિ ઓફ મ્યુહનહસપલ અફસેથ એસડ હાઉસસાંગને તમેની ભલામણો િજૂ કિ ે(2019ના 

ઉનાળાનો પરૂ્ાવધવ) ત્યારબાદ મનણવય લેર્ાિાાં આર્શ ે 

 

ક્વોટ 

"કાઉમસિલે સ્પષ્ટપણ ેજાણયયાં કે પ્રર્તવિાન પીલ રરજન અન ેિીટી કાઉમસિલના ર્િીર્ટી િાળખાાં જેિના તેિ રાખર્ા તે મનર્ાિીઓનો 

પિાંદગીનો હવકલ્પ હતો. જનતાની પ્રધાન ચચાંતા ચયકર્ર્ાિાાં આર્ ેતે કકાંિતની અમનમશ્ચતતા િતી અન ેઅિ ેકરદાતાઓન ેરક્ષણ આપર્ા અન ે

કાયવક્ષિતાઓ શોધી કાઢર્ા પ્રમતબદ્ધ છીએ. અિારાં લક્ષ્ય છે કે અિારી િેર્ાઓ િાંભર્ િોય એટલી િૌર્થી કાયવક્ષિ રીતે પિોંચશ ેતેની ખાતરી 

કરર્ી. E&Y તેિજ ડેલોઇટ દ્વાિા ર્યેલ બસન ેસ્વતાંત્ર હવિીય હવશ્લેષણો સ્પષ્ટપણ ેદિાથવે છે ક ેહમહસસૉગા, બ્રૅમ્પટન અન ેકેલેડનિાાં પ્રાદેમશક 

મર્િજવન અર્થર્ા મર્લય કરદાતાઓન ેિોંઘયાં પડશે. પ્રોમર્સિન ેઅિારી રજૂઆત તે છે ક ેરરજન ઓફ પીલન ેજેિ છે તેિ રાખો અન ેકરદાતાઓન ે

અમિિતા આપો." 

- મેયિ પેરરક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 
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કનૅડેાના િૌર્થી ઝડપી મર્કાિ કરતા શિરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનિાાં 650,000 લોકો ર્િ ેછે અન ેતિાાં 70,000 વયાપારો છે. અિ ેજે કઈ કરીએ છીએ તેનો િાદવ છે લોકો. 

અિન ેઊજાવ િળ ેછે અિારા મર્મર્ધ િિાજોિાાંર્થી, અિ ેરોકાણ િાટે આકષણનયાં કેસર છીએ અન ેઅિ ેતકમનકી અન ેપયાવર્રણીય નમર્નતા તરફ દોરી જતા પ્રર્ાિનયાં નેતતૃ્ર્ 

કરીએ છીએ. અિારી ભાગીદારી એર્ા મનરોગી શિેરના મર્કાિ િાટે છે જે િયરમક્ષત, ટકાઉ અન ેિફળ િોય. અિારી િારે્થ Twitter, Facebook, અન ેInstagramપર 

જોડાર્. અિીં ર્ધય જાણકારી િેળર્ો www.brampton.ca. 

 
હમરડયા સાંપકથ: 

મોહનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડથનેટિ, હમરડયા એસડ કમ્યુહનટી એંગેજમેસટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

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

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20190521spcc_Agenda.pdf#page=7
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20190521spcc_Agenda.pdf#page=8
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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

