
 

 

  

ફેબર્ુઆરી 14, 2018                                                                                                                                 

દેશભરમા ંસ્માટર્ સીટીઝની ચલેને્જમા ં(પડકારમા)ં સીટી ઓફ બર્ામ્પટન ઝંપલાવશ ે

 

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો - સાહિસકતા અને નવીન શોધ પર ધ્યાન કેિન્દર્ત કરીને, સીટી ઓફ બર્ામ્પટન ગવમન્ટ ઓફ કેનેડા’સ સ્માટર્ સીટીઝ 
ચેલેન્જમાં (કેનેડા સરકારના સ્માટર્ સીટીઝના પડકારમાં) ઝંપલાવવાની શરૂઆત કરી રહંુ્ય છે. 

તમામ કેનેિડયન મ્યુિનિસપાિલટીસ (નગરપાિલકાઓ), સ્થાિનક કે પર્ાદેિશક સરકારો અને સ્વદેશી સમુદાયો (ફસ્ટર્ નેશન્સ, ઇનુઇટ અને મેિટસ) 
માટે ખુલ્લી, સ્માટર્ સીટીઝ ચેલેન્જ એક સ્પધાર્ છે જે સમુદાયોને સ્માટર્ શહેરોનો અિભગમ સ્વીકારવા પર્ોત્સાિહત કરે છે જેથી કરીને નવીન 
શોધ, ડેટા અને કનેક્ટેડ ટેકનોલોજી મારફતે પોતાના રહેવાસીઓનંુ જીવન સુધારી શકાય. 

અંિતમ સ્પધર્કો પોતાની સ્માટર્ સીટીઝની દરખાસ્તો િવકસાવવા સહાયતા મેળવશે. િવજેતા સમુદાયોને વસ્તીના કદ આધાિરત ઇનામી નાણાં 
ચૂકવવામાં આવશે જેથી કરીને તેઓને અમલ કરવામાં મદદ મળે. જો િવજેતા તરીકે પસંદ થાય, તો બર્ામ્પટન $50 િમિલયન જેટલી રકમ 
મેળવવાને પાતર્ બની શકે છે. 

સ્માટર્ સીટીઝના અિભગમનો અથર્ થાય છે, ડેટા અને કનેક્ટેડ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને રહેવાસીઓ માટે અથર્સભર પિરણામો હાસલ કરવા. 
સીટી ઓફ બર્ામ્પટન આ અિભગમ સિકર્યપણે અનુસરવાની સાથે સાથે ફ્યુચર રેડી સીટી (ભિવષ્ય માટે તૈયાર શહેર) બનવા કાયર્રત રહેશે, જેમાં 
સમુદાયની કંપાયમાનતાને બળ પૂરંુ પાડવા મોટા પાયે ફેરફારો કરવા પર ધ્યાન કેિન્દર્ત કરવાનું રહેશે. હાલમાં સ્માટર્ સીટીસની કેટલીક પહેલોમાં 
સમાવેશ થાય છેઃ 

 બર્ામ્પટન જીયોહબ (GeoHub), એક પુરસ્કાર-િવજેતા ઓપન ડેટા પ્લેટફોમર્ અને સહયોગી ટેકનોલોજી જે લોકો માટે જાહેર 
માિહતી સુધી પહ ચ મેળવવાનું વધારે સરળ બનાવે છે. જીયોહબ લાક્ષિણકતામાં પહેલ-ચિલત સાધનોનો સમાવેશ થાય છે જે 
પારદશર્કતા વધારવામાં અને નવીન શોધને પોષવામાં મદદરૂપ બને છે. 

 બાય-લૉ એન્ફોસર્મેન્ટ મોબાઇલ ઇન્સ્પેક્શન્સ (િનયમોનો અમલ-બજવણી મોબાઇલ િનરીક્ષણ), જે એન્ફોસર્મેન્ટ અિધકારીઓ માટે 
પર્િતિકર્યા સમય વધારે ઝડપી કરવાનું શક્ય બનાવે છે. એન્ફોસર્મેન્ટ અિધકારીઓ પાસે ઍપ્પ હોય છે જેની સાથે તેઓ પોતાની 
સિવસ િરક્વેસ્ટ એિપ્લકેશન સાંકળી લે છે જે તેઓને કાયર્કે્ષતર્માં કાયર્ કરતી વખતે પોતાના સ્માટર્ફોન્સમાંથી નોટ્સ વડે સિવસ 
િરક્વેસ્ટ્સ મોકલવા દે છે અને ફોટોગર્ાફ્સ લેવા દે છે. આનાથી િદવસ દીઠ વધારે િનરીક્ષણો કરી શકાય છે. 

 બર્ામ્પટન ટર્ાિન્ઝટની બસો પર કોમ્પ્યુટર-એઇડેડ િડસ્પેિચગ (CAD) અને ઓટોમેિટક વેિહકલ લોકેશન (AVL) િસસ્ટમ્સ. આ 
િરયલ-ટાઇમ (વાસ્તિવક સમયની) ટેકનોલોજી ગર્ાહકોને ભરોસાપાતર્, માિહતીપર્દ અને અનુકૂળ જાહેર પિરવહન પદ્ધિત પૂરી પાડે 
છે જેમાં વાસ્તિવક સમયે આગામી બસ માિહતી ઓનલાઇન અને ઇમેલ, ટે ટ સંદેશ અને ફોન દ્વારા ઉપલબ્ધ થાય છે. ટર્ાિન્ઝટ 
િસગ્નલ પર્ાયોિરટી ટેકનોલોજી બસો પર પણ સજ્જ હોય છે, જે બસને ચોક્કસ ઇન્ટરસેક્શન્સ (ચાર રસ્તા) પર લીલો િસગ્નલ 
લંબાવવા દે છે અથવા લાલ િસગ્નલ ટૂંકો કરવા દે છે, જે ઉન્નત સમયપતર્ક િવશ્વાસપાતર્તામાં પિરણમે છે. 

 

સ્માટર્ સીટીઝ ચેલેન્જ જીતવા સાથેની અતૂટ બાબત જાહેર જનતા સાથે વચનબદ્ધ થઇને રહેવાસીઓના હાલના મુદ્દાઓ સમજવાની છે. 
પ્લાિનગ િવઝન ફર્ેમવકર્ના (આયોજન દૂરંદેશીપણંુ માળખાના) ભાગ તરીકે, શહેરે અપૂવર્ જાહેર વચનબદ્ધતા કાયર્કર્મ હાથ ધય  છે, જેમાં 
11,000 રહેવાસીઓને પર્વૃત્તમય કરીને અને સોિશયલ મીિડયા મારફતે 420,000 કોપ રેટ ઇમ્પર્ેશન્સ (છાપ) હાંસલ કરવાની રહે છે. આ 
બેહદ જાહેર વચનબદ્ધતા કાયર્કર્મ 2016 નાં યૂથ ગેજમેન્ટ સવ, 2017 નાં સીટીઝન ગેજમેન્ટ સવ અને તાજેતરના અન્ય વસ્તીજન્ય 



 

 

આંકડાઓ દ્વારા પણ પૂરક બને છે. આ ડેટા સ્તર્ોતોમાંથી પિરણમતી માિહતી પડકાર વક્તવ્ય િવકસાવવા સમુદાય સાથેની ભાગીદારીમાં 
વધારવામાં આવશે. 

  

પોતાની સ્માટર્ સીટીઝ પડકારની દરખાસ્ત બનાવવામાં, શહેર રહેવાસીઓને સિકર્યપણે પર્વૃત્તમય કરવાનું ચાલુ રાખશે જેથી એ િનધાર્િરત કરી 
શકાય કે બર્ામ્પટનને પોતાનું ઘર કહેતા લોકો પર આપણે કેટલો ેષ્ઠ પર્ભાવ પાડી શકીએ છીએ. સામેલ થવાની તકો મેળવવા થોડોક સમય રાહ 
જોશો. 

ચેલેન્જ સબિમશન્સ (પડકાર રજૂઆતો) એિપર્લ 24, 2018 સુધીમાં મોકલવાની રહેશે. એક સ્વતંતર્ જૂરી (પંચ) અંિતમ સ્પધર્કોની પસંદગી 
2018 નાં ઉનાળા સુધીમાં કરશે. અંિતમ સ્પધર્ક પોતાની અંિતમ દરખાસ્ત િવકસાવવા $250,000 ની ગર્ાન્ટ (અનુદાન) મેળવશે, અને અંિતમ 
દરખાસ્ત 2018-19 નાં િશયાળામાં રજૂ કરવાની રહેશે. િવજેતાઓની જાહેરાત વષર્ 2019 ની વસંતઋતુમાં કરવામાં આવશે. 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“આ સ્પધાર્, એમેઝોન H2Q બોલીની જેમ, આપણાં શહેર માટે નવીન શોધ અને ઉત્કૃષ્ટતામાં આગેવાન બનવાની બીજી એક રોમાંચક તક છે. 
ગત વષર્ દરિમયાન, આપણે જાહેર જનતાને અભૂતપૂવર્ રીતે પર્વૃત્તમય રાખી છે — આનાથી આપણને આપણાં રહેવાસીઓનું જીવન વધારે 
સારી રીતે સમજવામાં અને સુધારવામાં મદદ મળી છે.” 

-       મેયર િલન્ડા જૅફરી (Linda Jeffrey) 

“બર્ામ્પટન શહેરમાં મોટા પાયે ફેરફારો થઇ રહ્યાં છે. આપણે આપણી તમામ પર્વૃિત્તઓમાં નવીન શોધ, અંતભાર્વ અને સાહિસકતા પર્ત્યે 
કિટબદ્ધ છીએ, આ દશાર્વવા કમર્ચારીઓ સ્માટર્ સીટીઝ ચેલેન્જમાં ભાગ લઇને તકને આવકારે છે, અને ગયા વષર્ દરિમયાન આપણે હાથમાં 
લીધેલા વ્યાપક સામુદાિયક પર્વૃિત્ત પર્યત્નો કરતા રહેવાનું ચાલુ રાખવા આશાવાદી છીએ જેથી કરીને ડેટા અને કનેક્ટેડ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ 
કરીને રહેવાસીઓનું જીવન સુધારી શકાય.”  

-       હૅરી શ્લેન્જ, (Harry Schlange), ચીફ એડિમિનસ્ટેર્િટવ ઓિફસર  
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બર્ામ્પટનમા ંમોટા પાય ેફરેફારો થઇ રહ્યા ંછે. આપણે વેધક ધ્યાન કેિન્દર્ત કરતા ભિવષ્ય માટે તૈયાર સંસ્થા છીએ. આપણે આપણાં સમુદાયની વૃિદ્ધ જાણીએ છીએ, જુવાની 
અને િવિવધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોિરડોરના કેન્દર્માં િસ્થત, રોકાણ પર્ોત્સાહક અને આપણી વૈિશ્વક સફળતા 
િવકસાવનાર છીએ. આપણે કંપાયમાન શહેરી કેન્દર્ો િવકસાવીએ છીએ જે તક પર્જ્વિલત કરે છે અને અહ  રહેતા અને કાયર્રત લોકોમાં ગૌરવ રેડીએ છીએ. આપણે બર્ામ્પટનને 
આગળ વધારી રહ્યાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવર્ગર્ાહી અને જુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter અને Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ 
માિહતી જાણો. 
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