
 

 

 
એિપર્લ 4, 2018 

 
સીટી ઓફ બર્ામ્પટન કામગીરી પર્દિશત કરતંુ ડશૅબોડર્ જાહરે કર ેછે 

 
બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો – સીટી ઓફ બર્ામ્પટન કામગીરી પર્દિશત કરતા નવા ડૅશબોડર્ની શરૂઆત કરીને, જુદી જ રીતે િવચારી રહ્યું છે. નવું સીટી 
ડૅશબોડર્ 1.0 એક ઓનલાઇન સાધન છે જે શહેરની રો દી સંચાલન કામગીરીઓ કેવી રીતે સમુદાયના િનષ્કષ માં ફાળો આપે છે તે જોવામાં 
સમુદાયને મદદ કરે છે. 
 
સીટી ડૅશબોડર્ના ગર્ુપ્સ સેવાઓ, વ્યૂહાત્મક લ યો અને સામુદાિયક િસ્થિતઓની છબી દશાર્વવા છ િવષયોમાં પગલાઓ દશાર્વે છે. નાણાકીય 
બાબતો અને અસ્ક્યામતો અને ગર્ાહક સેવા પાયાના સંચાલનલક્ષી અને વ્યૂહાત્મક નાણાકીય પગલાઓનંુ પર્િતિનિધત્વ કરે છે. સમુદાય 
સખુાકારી, રહવેાની યોગ્યતા, આિથક પાસુ અને શહેરી સ્વરૂપ એવી બાબતોને પર્િતિબિબત કરે છે જેની પર શહેર સમુદાયમાં પર્ભાવ પાડવા 
અને સુધારો લાવવા, રો દા ધોરણે કામ કરતંુ હોય. 
 
િસ્થિત અને ગર્ાફની સાથે સાથે, દરેક પગલંુ એક કથનની લાક્ષિણકતા દશાર્વે છે જે શા માટે તેની જરૂર છે, તે કેવી રીતે માપવામાં આવે છે, અને 
શહેર પર્ગિત કરી રહંુ્ય હોય, તેને લગતી વાત કરે છે. એક “સંબંિધત કડીઓ (િરલટેડે િલન્ક્સ)” િવભાગ વ્યૂહાત્મક આયોજન પહેલો, રો દી 
સેવાઓ, કાયર્કર્મો, નક્શાઓ, યોજનાઓ અને અભ્યાસો પર વધારે સંદભર્ પૂરો પાડે છે. 
 
ડૅશબોડર્ િનખાલસતા અને ઉત્તરદાિયત્વ પર્ત્યે શહેરની કિટબદ્ધતાને પુનઃલાગુ કરે છે. મ્યુિનિસપલ સેવા કામગીરી અને સામુદાિયક પગલાઓની 
દેખરેખ રાખવાથી એક સંકળાયેલા વૈિશ્વક શહેર તરીકે બર્ામ્પટનની વૃિદ્ધને ટેકો આપવા નવીન શોધ ચિલત કરવામાં અને સતત સુધારાઓ પર 
પર્ભાવ પાડવામાં મદદ મળશે. 
 
બર્ામ્પટન શહેરનું ડૅશબોડર્ વેબસાઇટ પર જુઓ, www.brampton.ca/dashboard. આવૃિત્ત 1.0 તરીકે, શહેર પોતાની ડેટા એકતર્ીકરણ 
પર્થાઓ શુદ્ધ કરતંુ રહે એટલે વધુ આવૃિત્તઓ આવતી રહેશે. શહેર ડૅશબોડર્માં િસ્થત “ડશૅબોડર્ ફીડબૅક (પર્િતભાવ)” બટન મારફતે વપરાશકારોને 
કોઇ િટપ્પણીઓ કે મૌિલક િવચારો વહચવા પર્ોત્સાિહત કરે છે. 

 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 
“આપણી 2016-2018 વ્યૂહાત્મક યોજનાએ મહત્વના કામગીરી સૂચકો િવકસાવવાની જરૂિરયાત ઓળખી કાઢી જે પારદશર્કતા અને 
ઉત્તરદાિયત્વ પર્ત્યે આપણી કિટબદ્ધતા દશાર્વે છે. આપણંુ શહેર જે ેષ્ઠ કામગીરીઓ કરી રહંુ્ય હોય અને જ્યાં સુધારા માટેની શક્યતા જણાતી 
હોય તે સમજવાથી, આપણને આપણાં રહેવાસીઓ માટે જીવનની ગુણવત્તા સુધારવા સાથે જોડાવામાં, આગેવાની અને નવીન શોધ કરવામાં 
મદદ મળે છે.” 
મેયર િલન્ડા જૅફરી (Linda Jeffery) 
  
“ભિવષ્ય માટે આપણાં સતત તૈયાર પિરવતર્ન માટેની ચાવી અપવાદમય જાહેર સેવાઓ િવતિરત કરવા ગિત, ચપળતા અને પર્િતભાવ વધારવાની 
તકો શોધી રહી છે. સીટી ઓફ બર્ામ્પટનનંુ નવું ડૅશબોડર્ સતત સુધારાઓ પર આપણંુ ઉન્નત ધ્યાન કેિન્દર્ત હોવાનું દેખાડવાની એક રોમાંચક 
રીત છે, જે સમગર્ કોપ રેશનમાં ઉચ્ચ કામગીરી અને નક્કર િનણર્ય લેવાની સંસ્કૃિતને ચિલત કરે છે.” 
હૅરી શ્લાન્ગ (Harry Schlange), ચીફ એડિમિનસ્ટર્ેિટવ 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. 

 

 
 
 
 
 
 

મીિડયા સપંકર્ (MEDIA CONTACT) 
નાટાલી સ્ટોગિડલ (Natalie Stogdill) 
મીિડયા કોિડનેટર (Media Coordinator) 
સીટી ઓફ બર્ામ્પટન (City of Brampton) 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 


