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સીટી કાઉન્સસલ બ્રામ્પટન માટનેા હ િંમતવાન નવા દરૂિંદશેીપણાિંન ે(બોલ્ડ સય ૂન્વઝનન)ે સમર્થન આપ ેછે 

  

બ્રામ્પટન, ઓસટેરરયો – સઘન સામુદાન્યક વચનબદ્ધતાના મન્ નાઓ ન્વત્યા પછી, ભાન્વ બ્રામ્પટન માટ ેહ િંમતવાન નવુિં દૂરિંદેશીપણિં તયૈાર છે. 

સીટી કાઉન્સસલે સોમવાર, મ ે7 નાિં રોજ યોજાયેલી કાઉન્સસલની ખાસ બેઠકમાિં બ્રામ્પટન 2040 ન્વઝન: ન્લહવિંગ ધી મોઝેઇકન ેસમર્થન આપયુિં. 

બ્રામ્પટન 2040 ન્વઝન એ આ સદીના આગામી ચોર્ા ભાગના વર્ષો ઉપરાિંતના સમયમાિં બ્રામ્પટનમાિં શુિં બનશ ેતનેુિં માગથદશથન આપતો 

મ ત્વાકાિંક્ષી દસ્તાવજે છે. આ દૂરિંદેશીપણાિંના  ાદથમાિં સાત મ ત્વાકાિંક્ષી દૂરિંદેશીપણિં વ્યક્તવ્યો છે જે પયાથવરણ, પરરવ ન, નોકરીઓ, 

મનોરિંજન, આરોગ્ય, સામાજીક મદુ્દાઓ, અને કળા અન ેસિંસ્કૃન્ત સાર્ે વ્યવ ાર કરે છે. તમેાિં દરેક દૂરિંદશેીપણિં વ્યક્તવ્યને  કીકત બનાવવામાિં 

મદદરૂપ ર્તી 28 ચોક્કસ કાયથવા ીઓનો સમાવેશ ર્ાય છે. 

“સયૂ રાયરસન યુન્નવર્સથટી કેમ્પસર્ી માિંડીને, આપણાિં ઇલેન્ક્િક બસના પાઇલોટ પ્રોજેક્ટ સુધી, આપણી પ્રચિંડ રચનાત્મક પ્રન્તભાઓને પોર્ષતા 

આપણાિં ઉદભવી ર ેલા સાિંસ્કૃન્તક દેખાવ સધુી, બ્રામ્પટનમાિં મોટા પાયે ફેરફારો ર્ઇ રહ્ાિં છે,” મેયર ન્લસડા જૅફરીએ કહ્ુિં. “બ્રામ્પટન 2040 

ન્વઝન એવી ઘણી પ ેલો પર બનાવવામાિં આવ્યુિં છે જે ત ેપ ેલોને હ િંમતવાન અને નવીનતમ રીતે સાકાર બનાવ,ે અન ેતે આપણાિં શ ેરને 

મોટા પાયે ન્વચારવા અન ેજુદી રીતે કામ કરવાનો પડકાર ફેંક ેછે. આ નોંધપાત્ર પરરવતથન  ાિંસલ કરવાનુિં સરળ ર ેશે નન્  અન ેતમેાિં હ િંમત 

જોઇશે, પરિંત ુઆપણાિં ર વેાસીઓએ નવા લોકોના આ દૂરિંદેશીપણાિંન ેઅપનાવ્યુિં છે.” 

આ દૂરિંદેશીપણાિંની શરૂઆત વર્ષથ 2017 નાિં મધ્યમાિં ર્ઇ, જેમાિં એક સિંયોજીત, સવથગ્રા ી અને નવીનતમ શ ેર તરીક ેબ્રામ્પટનના ભન્વષ્યને 

માગથદશથન આપતો વ્યાપક દસ્તાવજે ન્વકસાવવામાિં આવ્યો. આ શ રેે આિંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રખ્યાત શ ેરી આયોજક (અબથન પલાનર) લૅરી 

બીઝલી સાર્ે ભાગીદારી કરી, જેઓએ દુન્નયાભરમાિં દૂરિંદેશીપણિં દખેાડતા શ ેરી મોડેલો બનાવ્યા છે. તેની અનુગામી બાબત સમગ્ર સમદુાયને 

આવરી લેતો વ્યાપક સિંવાદ  તો. એક નવીવતમ ઓનલાઇન વચનબદ્ધતા પલેટફોમથ અને તમામ ઉંમરના, પશ્ચાદભૂના અને અનભુવો ધરાવતા 

લોકો સાર્ે વાત કરવા સમગ્ર શ ેરમાિં પ્રવાસ કરનાર કરટબદ્ધ સ્િીટ ટીમ સાર્,ે શ ેરમાિં અગાઉ ક્યારેય  ાર્ ધરવામાિં આવી  ોય તવેી સૌર્ી 

ખડતલ જા રે વચનબદ્ધતા  તી. 

“બ્રામ્પટન 2040 ન્વઝન દુન્નયાભરમાિં શે્રષ્ઠ પ્રર્ાઓ સાર્ ેન્મન્શ્રત ર્ઇન,ે જા ેર વચનબદ્ધતા પર બનેલુિં છે,” ન્વઝન ઇન્નન્શએરટવના પ્રોજેક્ટ 

મેનજેર, એસટોન્નએટ્ટા ન્મન્નન્શલોએ કહ્ુિં. “આ ભન્વષ્ય માટે ન કેવળ સીટી ઓફ બ્રામ્પટનનુિં, પરિંત ુસમુદાયનુિં દૂરિંદેશીપણિં બને તે મ ત્વનુિં 

 તુિં. અમ ેન્વતેલા જૂજ મન્ નાઓ ઉપરાિંતના સમયમાિં સ ભાગી ર્યલેા  જારો ર વેાસીઓનો આભાર માનીએ છીએ, અન ેઅમે પ્રવાસના 

આગામી તબક્કા માટ ેઆશાવાદી છીએ.” 

કમથચારીઓ  વ ેવ્યાપક અમલીકરણ યોજના પર કામ શરૂ કરશે જે અગ્રતાઓ નક્કી કરે છે અન ેઅિંદાજપત્ર ફાળવણી, નીન્તગત ફેરફારો અને 

નવી ભાગીદારીની તકો જેવી બાબતોમાિં ગૂઢ કામગીરી કર ેછે. અમલીકરણ અ ેવાલ આગામી મન્ નાઓમાિં કાઉન્સસલન ેરજૂ કરવામાિં આવે 

તેવી અપકે્ષા રાખવામાિં આવે છે. 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Documents/Brampton2040Vision/brampton2040Vision.pdf
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બ્રમૅ્પટન વિશાળ આયોજનો વિષ ેવિચાર ેછે. અમ ેતીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિત ું ભવિષ્ય માટે તૈયાર સુંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ કે આપણા સમ દાયની િૃવધધ, ય િાની અન ે

િૈવિધ્ય આપણને અલગ ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોિેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાું રોકાણોને પ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અન ેિૈવવિક થતરે અમારી 

સફળતામાું િૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાિી રહ્યા છીએ એિા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અન ેઅિીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરિની લાગણીનો સુંચાર 

કરે છે. અમ ેબ્રૅમ્્ટનન ેઆગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેિી તે એક જોડાણ ધરાિત ું શિેર બને જે પ્રિતતનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાિવસક િોય. અમન ેTwitter અન ેFacebook 

પર ફોલો કરો. અિીં િધ  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 
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