
 

 

 

જાન્યુઆરી 21, 2019 

બ્રામ્પટનન ેનાગરરકો પર ધ્યાન કને્દ્ન્િત કરતી સ્માટટ સીટી તરીક ેવનૈ્દ્વવક સ્તર ેઓળખ મળી 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – સીટી ઓફ બ્રામ્પટનન ેશહેરી કામગીરીઓના સતત સુધારાઓ મારફત ેફાળો આપીને રહવેાસીના જીવનની ગણુવત્તા 

પરરવર્તટત કરતા પ્રોજેક્ટ્સ માટે બ ેસ્માટટ 50 ઍવોર્ડસટનુું સન્માન મળયુું છે.  

વર્ટ 2017 માું શરૂ થયેલા, બ ેબ્રામ્પટન પ્રોજેક્ટ્સ ટેકનોલોજી, કામગીરી માપન, અને સેવા સુંતોર્ન ેજોડ ેછે: 

 ઓટોમરેટક વને્દ્હકલ મોન્દ્નટરરુંગ (AVM) ન્દ્સસ્ટમ બ્રામ્પટન ટ્રાન્દ્ન્િટન ેવાહનોની સલામતી ન્દ્સ્થન્દ્ત પર દેખરેખ રાખવા દે છે જેથી 

સીટીની બસોના કાફલાની ન્દ્વવવાસપાત્રતા અને સારા સમારકામની ન્દ્સ્થન્દ્ત વધી શક.ે આ ન્દ્સસ્ટમ સવેા ન્દ્વવવાસપાત્રતા સુધારવાની 

સાથ ેસાથે, યાુંન્દ્ત્રક પતન રોકીન ેઅને અનપેન્દ્િત રોડ કૉલ્સ ઘટાડીને બસોનો સવારી અનભુવ પણ સુધાર ેછે. 

 ઓટોમરેટક વને્દ્હકલ લોકટેર (AVL) ન્દ્સસ્ટમ તમામ અન્ય શહેરી વાહનો (બસો કે અન્દ્નનશમન ટ્રકો નન્દ્હ) માટ ેન્દ્વન્દ્શષ્ટ છે, વાહનની 

હેરફેરનુું પગરેું રાખે છે અન ેપયાટવરણલિી ડટેા એકઠા કર ેછે જેથી ન્દ્શયાળુ સુંચાલન અન ેકાયદો અમલીકરણ સન્દ્હતની, સવેા 

ન્દ્વતરણમાું સધુારો થઇ શક.ે 

સ્માટટ સીટીસ કનેક્ટટ, સ્માટટ સીટીસ કનેક્ટટ ફાઉન્ડેશન, અને યુ.એસ. ઇનનાઇટ સાથનેી ભાગીદારીમાું, સ્માટટ 50 ઍવોર્ડસટ, વૈન્દ્વવક સ્માટટ 

સીટીસ પ્રોજેક્ટ્સની સૌથી નવીન અને મોભાદાર કામગીરીને વાર્ર્ટક ધોરણ ેસન્માન્દ્નત કરીન ેઓળખ આપે છે. 

બ્રામ્પટનનુું 2040 ન્દ્વિન (દૂરુંદેશીપણું)નાું “ટેકનોલોજી” લેન્સથી માગટદર્શટત, આ શહેરના રડન્દ્જટલ નવીન શોધ અને ઇન્ફમેશન ટેકનોલોજી 

રડન્દ્વિન ેસ્માટટ સીટીસ યુન્દ્નટ ઊભુું કયુું. વ્યૂહરચના અન ેમાળખાકીય સગવડોની કામગીરી માટે, આ ગન્દ્તશીલ ટીમ ટેકનોલોજી વડ ેબ્રામ્પટનનુું 

સ્વરૂપ બદલવાનો આદેશ લેવા શહેરને સિમ બનાવી રહ્ુું છે. પરુંપરાગત શહેરી ન્દ્નમાટણન ેપડકારીન,ે સ્માટટ સીટીની વ્યૂહરચના સમુદાય, અન ે

ખાનગી અને જાહેર િતે્રો વચ્ચ ેસહયોગ માટનેી જવાબદારી અન ેતકો ઊભી કર ેછે. 

અવતરણો (ક્ટવૉ્સ): 

“સ્માટટ સીટી ટેકનોલોજી બ્રામ્પટન જેવા ન્દ્વશાળ શહેરી વાતાવરણમાું આપણાું નાગરરકોન ેઆવરી લેતા ઉકેલો ઊભા કરવામાું મદદરૂપ થાય છે. 

તાજેતરના ન્દ્શયાળુ આયોજનોમાું AVL ન્દ્સસ્ટમનો ઉપયોગ કમટચારીગણન ેવાવાિોડુું-તોફાન દરન્દ્મયાન આ શહેરના પ્રન્દ્તભાવનુું અસરકારક રીતે 

સુંચાલન કરવા દે છે – તે આપણન ેકયા ન્દ્વસ્તારોમાું સવેાની જરૂર છે, સેવાનો પ્રકાર અને અગ્રતા, સેવા પૂરી પાડનાર વાહનો ઓળખવા જેવા 

ન્દ્નધાટરણમાું મદદરૂપ થાય છે. બ્રામ્પટનન ેસુરન્દ્િત રીતે ગન્દ્તમાન રાખવામાું આપણને સિમ બનાવતી તે બીજી એક રીત છે.” 

- મેયર પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown) 

 “બ્રામ્પટનનો સેવા ન્દ્વતરણનો અન્દ્ભગમ સમુદાયને સતત સધુારાઓમાું પ્રવતૃ્તમય રાખવાની કરટબદ્ધતા દશાટવ ેછે. આ ઍવોર્ડસટ આપણાું 

રહેવાસીઓની ન્દ્વન્દ્વધ જરૂરરયાતોને આકાર આપવા, સહાયતા કરવા અને તનેુું સુંચાલન કરવા સ્માટટ સીટી ઉકેલો પર આપણું ધ્યાન દશાટવે છે.”  

- જોસેફ ન્દ્પ્ટારી (Joseph Pittari), એકક્ટટુંગ (કાયટકારી) CAO/કોપોરેટ સર્વટસીસ કન્દ્મવનર 

 

https://spring.smartcitiesconnect.org/Smart50Awards/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Documents/Brampton2040Vision/brampton2040Vision.pdf
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બ્રમૅ્પટન ન્દ્વશાળ આયોજનો ન્દ્વર્ ેન્દ્વચાર ેછે. અમ ેતીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતા ભવવષ્ય માટે તૈયાર સંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમુદાયની વૃવધધ, યુવાની અન ે

વૈવવધ્ય આપણને અલગ ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાં રોકાણોને પ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અન ેવૈવવવક થતરે અમારી 

સફળતામાં વૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાવી રહ્યા છીએ એવા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાંપે છે અન ેઅિીં કામ કરતા લોકોમાં ગૌરવની લાગણીનો સુંચાર 

કરે છે. અમ ેબ્રૅમ્પ્ટનન ેઆગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેિી તે એક જોડાણ ધરાવતું શિેર બને જે પ્રવતતનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાિવસક િોય. અમન ેTwitter, Facebook, 

અન ેInstagramપર અનુસરો. અિીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 
 

ન્દ્મરડયા સુંપકટ: 

મોન્દ્નકા દુનગલ  

કોઓર્ડટનેટર, ન્દ્મરડયા એન્ડ કમ્યુન્દ્નટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સુંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્્ટન 

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

  

 

 

 

 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
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