2022 સુધી બ્રૅમ્પટનની પ ચ
ાં પ્ર થમિકત ઓ મિશે ક ઉમસસલ જાણક રી આપે છે

બ્રૅમ્પટન, ઓસટ રરયો (27 િ ચચ 2019) – આગ િી ચ ર િર્ચ સુધી શહેરની આગેકુચ િ ટેની પ્ર થમિકત ઓને આજે ક ઉમસસલે અાંમતિ રૂપ
આપયુાં. આ અમિિત ઓ બ્રૅમ્પટનન 2040ન મિઝનને અિલી બન િિ ની ગમતને ચ લુ ર ખશે અને તે ન ગરરકો તરફથી િળેલ પ્રમતભ િોનુાં
પરરણ િ છે જે ખ સ કરીને સમાજની સુરક્ષા અને રોજગાર ઊભો કરવા વવષયક છે .
બ્રૅમ્પટન 2040 મિઝન દસ્ત િેજ એક િહત્િ ક ક્ષ
ાં ી દસ્ત િેજ છે જે િ ગચદર્શન આપે છે કે બ્રૅમ્પટન આગ િી અઢી દ યક િ ાં કેિુાં રૂપ લેશ.ે
ક ઉમસસલની પ્ર થમિકત ઓની અિમધ િુખ્યત્િે પ ાંચ ક્ષેત્રોિ ાં ગોઠિિ િ ાં આિેલ છે જે મિઝનની કેવરિય થીમ્સ સાથે મેળ ખાય છે .
બ્રૅમ્પટન તકોનુું શહેર છે


સ્થાવનક વશક્ષણ અને રોજગારની તકો, નેબરહૂ ડ સર્િચમસસ અને પ્રોિ મ્સ તેિજ નોકરીન રોક ણન વ્યુહો પર ભ ર
આપીને જીિિ ની શૈલી અને સિૃમધધિ ાં િધ રો કરિો.

બ્રૅમ્પટન વૈવવધ્યની રુંગોળી છે
 બ્રૅમ્પટનના વૈવવધ્યને વધાવવા માટે વધુ અસરકારક રીતે વવવવધ જૂ થોને પ્રવૃત્ત કરવા અને તેઓ સાથે સુંવાદ સાધવો,
સ ાંસ્કૃમતક ઇિેસ્સને સહ ય કરિી અને એક સ કલ્યિ દી િ ળખુાં તૈય ર કરિુાં જે થી આખ શહેરન િૈમિધ્યને એક દોરે
બ ાંધી શક ય.
બ્રૅમ્પટન એક ગ્રીન શહેર છે


બ્રૅમ્પટનની વસ્થરતા તરફની પ્રવતબદ્ધતાને આધારે ટ્રાવરિટ અને સક્રિય પક્રરવહનમાું સુધારા લાવવા, ઊજાચની ક યચક્ષિત
પર ધ્ય ન કેમસિત કરિુાં, અને કુદરતને ખોળે રિતી જગ્ય ઓ અને શહેરની િૃક્ષ મલલોતરીને નિજીિન પ્રદ ન કરિુ.ાં

બ્રૅમ્પટન એક સ્વાસ્્યપ્રદ અને સુરવક્ષત શહેર છે


સમાજની સુરક્ષા પર ધ્યાન કેવરિત કરવુ,ું િ નમસક આરોગ્ય સહ યિ ાં સુધ ર લ િિ અને સરિય તથ મનરોગી
જીિનશૈલીઓને પ્રોત્સ મહત કરિી.

બ્રૅમ્પટન એક સુશાવસત શહેર છે


સર્વિસ ક્રિવલવરીને અવરોધરવહત કરીને, અસરક રક રીતે નગરપ મલક ની મિલકતોનુાં સાંચ લન કરીને અને ભ ગીદારી તેમજ
વહમાયતનો લાભ લઈને સતતપણે નગરપાવલકાના રોજજું દા કાયોને સુધારવા.

આ વસુંત ૠતુના ઉત્તરાધિમાું પ્રત્યેક થીમ ક્ષેત્ર હેઠળના કામગીરીના આુંકિા અને સમયપત્રકો તેમજ વવવશષ્ટ પહેલોને રેખાુંક્રકત કરતો સ્ટાફ
અહેવાલ કાઉવરસલને સુપ્રત કરાશે. સીટી આજે િોડેથી 2019 અુંદાજ પત્ર એટલેકે બજે ટને પણ અુંવતમ રૂપ આપી રહ્યા છે જે થી સુવનવચિત
થઇ શકે કે આ પહેલોને ઉવિત ભુંિોળ સહાય મળી શકે.

ટમિ ઓફ કાઉવરસલ પ્રાયોક્રરક્રટિ અને બ્રૅમ્પટન 2040 મિઝન સ થેન જોડ ણો મિશે િધુ િ મહતી િ ટે અહીં િુલ ક ત
લો www.brampton.ca/2040vision.

ક્વોટ
"આપણી ક ઉમસસલે એકબીજા સ થે િળીને ક યચ કયુું જે થી મનધ ચરરત કરી શક ય કે આગ િી ચ ર િર્ોિ ાં આપણે કઈ િહત્ત્િપૂણચ બ બતો મસધધ
કરિ િ ાંગીએ છીએ. અમે છે વટે 22 એિી િુખ્ય પ્ર થમિકત ઓ નક્કી કરી શક્ય જે સૌથી સ િ સય પ્રમતભ િો પર તો ધ્ય ન આપે જ છે જે
અિે અિ રી ચુાંટણી ઝુાં બેશ દરમિય ન સ ાંભળ્ય હત ાં પરાંતુ જે અિ રી 2040 મિઝન પ્રત્યેની લ ાંબ ગ ળ ની પ્રમતબધધત ને પણ સહ ય કરશે.
-

િેયર પેરિક બ્ર ઉન (Mayor Patrick Brown)
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સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન વવશે વવષે વધુ માવહતી માટે અહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca અમને ફોલો કરો Twitterપર, Facebookપર,
અને Instagramપર.
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