
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

બ્રમે્પટન કાઉન્સિલ ેશહિેના નવા ઔપચારિક પ્લાન માટ ે 

િોમાાંચક કાર્ય ર્ોજના અન ેજાહિે માંતવ્ર્ એકત્રીકિણ વ્ર્હૂિચનાન ેમાંજૂિી આપી 

  

બ્રેમ્પટન, ઓસટેરિર્ો (જાસરુ્આિી 23, 2020) – જાસરુ્આિી 22, 2020 નાાં િોજ બ્રમે્પટન િીટી કાઉન્સિલની ખાિ બેઠકમાાં, કાઉન્સિલે 

બ્રેમ્પટન 2040 પ્લાન - શહેિના નવી ઔપચારિક ર્ોજના બનાવવામાાં િહાર્રૂપ થવા નવી કાર્ય ર્ોજના અન ેવ્ર્ાપક િામુદાન્ર્ક માંતવ્ર્ 

એકત્રીકિણ વ્રૂ્હિચનાને માંજૂિી આપી. 

વર્ય 2017 ની પાનખિ ઋતુમાાં વ્ર્ાપક જાહેિ માંતવ્ર્ મેળવ્ર્ા પછી, બ્રેમ્પટન 2040 ન્વઝનન ેમ ે2018 માાં કાઉન્સિલનુાં િમથયન મળરુ્ાં હતુાં. 

આ દૂિાંદેશીપણાં શહેિ માટે વધાિે ટકાઉ, શહેિી અને જીવાંત ભાન્વ વણયવે છે. કાઉન્સિલની અગ્રતાઓની પરિભાર્ા બ્રેમ્પટનન ેઆ ભન્વષ્ર્ તિફે 

દોિવા મુખ્ર્ પગલાઓની રૂપિેખા િૂચવે છે. બ્રમે્પટન 2040 પ્લાન આ પ્રરિર્ાનો એક ન્નણાયર્ક ભાગ છે, અને આ નવી ઔપચારિક ર્ોજના 

તમામ શહેિી આર્ોજનો, પ્રોજેક્ટ્િ અને ન્વકાિ ર્ોજનાઓ બ્રેમ્પટન 2040 ન્વઝનની મહત્વાકાાંક્ષાઓને હાિલ કિવા એકિાથે કાર્યિત 

હોવાની ખાતિી કિવાની રદશા પૂિી પાડશે. 

બ્રેમ્પટન 2040 પ્લાનની િચના કિવામાાં િીટી સ્ટાફન ેિહાર્રૂપ થવા, િીટી દ્વાિા WSP કેનેડા ગ્રપૂ ન્લન્મટેડને િોકવામાાં આવી છે જેઓ 

જમીન વપિાશ આર્ોજન, કાર્યનીન્ત આર્ોજન અને શહેિી રડઝાઇન; િમુદાર્ો અન ેન્હતધાિકોન ેપ્રવૃત્તમર્ કિવા; ટકાઉપણાં; પરિવહન; 

પર્ાયવિણલક્ષી આર્ોજન; ઉદ્યાનો અન ેખુલ્લી જગ્ર્ાનુાં આર્ોજન; અન ેકળા, િાાંસ્કૃન્તક આર્ોજન અને વાિિો જતનના ક્ષતે્રોમાાં બહુન્વધ 

પ્રર્ત્નોમાાં ન્નપણુતા પૂિી પાડશે. 

આજે માંજૂિ કિેલી કાર્ય ર્ોજના પાાંચ તબક્ટકાઓની બનેલી છે જે બે વર્ય ઉપિાાંતના િમર્ગાળામાાં 2022 િુધી ન્વસ્તિણ પામશ,ે જેમાાં 

િહેવાિીઓન ેશહેિ માટ ેપ્રવૃત્તમર્ થવાની અને બ્રમે્પટનના ન્વકાિના ભન્વષ્ર્નો આકાિ ઘડવાની બહુન્વધ તકો િહેશ.ે 

મહત્વના કમ્ર્ુન્નટી એસગેજમેસટ માઇલસ્ટોસિ (િામુદાન્ર્ક માંતવ્ર્ એકત્રીકિણ િીમાન્ચહ્નો) 

તબક્ટકો 1: બ્રમે્પટન 2040 સ્પીકિ િીિીઝ – આ ઉચ્ચ સ્તિીર્ મહત્વાકાાંક્ષી દૂિાંદેશીપણાાંન ેિફળ અમલીકિણ ર્ોજનામાાં તબદીલ કિવા તિફ 

ખાિ ધ્ર્ાન આપીન ેિમુદાર્માાં શહેિી આર્ોજનની વધાિ ેજાગરૂકતા લાવવાનો હેત ુધિાવે છે. 

તબક્ટકો 2: 2040 ન્વઝનનુાં પિીક્ષણ કિવુાં અન ેડટેા ગપે્િ (અાંતિાર્ો) ઓળખવા – એક માંતવ્ર્ એકત્રીકિણ કાર્યિમ બ્રેમ્પટન 2040 ન્વઝનનુાં 

પિીક્ષણ કિવા અન ેઉપન્સ્થત હોઇ શકતી કોઇ ડેટા ગપે્િને ઓળખી કાઢવા ઇનપુ્િ (માંતવ્ર્ો અને િૂચનો) મેળવશે. 

તબક્ટકો 3: કમ્ર્નુ્નટી સ્રક્ટચિ વકયશોપ્િ – આ તબક્ટકા દિન્મર્ાનની પ્રવૃન્ત્ત બ્રેમ્પટન 2040 ન્વઝનની રૂપિેખા જ્ર્ાિે શહેિ િામુદાન્ર્ક માળખુાં 

બનાવે, પિીક્ષણ કિ ેઅન ેમાંજૂિ કિ ેત્ર્ાિ ેઇનપુ્ િ (માંતવ્ર્ો અન ેિૂચનો) મેળવશે. 

તબક્ટકો 4: ચચાય કાગળો અન ેકાર્યનીન્ત ન્નદશેોનો કાચો મિુદ્દો – આ પ્રવૃન્ત્ત કાર્યિમ ચચાય કાગળો અને કાર્યનીન્ત ન્નદેશોના અહેવાલ માિફત ે

સ્પષ્ટીકિણ કિેલા બ્રેમ્પટન 2040 પ્લાનની રદશા જણાવવા પાર્ાના ન્વર્ર્ ક્ષેત્રો (બ્રેમ્પટન 2040 ન્વઝનના િાત પાર્ાના દૂિાંદેશીપણાં કથન 

ક્ષેત્રો) પિ ઇનપુ્ િ (માંતવ્ર્ો અન ેિૂચનો) મેળવશે.  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.wsp.com/en-CA&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cbda2479fcd4349d1ee2b08d7a015d47c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637153888149585126&sdata=1fGvSsgDyNy8Ljh+3BYuPJWJ6D5FSW6q6RNIBT


 

 

તબક્ટકો 5: અાંન્તમ OP કાર્યનીન્તઓ – આ તબક્ટકા દિન્મર્ાન, શહિે બ્રેમ્પટન 2040 પ્લાનના ડ્રાફ્ટમાાં (કાચા મુિદ્દામાાં) િમાવેલી ડ્રાફ્ટ 

કાર્યનીન્તઓ પિ ઇનપુ્િ (માંતવ્ર્ો અને િૂચનો) મેળવશ.ે 

વ્રૂ્હિચનામાાં િેખાાંરકત કિેલી કાર્ય ર્ોજના અને િામુદાન્ર્ક પ્રવૃન્ત્ત તકોની િચના િફળ બ્રમે્પટન 2040 ન્વઝન પ્રરિર્ા માિફત ેસ્થાન્પત 

દૂિાંદેશીપણાાંને પ્રન્તબબાંન્બત કિતી આશાવાદી ઔપચારિક ર્ોજના બનાવવા માટે કિવામાાં આવી છે. 

બ્રેમ્પટન 2040 પ્લાન માટે કાર્ય ર્ોજના અને માંતવ્ર્ એકત્રીકિણ વ્રૂ્હિચના ન્વશ ેવધુ જાણવા, કપૃા કિી અહેવાલ જુઓ  

અન ેવેબિાઇટ જોઇન ેઅદ્યતન માન્હતી મેળવો અન ેતકો ન્વશ ેજાણો જ્ર્ાિે વ્રૂ્હિચના ઘડવામાાં આવે. 

બકેગ્રાઉસડ (પશ્ચાદભ)ૂ 

િીટીની હાલની ઔપચારિક ર્ોજના કાઉન્સિલ દ્વાિા ઓક્ટટોબિ 2006 માાં સ્વીકાિવામાાં આવી હતી અને ઓસટેરિર્ો મ્ર્ુન્નન્િપલ બોડય 

(OMB) દ્વાિા ઓક્ટટોબિ 2008 માાં માંજૂિ કિવામાાં આવી હતી. 

પ્લાબનાંગ એક્ટટની િેક્ટશન (આર્ોજન અન્ધન્નર્મની કલમ) 26(1) માાં અન્નવાર્ય છે ક ેમાંજૂિ કિેલી દિેક ઔપચારિક ર્ોજનાન ેનવી ઔપચારિક 

ર્ોજના તિીક ેઅમલમાાં આવ્ર્ા પછી 10 કિતા ઓછાાં વર્ોમાાં ન આવેલી પ્રોન્વસિની ર્ોજનાઓ અને કાર્યનીન્તઓ િાથ ેિુમેળ અને િુિાંગત 

હોવાની ખાતિી કિવા િધુાિણા માટે ન્વચાિવામાાં આવ;ે અને ત્ર્ાિ પછી દિ પાાંચ વર્,ે ન્િવાર્ કે તે ર્ોજનાને બીજી એક નવી ઔપચારિક 

ર્ોજનાથી બદલવામાાં આવે.  

અવતિણો (ક્ટવૉ્િ): 

“િીટી ઓફ બ્રેમ્પટનન ેહમણાાં અને ભન્વષ્ર્માાં, બાંન ેમાટે શહેિના ન્વકાિ માટેનો તબક્ટકો સ્થાપવા પિ ધ્ર્ાન કેન્સિત કિતી શહેિની નવી 

ઔપચારિક ર્ોજના બનાવવા માટ ેિમુદાર્ને આવિી લઇન ેમાંતવ્ર્ એકત્રીકિણ પ્રરિર્ા િજૂ કિવા ઉત્િાન્હત છે. અમાિી બહુવર્ીર્ ર્ોજના 

ખાતિી કિાવશ ેક ેિોમાાંચક િામુદાન્ર્ક દૂિાંદેશીપણાં બ્રેમ્પટનમાાં દિેક વ્ર્ન્ક્ટતને લાભાન્સવત કિવામાાં પરિણમે.” 

-       મેર્િ પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown) 

“એક કાઉન્સિલ તિીક ેઅમાિી અગ્રતા શહેિ માટ ેવધાિ ેટકાઉ, શહેિી અન ેજીવાંત રદશા ન્નધાયરિત કિવાની છે – અને અમાિી નવી ઔપચારિક 

ર્ોજના ન્બલકુલ તે જ કિશ.ે હુાં તમામ બ્રેમ્પટનવાિીઓને આપણાાં શહેિને ભન્વષ્ર્ને ધ્ર્ાનમાાં લઇન ેન્વકિાવવામાાં તમાિા અવાજન ેિાાંભળવા 

અન ેન્વકાિની િીતોન ેઘડવા ઉપલબ્ધ ઘણી તકોમાાંની એક તકમાાં ભાગ લેવા પ્રોત્િાન્હત કરાં છુાં .” 

 -        માર્ટયન મેડેઇિોિ (Martin Medeiros), પ્રમુખ, આર્ોજન અન ેન્વકાિ િન્મન્ત 

“આ ઔપચારિક ર્ોજના શહેિ ન્નમાયણનુાં કામ કિવા િીટી સ્ટાફ માટ ેવધાિે િાંદભય એવી િીતે પૂિો પાડશ ેજે બ્રેમ્પટન માટે આપણી 

કાઉન્સિલના અન ેિહવેાિીઓના દૂિાંદેશીપણાાંને સ્પષ્ટપણ ેજાણવાની તકો મહત્તમ બનાવ.ે આ શહેિ આપણને બ્રમે્પટન 2040 ન્વઝન હાાંિલ 

કિવા તિફ વધાિ ેનજીક લાવવા િહેવાિીઓ અને ન્હતધાિકો િાથ ેકામ કિવા આશાવાદી છે.” 

 -        ડેન્વડ બારિક (David Barrick), ચીફ એડન્મન્નસ્રેરટવ ઓરફિિ 

                 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20200122spcc_Agenda.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Official-Plan/Pages/Welcome.aspx
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી ન્વકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્ર્ાપાિો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદય 

છે લોકો. અમને ઊજાય મળે છે અમાિા ન્વન્વધ િમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ણનુાં કેસિ છીએ અને અમે તકન્નકી અને પર્ાયવિણીર્ નન્વનતા તિફ દોિી જતા 

પ્રવાિનુાં નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા ન્નિોગી શહેિના ન્વકાિ માટે છે જે િુિન્ક્ષત, ટકાઉ અને િફળ હોર્. અમાિી િાથ ેTwitter, Facebook, 

અને Instagram પિ જોડાવ. અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 
 

 

                 

 
 

ન્મરડર્ા િાંપકય: 

મોન્નકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડયનેટિ, ન્મરડર્ા એસડ કમ્ર્ુન્નટી એંગેજમેસટ  

વ્ર્ૂહાત્મક િાંવાદ   

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

