
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

બ્રમે્પટનના ભાવિ ફલેાિાનો આકાર ઘડિામાાં મદદરૂપ થાિ 

બ્રમે્પટનની નિી ઔપચારરક યોજના – “બ્રમે્પટન પ્લાન” માટ ેસીટી સમદુાય પાસથેી માંતવ્યો માગી રહ્ુાં છે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (માચચ 22, 2021) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન આયોજન કરી રહ્ુાં છે, બ્રમે્પટન પ્લાન: સીટી સ્ટ્રક્ચર િકચશોપ આખા શહેરને 

આિરી લેતો, એક જાહેર િકચશોપ શવનિાર, એવિલ 10 નાાં રોજ, સિાર ે10 થી બપોર ે12 િાગ્યા સુધી, પોતાના બ્રેમ્પટન પ્લાન પર 

રહેિાસીઓ, ધાંધાકીય માવલકો, સામુદાવયક સમૂહો અને વહતધારકોના માંતવ્યો જાણિા માટ ેયોજિામાાં આિશે. 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન સીટીની ઔપચારરક યોજનાની સમીક્ષા, બ્રમે્પટન પ્લાનના આગામી તબક્કામાાં િિેશ ેત્યાર ેઆ િકચશોપ માંતવ્યો એકઠા 

કરિા શે્રણીબદ્ધ જાહેર આયોજનોનો એક ભાગ છે. બ્રેમ્પટન પ્લાન ભવિષ્યમાાં સીટી કિેી રીતે ફેલાશે અન ેવિકાસ પામશ ેતે માટ ેએક રોડમેપ 

(માગચરેખા) બનાિશ.ે   

િર્ચ 2021 દરવમયાન, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન બ્રેમ્પટન 2040 વિઝનમાાંની વ્યાપક સામદુાવયક સલાહ-મસલત િરિયાઓ રહેિાસીઓ, 

સામુદાવયક સમૂહો અને એજન્સીઓ, સ્ટ્િદેશી લોકો, વબલ્ડસચ, ડેિલપસચ, સ્ટ્થાવનક વહતધારકો, અન ેસરકારના અન્ય સ્ટ્તરો સાથે ચાલુ રાખશે. 

આ માંતવ્યો બ્રમે્પટન માટ ેિધારે ગવતશીલ, પયાચિરણની દૃવિએ ટકાઉ અને િધાર ેઆરોગ્યિદ ભાવિ બનાિિામાાં મદદરૂપ થશ.ે 

સામુદાવયક િવતભાિથી સીટી કાઉવન્સલન ેમાગચદશચનમાાં મદદ મળશ.ે કાઉવન્સલ માંજૂરી આપે ત્યાર,ે બ્રમે્પટન પ્લાનથી બ્રમે્પટનનો ફેલાિો અન ે

ભાવિ વિકાસન ેવનયાંવિત કરિા અને માગચદશચન આપિા કાયદાકીય માળખુાં સ્ટ્થપાશે. બ્રેમ્પટન પ્લાન વનધાચરરત કરશ ેકે 700,000 ઉપરાાંતની 

િસ્ટ્તીિાળા ઝડપથી વિકસતા શહેરને સહાયરૂપ થિા રોડ્સ, રાવન્ઝટ અન ેઅન્ય અવનિાયચ માળખાગત સગિડોની જરૂર ક્યાાં છે તે ઉપરાાંત, 

આિાસો, દુકાનો અને ધાંધાઓ, પાક્સચ, રેઇલ્સ ક્યાાં બનાિિામાાં આિશ.ે 

બ્રેમ્પટનના ગત 2006 માાં છેલ્લાાં ઔપચારરક પ્લાન િડે, આ સીટી કેનેડામાાં નિમુાં સૌથી વિશાળ શહેર બન્યુાં છે અને િસ્ટ્તી િધારો િોવિન્સની 

સરેરાશ કરતા િણ ગણો િધાર ેથયો છે. િોવિન્સની અન ેિાદેવશક આયોજન નીવતઓમાાં પણ ફેરફારો થયા છે. બ્રેમ્પટન પ્લાન બ્રમે્પટન 2040 

વિઝનની મહત્િાકાાંક્ષાઓને પરરપણૂચ કરિા સીટીની વ્યૂહાત્મક યોજનાઓ, િોજેક્્સ, અને વિકાસની સાથે સાથ ેઆ આયોજન નીવતઓન ે

અનુરૂપ રહેશે: મોઝેઇક (રચના) જીિાંત રાખિી તમેજ કાઉવન્સલની અગ્રતાઓની પરરભાર્ાન ેટકેો આપિો. 

રહેિાસીઓન ેહાલમાાં ચાલુ પહેલો વિશ ેિધુ જાણિા, આગામી આયોજનો માટે નોંધણી કરાિિા અન ેતમારા માટ ેમહત્િની બાબતો પર 

અમારો મત જાણિા િેબસાઇટ Brampton.ca/BramptonPlan જોિા િોત્સાવહત કરિામાાં આિ ેછે. િશ્નો ક ેરટપ્પણીઓ માટે ઇમઇેલ 

મોકલો, /sqmail/src/compose.php?send_to=opreview@brampton.ca. 

અિતરણો (ક્િૉ્સ): 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનમાાં અમે જે કાંઇ કરીએ છીએ તમેાાં લોકો હાદચસમા સ્ટ્થાન ેછે. અમે િગવત કરિા ભાગીદારી પણ કરીએ છીએ, એટલે જ 

બ્રેમ્પટન પ્લાન માટ ેલોકોના માંતવ્યો બહુ મહત્િપણૂચ છે, આપણાાં શહેરનો ફેલાિો અન ેવિકાસ થાય એટલે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનને ભવિષ્યમાાં 

માગચદશચન આપિા. આ સલાહ-મસલત િરિયા દરવમયાન, અમ ેસુરવક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય તિેુાં સિચગ્રાહી શહેર બનાિિા દરકે વ્યવક્તને 

માંતવ્યો પૂરા પાડિા કહીએ છીએ.” 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.eventbrite.ca/e/the-brampton-plan-official-plan-review-city-structure-workshop-tickets-143773379047&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C3a878077f062407b0b0808d8ed77cac4%7Cb209e2b2a1f744ea94
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Official-Plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Official-Plan/Pages/Welcome.aspx


 

 

- પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“બ્રેમ્પટન 2040 વિઝન: વલવિાંગ ધી મોઝેઇક (રચના જીિાંત રાખિી) એ બ્રેમ્પટન માટ ેબહુ ટકાઉ અને ગવતશીલ ભાવિ દશાચિ ેછે. બ્રેમ્પટન 

પ્લાન િરિયાનો મહત્િનો ભાગ છે અને અમ ેઅમારી ઔપચારરક યોજનાની સમીક્ષાના આગામી તબક્કામાાં િિેશીએ એટલે અમે રહિેાસીઓ 

સાથે િિતૃ્તમય રહેિાનુાં આગળ િધારિા આશાિાદી છીએ. સાથે મળીને, આપણે એક સાબૂત અને વિચારશીલ માળખુાં સ્ટ્થાપીશુાં જે ખાતરી 

કરાિશે ક ેસીટીના લાાંબા-ગાળાના દૂરાંદેશીપણાાંને અમલમાાં મૂકિા સીટીના બધાાં આયોજનો, િોજેક્્સ અન ેવિકાસ કાયો સાથ ેમળીને કાયચરત 

છે.” 

- માર્ટચન મૅડીરોસ (Martin Medeiros), રીજીયનલ કાઉવન્સલર, િોડ્સચ 3 અન ે4; િમુખ, આયોજન અન ેવિકાસ સવમવત, સીટી 

ઓફ બ્રેમ્પટન 

“આયોજન અને વિકાસ સવમવતના ઉપ-િમખુ તરીક,ે બ્રેમ્પટન એ રીત ેવિકાસ પામતુાં હોિાની ખાતરી કરિી અમારી અગ્રતા છે કે જેનાથી 

સમગ્ર સમુદાયન ેલાભ થાય, અમારી િાદેવશક ઔપચારરક યોજનાન ેઅનુરૂપ હોય, અન ેબ્રેમ્પટનના ભવિષ્ય માટનેો માગચ સ્ટ્થાવપત કર.ે અમે 

સીટીની નિી ઔપચારરક યોજના વિકસાિીએ ત્યાર ેહુાં રહેિાસીઓ અન ેવહતધારકોન ેપોતાના વિચારો જણાિિામાાં સહભાગી થઇન ેફાળો 

આપિા િોત્સાવહત કરાં છુાં.” 

- પૅટ ફોર્ટચની (Pat Fortini), રીજીયનલ કાઉવન્સલર, િોડ્સચ 7 અને 8; ઉપ-િમુખ, આયોજન અન ેવિકાસ સવમવત, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

“બ્રેમ્પટનની છેલ્લી ઔપચારરક યોજનાને ગત 2006 માાં માંજૂરી મળી ત્યારથી, આપણાાં શહેરે આપણી િસ્ટ્તીમાાં 61 ટકા ઉપરાાંત િધારા સાથ,ે 

નોંધપાિ િૃવદ્ધ અન ેપરરિતચન જોયુાં છે. બ્રમે્પટન ગૌરિપૂિચકનો ભૂતકાળ અન ેઉજ્જિળ ભવિષ્ય ધરાિતુાં એક ગવતશીલ શહેર છે. બ્રમે્પટન 

પ્લાન િડ ેસીટી ઓફ બ્રેમ્પટનનુાં આપણ ેઅનભુિીએ છીએ તે આિકાયચ શહેરમાાં ફેલાિાનુાં અન ેવિકસિાનુાં ચાલુ રહ્ુાં છે તે રીત અને દરેક વ્યવક્ત 

અનભુિિા ઇચ્છે છે તે સમુદાયના િકાર પણ વનયાંિણ આિશે.” 

- ડેવિડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડવમવનસ્ટ્રેરટિ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 
વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

