
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ે2020 કાઉન્સસલની અગ્રતાઓની પરિભાષાની ઝાાંખી પ્રકાન્િત કિી અન ેકાઉન્સસલ ે

2021-2022 માટ ે16 મહત્વપરૂ્ણ અગ્રતાઓ પિ તીવ્ર ધ્યાન આપવાન ેમાંજૂિી આપી 

બ્રેમ્પટન, ઓસટેરિયો (જાસયુઆિી 28, 2021) – ગઇકાલે, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ે2018-2022 નાાં સમયગાળા દિન્મયાન પોતાની પ્રગન્ત, 

2020 માાં કાઉન્સસલની અગ્રતાની પરિભાષા પિ અદ્યતન માન્હતી પ્રકાન્િત કિી, જે વૈન્વવક મહામાિીના ન્વતેલા વષણ દિન્મયાન મહત્વની 

ઉપલન્ધિઓ પિ પ્રકાિ ફેંક ેછે. 

મેયિ અન ેકાઉન્સસલના સભ્યો સાથે થયેલા ઇસટિવ્યૂ, વરિષ્ઠ અગ્રર્ીઓ પાસેથી મળેલો પ્રન્તભાવ, અને નવમે્બિ 2020 માાં કાઉન્સસલ 

વકણિોપમાાં હાથ િિાયેલી મતદાન પ્રરિયાના પરિર્ામ સ્વરૂપ,ે કાઉન્સસલે ગઇકાલે સમુદાયને સહાયરૂપ થવામાાં કાઉન્સસલ માટે ટોચની અગ્રતાઓ 

તિીકે 16 પહેલ (પાન 162) માંજૂિ કિી. આ અગ્રતાઓ બે પ્રવાહોમાાં વહેંચવામાાં આવી છે: આાંતિ સિકાિી/ ન્હમાયતી અગ્રતાઓ; અને િહેિ 

માટ ેજરૂિી/ન્નયાંન્િત અગ્રતાઓ, આ બિી અગ્રતાઓથી બ્રમે્પટનના સ્થાન્પત વ્યૂહાત્મક ન્નદેિોને સહાયતા મળવાનુાં ચાલુ િહે છે. 

COVID-19 થી ઊભી થયેલી અર્િાિી પરિન્સ્થન્તઓ અન ેપડકાિોમાાં, કમણચાિીઓએ કાયણિમો અન ેસર્વણસીસનુાં ન્વતિર્ ઝડપી બનાવવાની 

અન ેઅનુકૂળ થવાની જરૂિ પડી હતી. આમ છતાાં, સીટીએ પોતાની COVID-19 પ્રન્તરિયા અન ેરિકવિી સાંતુન્લત કિતી વખત ેમહત્વના 

ક્ષેિોમાાં આગળ વિવાનુાં ચાલુ િાખયુાં હતુાં: 

બ્રમે્પટન તકો આપતુાં િહિે છે 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેિાંિાઓની જીવન ક્ષમતા અન ેટકેો સિુાિવાનુાં ચાલુ િાખીન ેનીચે મજુબના કાયો કયાણ: 

• નાના િાંિાઓન ેગ્રાસટ ભાંડોળમાાં $233,000 પૂિા પાડ્યા 

• 137 વર્ચયુણઅલ ઇવસે્સ અન ેસેન્મનાિો માિફત ે5,000 ઉપિાાંત સહભાગીઓન ેપ્રવૃત્તમય કયાણ 

• બ્રેમ્પટન એસટિપ્રેસયુિ સેસટિ માિફતે 38 નવા િાંિાઓ અને 82 િાંિાકીય ન્વસ્તિર્ોની િચના સન્હત, 1,043 ક્લાયસટ કસસલ્ટેિસસ 

(સલાહ-મસલતો) પૂિા પાડ્યા 

• ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનમાાં આર્થણક ઉપન્સ્થન્ત વિાિવા ઇનોવેિન રડન્સ્િક્ટમાાં ચાિ નવા ભાગીદાિો િરૂ કયાણ 

બ્રમે્પટન એક મોઝેઇક (િચના) છે 

સીટીએ નીચે પ્રમાર્ ેબ્રેમ્પટનનુાં વનૈ્વધ્ય અન ેચેન્મ્પયન સમાવેિ ઉજવવાનુાં ચાલુ િાખયુાં: 

• નફો ન િળવા માટ ે48 રડન્જટલ પ્રોજેક્્સન ેટેકો આપીન,ે એડવાસસ બ્રેમ્પટન ફાંડમાાં $435,561 નુાં િોકાર્ કયુું  

• અવવેત આરિકી અન ેકેરિબીયન સામાન્જક, સાાંસ્કૃન્તક અન ેઆર્થણક સિન્ક્તકિર્ અને અવવેત-ન્વિોિી જાન્તવાદ એકમ સ્થાપયુાં, અન ે

2021 માાં ઇન્ક્વટી ઓરફસ િરૂ કિવાની માંજૂિી આપી જે કાયણસ્થળે અન ેસમદુાયમાાં અવિોિો ઓળખીને કાઢી નાખવા પિ ધ્યાન 

આપિ ે

• અવવેત સમુદાય માટ ેઅન્નનિમન સેવાઓ કાિરકદી માન્હતી સિ યોજયુાં જેમાાં 900 સહભાગીઓએ હાજિ િહીન ેએક િૅકોડણ 

બનાવ્યો 

• સુિક્ષા અન ેસમાવેિ પિ ધ્યાન આપીન ેસીટીના બે પાક્સણ (ઉદ્યાનો) પપણલ ન્લલાક મમેોરિયલ પાકણ અન ેઇમેન્સસપેિન પાકણનુાં નામ 

બદલ્યા 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://pub-brampton.escribemeetings.com/FileStream.ashx?DocumentId=15786&data=04%7C01%7CGurvinder.A.Singh@brampton.ca%7Cddd22ca4226d486380fd08d8c3b5efb2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637474533491116
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=8
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=10


 

 

બ્રમે્પટન એક હરિયાળ ુિહિે છે 

સીટીએ નીચે જર્ાવ્યા મજુબ નવીન િોિ, ઊજાણ કાયણક્ષમતા, જાહેિ પરિવહન અને કદુિતી સ્થળોના પનુિોદ્િાિ પિ ધ્યાન કેન્સિત કયુું: 

• પોતાનો સૌ પ્રથમ એવો બૅકયાડણ ગાડણન કાયણિમ િરૂ કયો, જે 6,000 ઉપિાાંત સહભાગીઓન ેઆકષણિ,ે સ્થાન્નક ફૂડ બેંક્સને 10,000 

પાઉસડ જેટલુાં દાન આપવા ઉપજ ન્વકસાવિ ે

• ગ્રીન હાઉસ ગેસ ઉત્સજણન ઘટાડવા પોતાનો કમ્યુન્નટી એનર્જી એસડ એન્મસન રિડક્િન પલાન િજૂ કયો 

• િાન્સઝટ પ્રોજેક્્સ આગળ વિાિવા $83.1M; અને પૂિનો પ્રકોપ ઘટાડવા પોતાનો રિવિવૉક પ્રોજેક્ટ આગળ વિાિવા $38M નુાં 

ભાંડોળ સુિન્ક્ષત કયુું 

• િાન્સઝટની િીજી સગવડ, એક સાંપરૂ્ણ ઇલેન્ક્િક િાન્સઝટ મેઇસટનેસસ એસડ સ્ટોિજે સગવડ માટનેી યોજનાઓ માંજૂિ કિી 

બ્રમે્પટન એક આિોનયપ્રદ અન ેસિુન્ક્ષત િહિે છે 

સીટી સામુદાન્યક સુિક્ષા સુિાિવા, માનન્સક આિોનય સહાયતાઓ વિાિવા અને સરિય અન ેઆિોનયપ્રદ જીવનિૈલીને પ્રોત્સાન્હત કિવા નીચે 

મુજબ મદદરૂપ થયુાં: 

• સમગ્ર બ્રેમ્પટનમાાં સામુદાન્યક સુિક્ષા ક્ષિેમાાં 26 ઓટોમેટેડ સ્પીડ એસફોસણમેસટ કમેેિા બસેાડ્યા 

• િહેવાસીઓ ન્િયાળુ મન્હનાઓમાાં સુિન્ક્ષત િીત ેસરિય િહી િકે તનેી ખાતિી કિવા ચાિ નવી આઉટડોિ સ્કૅટટાંગ ટિાંક્સ ખોલી 

• રિરિએિન સસેટસણ, ઉદ્યાનો અન ેમેદાનો જેવી રફટનેસ સગવડોમાાં સુિાિાઓ પૂિા કયાણ  

• સમગ્ર િહેિમાાં સરિય પરિવહનને પ્રોત્સાન્હત કિવા 26 રક.મી.ની બાઇક લૅન બનાવી 

બ્રમે્પટન એક સસુાંચાન્લત િહિે છે 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેવૈન્વવક મહામાિીના સમયગાળામાાં સવેાઓમાાં ઉત્કૃષ્ટતા અને સસુાંચાન્લત િહેિ બની િહવેાની અગ્રતાઓ ચાલુ િાખવા 

નીચેના ન્વષયો ધ્યાનમાાં લીિા: 

• અનામત ભાંડોળમાાં િૅકોડણ ફાળા વડ ેસતત િીજા વષણ માટે કિો (ટકે્સીસ) અચળ િાખવાની સાથે સાથે, િહેવાસીઓન ેમહત્વની 

સેવાઓ આપી 

• રિપલ AAA િેરડટ મૂલ્યાાંકન જાળવી િાખયુાં જે સાબૂત નાર્ાકીય વ્યવહાિો માટ ેમ્યુન્નન્સપાન્લટીન ેમળી િકતુાં શે્રષ્ઠતમ મલૂ્યાાંકન છે 

• સગવડોનુાં ન્નિીક્ષર્ કિતી ઍપ, મોન્બ ઇસસ્પેક્ટ (Mobi Inspect) િરૂઆતમાાં અપનાવનાિ બસયુાં 

• $34.9M (તબક્કો 1 સુિન્ક્ષત પનુઃિરૂઆત કાયણિમ),  $27.5M (તબક્કો 2 સુિન્ક્ષત પુનઃિરૂઆત કાયણિમ) અન ે

$0.6M (મ્યુન્નન્સપલ િાન્સઝટ એસહાસસ્ડ ન્ક્લનીંગ ફાંડ)ની નાર્ાકીય િાહત માટ ેન્હમાયતી બસયુાં અન ેઆિન્ક્ષત કયુું 

• સમગ્ર દેિમાાં 300 ટોચના એમ્પલોયસણની યાદીમાાં, ફોધસણ દ્વાિા કેનડેાના શે્રષ્ઠ એમ્પલોયસણ પૈકી એક તિીક ેનામાાંરકત થયુાં 

2018-2022 નાાં સમયગાળામાાં કાઉન્સસલની અગ્રતાઓની પરિભાષાની અાંદિ 2020 માટ ેઝાાંખી (હાઇલાઇ્સ) અને ઉપલન્ધિઓ ન્વિ ેવિુ 

માન્હતી માટ ેવેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/tocp 

અવતિર્ો (ક્વૉ્સ): 

“મને કાઉન્સસલની અગ્રતાઓની પરિભાષાની ઝાાંખી અને પરિર્ામો િજૂ કિતા ખુિી થાય છે જેને અમ ેવષણ 2020 માાં એક ટીમ તિીક ેમળેવી 

હતી. મહામાિીન ેધ્યાનમાાં િાખતા, સીટીએ ત્વરિત ધ્યાન આપર્ાાં સમુદાયન ેસહાયતા કિવા પિ આપવાનુાં હતુાં. એ જ સમયે, અમ ેપ્રવતણમાન 

51 પહેલ અને 22 અગ્રતાઓ, અને 20 વિાિાની કાઉન્સસલ ેમાંજૂિ કિેલી પહેલ પિ અમારાં મહત્વનુાં કામ ચાલુ િાખયુાં. આપર્ે 2021 માાં 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/Green%20City.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=14
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Documents/2020%20TOCP%20Highlights.pdf#page=16
http://www.brampton.ca/tocp


 

 

પ્રવેિીએ છીએ ત્યાિ,ે આપર્ી કાઉન્સસલનુાં તીવ્ર ધ્યાન 2021-2022 માટે 16 અગ્રતાઓ પિ આપવાથી ખાતિી કિી િકાય છે કે આપર્ે 

સમુદાય માટ ેમહત્વપૂર્ણ બાબતો પિ ધ્યાન આપવાનુાં જાળવી િાખીએ છીએ.” 

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“2020 માાં, અમે COVID-19 ને લીિ ેઅત્યાંતપર્ ેપડકાિભયો સમયનો સામનો કયો અન ેસીટી કમણચાિીઓએ આપર્ાાં િહવેાસીઓ, િાંિાઓ 

અન ેસામુદાન્યક સમૂહોને સહાયરૂપ થવા અથાક કામ કયુું. અમાિી ટીમે કાઉન્સસલની અગ્રતાઓની પરિભાષાને પહોંચી વળવાનુાં ચાલુ િાખતી 

વખતે વૈન્વવક મહામાિીના સમયગાળામાાં કાયણક્ષમ અન ેઅસિકાિક સીટી સવેાઓ આપવાનુાં ચાલુ િાખયુાં છે. મને અમાિી ટીમની 2020 ની 

અન ેકાઉન્સસલની વચગાળાની તાજી ઉપલન્ધિઓ જર્ાવતા ગૌિવ થાય છે ક ે16 મહત્વની અગ્રતાઓ આપર્ાાં સમુદાય માટે બહુ શે્રષ્ઠ 

પરિર્ામ આપવા ટીમ બ્રેમ્પટનની કરટબદ્િતા માટેનુાં વન્સયતનામુાં છે.”  

- ડેન્વડ બારિક (David Barrick), ચીફ એડન્મન્નસ્િેરટવ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 
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