
 

 

 ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન રિસસવ્સ વર્લ્ડ કાઉસસસલ ઓન ્ટેા પ્લરેટનમ-લેવલ ISO ્ટેા સર્ટડરફકશેન (સીટી ઓફ બ્રમે્પટનન ે

વર્લ્ડ કાઉસસસલ ઓન સીટી ્ટેાન ું પ્લેરટનમ-કક્ષાન ું ISO ્ટેા સર્ટડરફકેશન મળ્ ું) 
આપણું સીટી કામગીિી સુંચાલનને સમર્પડત વૈસવવક-કક્ષાના શહેિોના ગ્લોબલ નેટવકડમાું જો્ા્ છે 

 

બ્રેમ્પટન, ઓસટેરિ્ો (ફબે્ર આિી 17, 2021) – આજે, વર્લ્ડ કાઉસસસલ ઓન સીટી ્ટેા (WCCD) દ્વાિા ઘોષણા કિવામાું આવી ક ેસીટી 

ઓફ બ્રેમ્પટનને ISO 37120 પ્લેરટનમ-કક્ષાન ું સર્ટડરફકેશન મળ  ્ું છે, જે અસિકાિક િીતે સનણડ્ો લેવા ્ેટા (માસહતી) એકત્રીકિણ, વહેંચણી, 

અન ેઉપ્ોગમાું લેવામાું ઉચ્ચતમ પ્રમાણ દશાડવે છે. 

 

માનની્ કથૅેરિન મકૅેસના (Catherine McKenna), સમસનસ્ટિ ઓફ ઇસરાસ્રક્ચિ એસ્ કમ્્ સનટીસ વતી પ્રદેશના MPs, અને સીટી 

કાઉસસસલના સભ્્ો સાથે જો્ાઇને, WCCD દ્વાિા 35 દેશોમાું 100 ઉપિાુંત શહેિોમાું ફેલા્ેલા પોતાના ગ્લોબલ નટેવકડમાું WCCD ISO 

37120 પ્લેરટનમ-કક્ષાન ું સર્ટડરફકશેન મેળવનાિ આપણાું સીટીને આવકાિવામાું આવ્  ્ું છે. સીટીએ ગવમેસટ ઓફ કનેે્ા દ્વાિા સમર્થડત ્ેટા 

ફોિ કેનેર્્ન સીટીસ પ્રોજેક્ટ (DCCP) નાું ભાગરૂપ ેWCCD નાું ISO 37120 પ્રમાણમાુંના 104 માુંથી 90 ઉપિાુંત સૂચકાુંકો 

(ઇસસ્કટેસડ) નોંધાવ્્ા હતા. 

 

WCCD ગ્લોબલ નેટવકડના સભ્્ તિીક,ે સીટી સવેાઓ અને િહેવાસીઓના જીવનની ગ ણવત્તા સ ધાિવા દ સન્ાભિના અસ્ ્ેટાથી ચસલત 

શહેિોની સામ ેપોતાના સ્થાસનક અન ભવો અન ેબેંચમાકડ (આધાિ-સચહ્ન) માસહતી વહેંચશે. બ્રેમ્પટન પોતાના WCCD ગ્લોબલ નટેવકડ 

ભાગીદાિોની સાથે, એક સ્માટડ, કા્મી, સસ્થસતસ્થાપક, સમૃદ્ધ અને સવડગ્રાહી સમ દા્ બનાવવાન ું ચાલ  િાખવા સામાસજક, આર્થડક અને 

પ્ાડવિણલક્ષી સૂચકાુંકો માપશ.ે 

 

વર્લ્ડ કાઉસસસલ ઓન સીટી ્ટેા (WCCD) અને સર્ટડરફકેશન સવશ ેવધ  માસહતી માટે વેબસાઇટ જ ઓ, www.dataforcities.org.  

 

્ટેા ફોિ કનેરે્્ન સીટીસ પ્રોજેક્ટ સવશ ે

  

સમગ્ર કનેે્ાના શહેિી આગવેાનોન ેઉચ્ચ-માત્રાના, સિખામણી ્ોગ્્, અને સ્વતુંત્ર િીતે ચકાસેલા મ્્ સનસસપલ ્ટેા વ્ે સજ્જ કિીન,ે ્ટેા ફોિ 

કેનેર્્ન સીટીસ પ્રોજેક્ટ એક પરિવતડનશીલ, ત્રણ-વષી્, સમગ્ર કેને્ ાને આવિી લેતો પ્રોજેક્ટ છે જે હાલમાું દેશભિની પુંદિ જેટલી ્ટેાથી 

ચસલત મ્્ સનસસપાસલટીસમાું ચાલી િહ્યો છે. ફે્િલ સમસનસ્રી ઓફ ઇસરાસ્રક્ચિ એસ્ કમ્્ સનટીસની સહા્તા મેળવીન,ે આ પ્રોજેક્ટ શહિેી 

આગેવાનો માટે તઓે દ્વાિા મહત્વના સનણડ્ો લેવા જરૂિી પ્રકાિનો ્ેટા પૂિો પા્ ેછે, પણ સમગ્ર કનેે્ાના ત્રીસ શહેિો, અને દ સન્ાભિના 

એકસો શહિેો સાથે મજબૂત, સુંપણૂડ સિખામણીઓ કિતી વખતે, આુંતરિક બેંચમાર્કિંગ પણ મજબૂત બનાવે છે. સસ્થિતા આ્ોજન મજબૂત 

કિવાથી માું્ીને આબોહવામાું ફેિફાિના હેત ઓ સસદ્ધ કિવા આર્થડક સવકાસ ચસલત કિવા, અને સનણાડ્ક િોકાણ સનણડ્ો જણાવવા, ્ેટા ફોિ 

કેનેર્્ન સીટીસ પ્રોજેક્ટ દેશભિના મ્્ સનસસપલ સનણાડ્કોને સ્માટડિ, વધાિ ેટકાઉ, સસ્થસતસ્થાપક, સમૃદ્ધ અને સવડગ્રાહી સમ દા્ો બનાવવા 

જરૂિી અસનવા ડ્ ્ટેા આપ ેછે. 

 

અવતિણો (ક્વૉટ્સ): 

 

“બ્રેમ્પટન એક સ સુંચાસલત શહેિ છે, અને અમ ેએક સવડગ્રાહી સમ દા્ બનાવી િહ્યાું છીએ જે સ િસક્ષત, કા્મી અન ેસફળ િહે. અમાિા ISO 

37120 પ્લેરટનમ-કક્ષા પ્રમાસણત 100 ઉપિાુંત વૈસવવક ભાગીદાિોના નટેવકડ સાથે કામ કિીન,ે અમ ેન કેવળ બ્રમે્પટનવાસીઓ, પિુંત  સમગ્ર 

કેને્ાના લોકો માટ ેજીવનની ગ ણવત્તા સ ધાિવા અમાિા સ્થાસનક અન ભવો વહેંચીશ ું અને એકસિખા ્ટેા-સુંચાસલત શહેિો પાસેથી શીખીશ ું. 

મન ેઆવચ ડ્જનક િીતે ગૌિવ થા્ છે કે બ્રેમ્પટનન ેઆપણાું ્ેટાના ઉચ્ચ પ્રમાણ માટ ેઓળખ મળી છે, અન ેહ ું સ્માટડ, કા્મી અને સફળ 

સમ દા્ો બનાવવા અસ્ WCCD પ્લેરટનમ-કક્ષાના શહેિો સાથે કામ કિવા આશાવાદી છ ું.” 

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

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://news.dataforcities.org/2019/07/government-of-canada-and-wccd-launch.html&data=04%7C01%7CMegan.Ball@brampton.ca%7C77e9d82378a94a3bc9e608d8d2c656dd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C6374910966074362
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://news.dataforcities.org/2019/07/government-of-canada-and-wccd-launch.html&data=04%7C01%7CMegan.Ball@brampton.ca%7C77e9d82378a94a3bc9e608d8d2c656dd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C6374910966074362
http://www.dataforcities.org/
http://news.dataforcities.org/2019/07/government-of-canada-and-wccd-launch.html
http://news.dataforcities.org/2019/07/government-of-canada-and-wccd-launch.html


 

 

“્ેટા આપણાું િહેવાસીઓ માટ ેઅસિકાિક સનણડ્ો લેવા અસનવા ડ્ છે, અન ેસહ્ોગ અને બેંચમાર્કિંગથી આપણે સ િસક્ષત, કા્મી અન ેસફળ 

શહેિ બનાવવા આપણાું ભાગીદાિો પાસથેી શીખવાન ું ચાલ  િાખી શકીએ છીએ.  એસલટ WCCD ગ્લોબલ નટેવકડના ભાગ તિીક,ે અમે 

બ્રેમ્પટનમાું જે જાણીએ છીએ, અને બ્રમે્પટન અન ેસમગ્ર કનેે્ાના લોકોન ું જીવન સ ધાિવા અમાિા ભાગીદાિો પાસેથી શીખીએ છીએ ત ે

વહેંચવાની તક અમાિી પાસે િહેશે. અમન ેવર્લ્ડ કાઉસસસલ ફોિ સીટી ્ેટાની માસ્તા મળવાન ું ગૌિવ છે, અને અમ ેઆ તકનો ઉપ્ોગ આપણાું 

ચર્્ાતા સમ દા્માું આપણી સસ્થિતા સ ધાિવાન ું અન ેઆર્થડક સવકાસ ચસલત કિવાન ું ચાલ  િાખવા માટે કિીશ ું.” 

- હિરકિત સસુંહ (Harkirat Singh), અધ્્ક્ષ, કોપોિટે સવેાઓ; સીટી કાઉસસસલિ, વોર્ડસડ 9 અન ે10, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનમાું, અમ ે્ેટાથી ચસલત સનણડ્ો લઇન,ે મ્્ સનસસપલ સમલકતોન ું અસિકાિક િીતે સુંચાલન કિીને અન ેઆપણાું 

િહેવાસીઓન ું જીવન સ ધાિવા સહ્ોગ અને સહમા્ત માટે ભાગીદાિીઓનો લાભ અપાવીને અમાિી િોસજુંદી સુંચાલન કામગીિીઓ સ ધાિવા 

સતત પ્ર્ત્નશીલ િહીએ છીએ. આપણ ેISO 37120 પ્લેરટનમ-કક્ષાન ું સર્ટડરફકેશન મેળવીન ેબ્રેમ્પટને વૈસવવક આગવેાન બનવાન ું ચાલ  િાખ  ્ું 

છે, જે આપણાું િહવેાસીઓ માટે સ સુંચાસલત શહેિ બનવાની કાઉસસસલની અગ્રતાને આગળ ધપાવ ેછે.” 

- ્ેસવ્ બારિક (David Barrick), ચીફ એ્સમસનસ્રેરટવ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“સવશાળ અને નાના, બધાું સમ દા્ોને આધ સનક જાહેિ માળખાગત સગવ્ોન ું આ્ોજન અન ેસનમાડણ કિવા સાિા ્ટેાની જરૂિ છે. વૈસવવક ્ેટા 

ધોિણોન ેપહોંચી વળવ ું સનણાડ્ક બને છે. ્ટેા ફોિ કેનેર્્ન સીટીસ પાઇલોટ પ્રોજેક્ટ માિફત,ે વર્લ્ડ કાઉસસસલ ઓન સીટી ્ટેા સાથેની 

ભાગીદાિીમાું, અમે બસ તે કિવા સમગ્ર કનેે્ાના સુંખ્ાબુંધ સમ દા્ોમાું મ્્ સનસસપલ આગેવાનોને મદદ કિી િહ્યાું છીએ. મને આનુંદ છે કે 

બ્રેમ્પટનને મ્્ સનસસપલ ્ટેા માટ ેISO પ્રમાણ મળ  ્ું છે. આનાથી સીટીન ેગ ણવત્તાભ્ાડ ્ટેા સાથ ેપ્રોજેક્ટ્સન ું આ્ોજન કિવામાું મદદ મળશ ે

અન ેપ િાવો ધ્્ાનમાું િાખીને સનણડ્  કિવાના માગડદશડનમાું મદદરૂપ થશ.ે કનેે્ાનો ઇસરાસ્રક્ચિ પ્લાન હજાિો પ્રોજેક્ટ્સમાું િોકાણ કિ ેછે, 

દેશભિમાું િોજગાિન ું સજડન કિે છે, અન ેવધાિે મજબૂત સમ દા્ોન ું સનમાડણ કિ ેછે.” 

- માનની્ કથૅેરિન મકૅેસના (Catherine McKenna), સમસનસ્ટિ ઓફ ઇસરાસ્રક્ચિ એસ્ કમ્્ સનટીસ 

 

"વર્લ્ડ કાઉસસસલ ઓન સીટી ્ેટા વતી, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનને WCCD ન ું ISO 37120 પ્લેરટનમ સર્ટડરફકેશન મળતા અસભનુંદન આપવામાું 

મન ેખ શી થા્ છે. આ ઉપલસધધ તમાિા ઉત્કૃષ્ટ કમડચાિીઓના સમપડણ અન ેપ િાવાન ેધ્્ાનમાું િાખીન ેસનણડ્ કિવા કાઉસસસલની કરટબદ્ધતાન ે

પ્રસતસબુંસબત કિત ું પ્રમાણ દશાડવ ેછે. સ ધાિેલી સર્વડસ સવતિણથી માું્ીને આર્થડક સવકાસ, આ્ોજન અન ેમાળખાગત સગવ્ોમાું િોકાણમાું લાગ  

કિતા, શહિેનો ISO-પ્રમાસણત ્ટેા બ્રેમ્પટનની સવકાસ માટનેી શસક્તઓ અને તકોન ેદશાડવે છે. સમસનસ્રી ઓફ ઇસરાસ્રક્ચિ એસ્ કમ્્ સનટીસ 

અન ેસમસનસ્ટિ મકૅેસના સાથેની આપણી ભાગીદાિી માિફત,ે અમે ્ેટા ફોિ કનેેર્્ન સીટીસ પ્રોજેક્ટના બાકી િહેલા વષડ માટ,ે અન ેઆગળ 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન સાથ ેકામ કિવા આશાવાદી છીએ." 

- ્ૉ. પેરરસશ્ા મૅક્કાની (Dr. Patricia McCarney), પ્રમ ખ અને CEO, WCCD  
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપથી વવકાસ પામતા શહેિો પકૈી એક હોવા સાથ ેબ્રમૅ્પટન 6,50,000 લોકોન ું ઘિ છે અન ેતમેાું 70,000 વ્યાપાિો છે. અમે જે કિીએ છીએ તેન ું હાર્દ લોકો 

છે. અમને અમાિા વૈવવધ્યસભિ સમ ર્ાયોથી જોમ મળે છે, અમે વનવેશ આકર્ષીએ છીએ અન ેઅમ ેએવા પ્રવાસનો આિુંભ કિી િહ્યા છીએ જે ટેકનોલોવજકલ અન ેપયાદવિણીય 

ઇનોવેશન તિફ ર્ોિી જાય છે. અમે પ્રગવતની ભાગીર્ાિી એક સ્વાસ્્યપ્રર્ શહેિ બનાવવા કિીએ છીએ જે સલામત હોય, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી 

સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

વમરડયા સુંપકદ  

ગ િવવુંર્િ વસુંઘ 

સુંકલનકતાદ, વમરડયા એન્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્ટ  

સ્રેટેવજક કમ્ય વનકેશન્સ  

વસટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન 

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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