
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

સીટી ઑફ બ્રમે્પટન વર્લ્ડ કાઉન્સસલ ઓન સીટી ્ટેાન ું  

પ્લટેટનમ-સ્તરન ું ISO ્ટેા સર્ટડટફકશેન સતત બીજા વર્ષ ેમળેવ ેછે 

  

બ્રેમ્પટન, ઓસટેટરયો (ઓક્ટોબર 13, 2021) – આજે, વર્લ્ડ કાઉન્સસલ ઓન સીટી ્ેટા (WCCD) દ્વારા ઘોર્ષણા કરવામાું આવી કે સીટી ઑફ બ્રેમ્પટનને 

સતત બીજા વર્ષડ માટે, ISO 37120 પ્લેટટનમ-સ્તરન ું સર્ટડટફકેશન મળે છે, જે અસરકારક રીતે ન્નણડયો લેવા ્ેટા એકત્રીકરણ, વહેંચણી, અન ે્ેટાને 

ઉપયોગમાું લેવામાું ઉચ્ચતમ ધોરણ દશાડવે છે. 

 

સીટીએ WCCD નાું ISO 37120 ધોરણમાું 104 માુંથી 90 થી વધારે સૂચકાુંકો નોંધાવીને ઉચ્ચતમ-સ્તર માટેની જરૂટરયાત સુંતોર્ષી છે, જે ગવમેસટ ઑફ 

કેને્ા સહાયક ્ેટા ફૉર કેનેટ્યન સીટીસ પ્રોજેક્ટ (DCCP) નો ભાગ છે, અન ે35 દેશોમાુંના 100 થી વધારે વૈન્વવક શહેરોના પસુંદગીના સમૂહમાું – અન ે

કેને્ામાું 30 માું જો્ાય છે – જે અસરકારક અને પટરવતડનશીલ ન્નણડયો લેવા સીટીનો ્ેટા એકઠો કરે છે, વહેંચે છે, અન ેઉપયોગમાું લે છે. 

 

સીટી WCCD ગ્લોબલ નેટવકડના સભ્ય તરીકે, સેવાઓની અને રહેવાસીઓના જીવનની ગ ણવત્તા સ ધારવા દ ન્નયાભરના અસય ્ેટા-ચન્લત શહેરોની સામે 

પોતાના સ્થાન્નક અન ભવો અને બેંચમાક્સડ (આધાર-ન્ચહ્નરૂપી) માન્હતી વહેંચે છે. બ્રેમ્પટન પોતાના WCCD ગ્લોબલ નેટવકડ ભાગીદારોની સાથે, એક 

સ્માટડ, ટકાઉ, લચીલો, સમૃદ્ધ અને સવડગ્રાહી સમ દાય બનાવવાન ું ચાલ  રાખવા સામાન્જક, આર્થડક અને પયાડવરણલક્ષી સૂચકાુંકો માપશે. 

 

વર્લ્ડ કાઉન્સસલ ઓન સીટી ્ેટા (WCCD) અને સર્ટડટફકેશન ન્વશ ેવધ  માન્હતી માટે વેબસાઇટ જ ઓ, www.dataforcities.org. 

 

્ટેા ફૉર કનેટે્યન સીટીસ પ્રોજેક્ટ ન્વશ ે

  

સમગ્ર કેને્ાના શહેરી આગેવાનોને ઉચ્ચ-માત્રાના, સરખામણી યોગ્ય, અને સ્વતુંત્ર રીતે ચકાસેલા મ્ય ન્નન્સપલ ્ેટા વ્ે સજ્જ કરીને, ્ેટા ફૉર કેનેટ્યન 

સીટીસ પ્રોજેક્ટ એક પટરવતડનશીલ, ત્રણ-વર્ષીય, સમગ્ર કેને્ાને આવરી લેતો પ્રોજેક્ટ છે જે હાલમાું દેશભરની પુંદર જેટલી ્ેટા-ચન્લત મ્ય ન્નન્સપાન્લટીસમાું 

ચાલી રહ્યો છે. ફે્રલ ન્મન્નસ્રી ઑફ ઇસરાસ્રક્ચર એસ્ કમ્ય ન્નટીસની સહાયતા મેળવીને, આ પ્રોજેક્ટ શહેરી આગેવાનો માટે તેઓ દ્વારા મહત્વના ન્નણડયો 

લેવા જરૂરી પ્રકારનો ્ેટા પૂરો પા્ે છે, પણ સમગ્ર કેને્ાના ત્રીસ શહેરો, અન ેદ ન્નયાભરના 100 શહેરો સાથે મજબૂત, સુંપૂણડ સરખામણીઓ કરતી વખતે, 

આુંતટરક બેંચમાર્કિંગ પણ મજબૂત બનાવે છે. ન્સ્થરતા આયોજન મજબૂત કરવાથી માું્ીને આબોહવામાું ફેરફાર હેત ઓ ન્સદ્ધ કરવા આર્થડક ન્વકાસ ચન્લત 

કરવા, અન ેન્નણાડયક રોકાણ ન્નણડયો જણાવવા, ્ેટા ફૉર કેનેટ્યન સીટીસ પ્રોજેક્ટ દેશભરના મ્ય ન્નન્સપલ ન્નણાડયકોને સ્માટડર, વધારે ટકાઉ, લચીલા, સમૃદ્ધ 

અન ેસવડગ્રાહી સમ દાયો બનાવવા જરૂરી અન્નવાયડ ્ેટા આપે છે. 

ક્વોટ્સ (અવતરણો) 

  

“બ્રેમ્પટન એક સ સુંચાન્લત શહેર છે, અન ેઅમ ેએક સવડગ્રાહી સમ દાય બનાવી રહ્યાું છીએ જે સ રન્ક્ષત, ટકાઉ અને સફળ રહે. ્ેટા-ચન્લત ન્નણડય પ્રટિયા 

કરીને, અમ ેઅમારા રહેવાસીઓ માટે જીવનની ગ ણવત્તા સ ધારવાન ું ચાલ  રાખીએ છીએ. અમે સતત બીજા વર્ષડ માટે WCCD દ્વારા ISO 37120 

પ્લેટટનમ-સ્તરના સર્ટડટફકેશન તરીકે ઓળખ મળવા બદલ ગૌરવ અન ભવીએ છીએ, અને WCCD ગ્લોબલ નેટવકડ સાથે અમારા સ્થાન્નક અન ભવો 

વહેંચવા, તેમજ અસય શહેરો પાસેથી ન્શક્ષણ મેળવવા આશાવાદી છીએ, જેથી અમારા રહેવાસીઓ અન ેસમગ્ર કેને્ાવાસીઓને લાભ મળી શકે.” 

- પૅટરક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://news.dataforcities.org/2019/07/government-of-canada-and-wccd-launch.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C22c97fbe75c1457a81af08d98e768e1b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C6376974621387
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.dataforcities.org/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C22c97fbe75c1457a81af08d98e768e1b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637697462138774880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQ
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://news.dataforcities.org/2019/07/government-of-canada-and-wccd-launch.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C22c97fbe75c1457a81af08d98e768e1b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C6376974621387
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://news.dataforcities.org/2019/07/government-of-canada-and-wccd-launch.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C22c97fbe75c1457a81af08d98e768e1b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C6376974621387


 

 

“આપણાું રહેવાસીઓ માટે અસરકારક ન્નણડયો લેવા ્ેટા હોવો અન્નવાયડ છે, અન ેશ્રેષ્ઠ WCCD ગ્લોબલ નેટવકડના ભાગ તરીકે પસુંદગી પામીને, અમ ેઅસય 

્ેટા-ચન્લત સમ દાયો સાથે સહયોગ સાધીને તેઓ પાસેથી બેંચમાકડ (આધાર-ન્ચહ્નરૂપી) માન્હતી શીખી શકીએ છીએ, જેથી બ્રેમ્પટનવાસીઓ અને સમગ્ર 

કેને્ાના લોકોન ું જીવન સ ધારી શકાય. સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન સતત બીજા વર્ષડ માટે વર્લ્ડ કાઉન્સસલ ઓન સીટી ્ેટા પાસેથી ઓળખ મળવા બદલ ગૌરવ 

અન ભવે છે, અન ેપ રાવો-આધાટરત ન્નણડય-પ્રટિયા કરીને આપણી ન્સ્થરતા અન ેમાળખાગત સગવ્ સ ધારવાન ું અન ેઆર્થડક ન્વકાસ ચન્લત કરવાન ું ચાલ  

રાખશે.” 

- હરટકરત સસુંહ (Harkirat Singh), અધ્યક્ષ, કોપોરેટ સેવાઓ; સીટી કાઉન્સસલર, વોર્ડસડ 9 અને 10, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન કાઉન્સસલની અગ્રતાની પટરભાર્ષાને આગળ વધારવા સમર્પડત છે: બ્રેમ્પટન એક સ સુંચાન્લત શહેર છે, અન ે– WCCD પાસેથી સતત 

બે વર્ષડથી ISO 37120 પ્લેટટનમ-સ્તરન ું સર્ટડટફકેશન મળવાના પ રાવા તરીકે – આપણને નવીન શોધ અને ્ેટા ચન્લત ન્નણડય પ્રટિયામાું વૈન્વવક અગ્રણી 

તરીકે ઓળખ મળવાન ું ચાલ  છે. આપણી ટીમ આપણાું રહેવાસીઓ માટે સ રન્ક્ષત, ટકાઉ અને સફળ શહેર બનાવવા સતત પ્રયત્નશીલ છે, અને અમે તે કરવા 

સહયોગ માટે અન ેપ રાવો-આધાટરત ન્નણડયો લેવા અમારી ભાગીદારીઓનો લાભ લેવાન ું ચાલ  રાખીશ ું.” 

- ્ેન્વ્ બાટરક (David Barrick), ચીફ એ્ન્મન્નસ્રેટટવ ઓટફસર, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

"WCCD વતી, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટનને તેઓના ઉચ્ચતમ, પ્લેટટનમ સ્તરે WCCD ISO 37120 સર્ટડટફકેશનના બીજા વર્ષે અન્ભનુંદન આપવામાું હ ું ખ શી 

અન ભવ ું છ ું. બ્રેમ્પટન પ્રમાણભૂત સીટી ્ેટા ઉપયોગમાું લેવાની પોતાની કટટબદ્ધતામાું વૈન્વવક સ્તરે 100 ઉપરાુંત WCCD શહેરોના સમૂહમાું અ્ીખમ 

ઊભ ું છે જેથી બધાું બ્રેમ્પટનવાસીઓ માટે બહ  ટકાઉ, લચીલા, સમૃદ્ધ, સવડગ્રાહી અન ેસ્માટડ ભાન્વ તરફ આગળ વધી શકાય. ્ેટા ફૉર કેનેટ્યન સીટીસ 

પ્રોજેક્ટના ભાગરૂપે આ ઉપલન્ધધ પર મેયર બ્રાઉન (Brown), મ ખ્ય વહીવટી અન્ધકારી ્ેન્વ્ બાટરક (David Barrick), કાઉન્સસલ અને કમડચારીઓને 

અન્ભનુંદન. તમે આ વાર્ર્ષડક ્ેટાનો ઉપયોગ તમારા શહેરવાસીઓ માટે ફેરફારને ચન્લત કરવા અન ેતમારી અપવાદમય પ્રગન્તની દેખરેખ રાખવા ્ેટા નોંધવાન ું 

ચાલ  રાખ્ય ું છે ત્યારે WCCD તમારી સાથે કામ કરવામાું સાથે છે.” 

- ્ૉ. પેટરન્શયા મૅક્કાની (Dr. Patricia McCarney), પ્રમ ખ અને CEO, WCCD 

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 (Strategic Communication)  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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