
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનન ે2021 માટ ેકનેડેામાાં મકૅલીનની શ્રષે્ઠ સમદુાયો માટનેી યાદીમાાં   #13 તરીક ેમાન્યતા 

મળી 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (એપ્રિલ 9, 2021) – મૅકલીન્સ મેગેઝીન દ્વારા સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનને 2021 માટે કેનેડાના શ્રેષ્ઠ સમુદાયો પૈકી એક તરીકે માન્યતા 

મળી, જે દેશમાાં રહેવા લાયક શ્રેષ્ઠ સ્થળો માટે અપાતુાં એક ક્રમાાંકન (રેટટાંગ) છે. 

ગયા વર્ષે, બ્રેમ્પટનને આ યાદીમાાં 199મુાં સ્થાન મળયુાં હતુાં. આ વર્ષે, બ્રેમ્પટનને 415 શહેરોમાાં 13 મુાં સ્થાન મળયુાં. આ ક્રમાાંકન દરેક સમુદાયની ટોચની 

લાક્ષપ્રિકતાઓની ઝાાંખી દશાાવે છે, જયાાં બ્રેમ્પટનની સામુદાપ્રયક સામેલગીરી, સગવડતાઓ અને ઇન્ટરનેટ કનેપ્રટટપ્રવટીએ આ શહેરને કેનેડામાાં રહેવાના અન ે

દૂરસ્થ રહીને (રરમોટલી) કામ કરવાના ટોચના સ્થળો પૈકી એક તરીકે તારવયુાં. 

મૅકલીનનુાં દેશમાાં રહેવાના શ્રેષ્ઠ સ્થળોનુાં નવુાં અજોડ ક્રમાાંકન COVID-19 મહામારીને અને ઘિાાં લોકો ઘરે રહીને કામ અન ેઅભ્યાસ કરતા હોવાની બાબતને 

ધ્યાનમાાં લે છે. એનપ્રવરોપ્રનટસ એનાલીરટટસ અને કેનેરડયન ઇન્ટરનેટ રજીસ્રેશન ઓથોરરટી (CIRA) દ્વારા પૂરા પાડવામાાં આવેલા ડેટા, તેમજ પ્રવપ્રવધ 

સ્રોતોમાાંથી ઉપલબ્ધ જાહેર આાંકડાઓનો ઉપયોગ કરીને, તેઓ સરેરાશ વયપ્રટતને કેટલી મહત્વની માને છે તેના આધારે તેઓએ શ્રેિીબદ્ધ શ્રેિીઓ પર ભાર 

મૂટયો અને દરેક મ્યુપ્રનપ્રસપાપ્રલટીને તદઅનુસાર ક્રમાાંકન આપયુાં. 

મૅકલીનના ક્રમાાંકનમાાં પરવડી શકે તેવા આવાસો, વસ્તીમાાં વધારો, કરવેરા, ગુનાઓ, આબોહવા, આરોગ્ય સાંભાળ, સગવડો સુધી પહોંચ અને સામુદાપ્રયક 

વચનબદ્ધતાને ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવયા હતા. તેમાાં CIRA નાાં ડેટા આધારરત બ્રોડબેન્ડના પરફોરમન્સને ક્રમાાંકન આપતી નવી શ્રેિી પિ સમાવવામાાં આવી 

હતી. 

વધુ માપ્રહતી માટે અન ેપૂરી યાદી જોવા વેબસાઇટ જુઓ, www.macleans.ca 

અવતરિો (ટવૉટ્સ): 

“બ્રેમ્પટન એક સુરપ્રક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ શહેર છે અન ેમૅકલીન્સ દ્વારા કેનેડાના શ્રેષ્ઠ સમુદાયો પૈકી એક તરીકે તેમજ એક જ વર્ષામાાં #199 પરથી #13 માાં 

સ્થાને પહોંચવાની માન્યતા મળવા બદલ હુાં અપ્રતશય ગૌરવ અનુભવુાં છુાં. અમે અમારા રહેવાસીઓ માટે એક એવા સમૃદ્ધ શહેરનુાં પ્રનમાાિ કરવાનુાં ચાલુ રાખયુાં 

છે જે જોડાયેલુાં, ટકાઉ, સવાગ્રાહી અન ેભાપ્રવ આર્થાક પ્રવકાસ અન ેરોજગાર સજાન માટે સારી પ્રસ્થપ્રતમાાં હોય.” 

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

"મૅકલીન્સ દ્વારા કેનેડાના શ્રેષ્ઠ સમુદાયો પૈકી એક તરીકે માન્યતા મળવી એ આપિાાં રહેવાસીઓ માટે અથાસરભર પરરિામો પૂરા પાડવા અમારી ટીમ દ્વારા 

કરાતા કાયાન ેિપ્રતબબાંપ્રબત કરે છે. અમે અમારા સમુદાય માટે પરરિામો પ્રવતરરત કરવા, અન ેકાઉપ્રન્સલની અગ્રતાઓની પરરભાર્ષાને આગળ ધપાવવા કરટબદ્ધ 

છીએ, અમ ેબ્રેમ્પટનને રહેવા, કામ કરવા અન ેરમવા લાયક પસાંદગીનુાં સ્થળ બનાવવાનુાં ચાલુ રાખીશુાં.” 

- ડેપ્રવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડપ્રમપ્રનસ્રેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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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. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.macleans.ca/canadas-best-communities-in-2021-full-ranking/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C0dcefea0a7d842927eb208d8fb96e203%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637535972742996201%7CUnk
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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


 

 

 

 
વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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