માર્ચ 1, 2019

બ્રામ્પટન સ્માટચ સીટીસ ટેકનોલોજીસ વિષય પર આંતરરાષ્ટ્રીય વિખર સંમલ
ે નનં સવિયારં યજમાન બનયં

આયોજન ત્યારે થયં જ્યારે આ િિેર કેનડે ામાં ટેકનોલોજીકલ અને નિીન િોધ માટેનં િોટસ્પોટ બનિા પોતાની
ગવત િધારી રહ્ં છે .
બ્રામ્પટન, ઓનટેરરયો (માર્ચ 1, 2019) – દવનયાભરના િિેરો સામાજીક, આર્થચક અને પયાચિરણલક્ષી મોરર્ે બિવિધ પડકારોનો સામનો કરતા
િોિાને લીધે, સરકારોએ િિેરી વિકાસ કાયમી ર્ાલ રાખિા નિીન ટેકનોલોજીઓનો ઉપયોગ અને ધંધાઓ, વિશ્િવિદ્યાલયો અને સમદાયો સાથે
સિયોગ અર્ૂક કરિો રહ્ો, મંગળિાર, ફેબ્રઆરી 26, 2019 નાં રોજ બ્રામ્પટનમાં સ્માટચ સીટીસ ટેકનોલોજીસ સવમટમાં આંતરરાષ્ટ્રીય
વનષ્ણાતોએ કહ્ં.
આ આયોજનમાં, જે માં સીટી ઓફ બ્રામ્પટન અને ઇનફમેિન ટેકનોલોજી એસોવસએિન ઓફ કેનેડા (ITAC) સવિયારા યજમાન બનયા,
સમગ્ર કેનેડા અને યરોપમાંથી પણ, નગરપાવલકાઓ, ટેકનોલોજીકલ કંપનીઓ અને વિશ્િવિદ્યાલયોના વનષ્ણાતો ભેગા થયા િતા. ર્ર્ાચઓ
માનિ ર્લાયમાનતા (હ્મન મોવબવલટી), ડેટા ગપ્તતા અને સલામતી, રડવજટલ ટ્રાનસફમેિન નેટિર્કસચ, િિેરી સેિાઓ અને નાગરરક નિીન
િોધના આધવનકીકરણ પર કેવનિત થઇ િતી.
આ વિખર સંમેલન દવનયાભરના િિેરોમાં જનસંખ્યાઓ કેિી રીતે ઝડપથી િધે છે તેના સંદભચમાં યોજાયં. તાજે તરના UN અિેિાલ અનસાર,
આજની 55 ટકાની સરખામણીમાં, િષચ 2050 સધીમાં 68 ટકા જે ટલી િૈવશ્િક િસ્તી િિેરોમાં રિેતી િિે. આ િસ્તીિધારો જીણચ થતી િિેરી
માળખાગત સગિડો (અબચન ઇનરાસ્ટ્રર્કર્ર), અને િિેરોમાં ખાદ્ય પદાથો, પાણી, ઊજાચ, આરોગ્યસંભાળ, પરરિિન અને સરક્ષા માટે અપૂિચ
ખપત પર નોંધપાત્ર દબાણ પાડી િકે છે .
પેનલ સભ્યોને એ મંતવ્ય આપતા પણ ર્ેતિિામાં આિે છે જે દરેક િિેરી સમસ્યા માટે ટેકનોલોજીને “બધાં જીિો, બધાંના અંતનં કારણ” તરીકે
જોતા િોય. સ્માટચ સીટી પ્લાનસચ માટે ટેકનોલોજીને િટાિી જતા રર્નાત્મક ઉકેલોની વિવિધતાને એકીકૃત કરિી અવનિાયચ છે , જે મ કે સિચગ્રાિી
સામદાવયક સમાિેિ અને િૈક્ષવણક અને ધંધાકીય ક્ષેત્રો સાથેનો સિયોગ.
આ આયોજન એિા સમયે કરિામાં આવ્યં જ્યારે બ્રામ્પટનમાં સંખ્યાબંધ પરરયોજનાઓ થઇ રિી છે જે નિીન િોધ, ટેકનોલોજી અને નોકરી
સજચ િાને પ્રોત્સાવિત કરે.
આ પરરયોજનાઓમાં તાલીમ અને પ્રમાણપત્ર, સંિોધન અને વિકાસ, અને આ વિકાસિીલ ક્ષેત્રમાં િાવણજ્યક નિીન િોધને પ્રોત્સાવિત કરિા
સાઇબર સરક્ષા માટેનં રાષ્ટ્રીય કેનિ, સાઇબર વસર્કયોર કેટાવલસ્ટ િરૂ કરિા રાયરસન યવનિર્સચટી સાથે ભાગીદારી કરિાનો સમાિેિ થાય છે .
આપણં િિેર ડાઉનટાઉન બ્રામ્પટનમાં ઇનર્કયબેટર જગ્યા િરૂ કરિા રાયરસન સાથે પણ સિયોગ સાધી રહ્ં છે , જે ની રડઝાઇન ઊભરી રિેલા
સ્ટાટચઅપ્સ અને સ્થાવપત ધંધાઓ, એમ બંનન
ે ે ટેકો આપિા કરિામાં આિી છે .
અિતરણો (ર્કિૉટ્સ):
“બ્રામ્પટન – કેનેડાનં બીજ સૌથી ઝડપથી વિકસતં અને સૌથી જિાન િિેર – ITAC સાથે આ સવમટના સવિયારા યજમાન બનિા બંધબેસતં
છે . આ આયોજન એિા સમયે થયં જ્યારે બ્રામ્પટનમાં રોમાંર્ક વિકાસો થઇ રહ્ાં છે , જે કેનેડાના સૌથી ઝડપથી ઊભરી રિેલા ટેકનોલોજીકલ

અને નિીન િોધ સ્થળોમાંના (િોટસ્પોટના) એક તરીકે બ્રામ્પટનના દાિાને બળ પૂરં પાડે છે . આપણં િિેર દવનયામાં સૌથી સ્માટચ િિેરી
સ્થળોમાંનં એક બનિા ઘણાં ઘટકો ધરાિે છે , જે મ કે નોકરીઓ સજચ િી.”
-

મેયર પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown)

“બ્રામ્પટનમાં આ વિખર સંમેલનના સવિયારા યજમાન બનિં એ કેનડે ાની ટેકનોલોજી અને નિીન િોધના મંર્ પર બ્રામ્પટનના િધી રિેલા
પ્રભાિની સ્પષ્ટ વનિાની છે . બ્રામ્પટન પોતે ટોરોનટો-િૉટરલૂ ઇનોિેિન કોરરડોરની મધ્યમાં વસ્થત છે , જે પ્રવતભાઓ, વિક્ષકો, ઉદ્યમીઓ અને
ઉચ્ર્-વિકાસ પેઢીઓને સાંકળે છે . G7 માં કોઇપણ ટેકનોલોજી િબના સૌથી ઓછાં ધંધાકીય ખર્ચ – અને ટોર્ની આંતરરાષ્ટ્રીય પેઢીઓ સાથે
તેની ઘવનષ્ઠતાને લીધે – બ્રામ્પટન સ્માટચ સીટીસની કલ્પનાને સાકાર કરિા, અને છે િટે િિેરી િાતાિરણની ગણિત્તા સધારીને લોકોની સેિા
કરિા સારી વસ્થવતમાં છે .”
-

જોસેફ વપટ્ટારી (Joseph Pittari), િર્ગાળાના મખ્ય િિીિટી અવધકારી (ઇનટરીમ ર્ીફ એડવમવનસ્ટ્રેરટિ ઓરફસર), સીટી ઓફ
બ્રામ્પટન

-30બ્રૅમ્પટન વિિાળ આયોજનો વિષે વિર્ારે છે . અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિતા ભવિષ્ય માટે તૈયાર સંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ કે આપણા સમદાયની િૃવધધ, યિાની અને િૈવિધ્ય આપણને અલગ
ઓળખ પ્રદાન કરે છે . અમે કૅનેડાના ઇનોિેિન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વસ્થત છીએ જ્યાં રોકાણોને પ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અને િૈવશ્િક સ્તરે અમારી સફળતામાં િૃવધધ કરી રહ્ા છીએ. અમે બનાિી
રહ્ા છીએ એિા ગવતિીલ િિેરી કેનિો જે તકોનો તણખો ર્ાંપે છે અને અિીં કામ કરતા લોકોમાં ગૌરિની લાગણીનો સંર્ાર કરે છે . અમે બ્રૅમ્પ્ટનને આગળ ધપાિી રહ્ા છીએ જે થી તે એક જોડાણ
ધરાિતં િિેર બને જે પ્રિતચનાત્મક, વ્યાપક અને સાિવસક િોય. અમને Twitter, Facebook, અને Instagramપર અનસરો. અિીં િધ જાણકારી મેળિો www.brampton.ca.
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