
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

બ્રમૅ્પટન 2040 સ્પીકિ સિરિઝમાાં પ્રસ્તતુ છે  

આાંતિિાષ્ટ્રીય સ્તિ ેસવખ્યાત સવશેષજ્ઞો 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (09 જાન્યુઆિી 2020) – સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન તમામ સનવાિીઓને બ્રૅમ્પટન 2040 સ્પીકિ સિરિઝમાાં હાજિ િહેવાનુાં 

આમાંત્રણ પાઠવ ેછે, જે એક સનિઃશલુ્ક અન ેિોમાાંચક પ્રિાંગ છે જેમાાં આાંતિિાષ્ટ્રીય આગેવાનો ભાગ લેશ ેજેઓ સવશ્વભિના શહેિોમાાં 

પરિવતતનીય બદલાવનો સફળતાપૂવતક અમલ કિી શક્યા છે. 

એક કિતા વધુ રદવિના આ પ્રિાંગ,ે બ્રમૅ્પટનવાસિઓ દિ સવખ્યાત વક્તાઓન ેિાાંભળશે અન ેસવચાિોની આપલે કિશ ેક ેકવેી િીતે બ્રૅમ્પટનની 

પ્રગસત િાધવી જેમાાં ડેસવડ ક્રોમ્બી અન ેસસ્ટવન લુસવિનો િમાવેશ થાય છે. હાજિ િહેનાિા લોકોને બ્રમૅ્પટનની િેસ્ટોિાાંના વ્યાંજનો ચાખવા 

મળશે (જયાાં િુધી બચ ેત્યાાં િુધી) અન ેસ્થાસનક મનોિાંજન માણી શકાશ.ે 

બ્રૅમ્પટન 2040 સ્પીકિ સિરિઝ એક વધુ મોટી પરિયોજનાનો ભાગ છે જેનુાં લક્ષ્ય બ્રૅમ્પટન 2040 પ્લાન (નવો િત્તાવાિ પ્લાન) બનાવવાનુાં 

છે. થનાિ અનેક પ્રિાંગો પૈકી આ એક છે જે બ્રૅમ્પ્ટન 2040 સવઝનનુાં આવતા અઢી દાયકામાાં  બ્રૅમ્પટન કવેુાં બનશ ેતનેી માત્ર એક કલ્પનામાાંથી 

બ્રૅમ્પટનના સવકાિન ેદોિતા વાસ્તસવક પ્લાનમાાં રૂપાાંતિ કિશ.ે બ્રૅમ્પટન 2040 પ્લાન આવાિ, ઉદ્યોગ, ઓરફિો અને દુકાનોને તમેજ સવકાિ 

પામતા શહેિ માટે જરૂિી ઇન્રાસ્રક્ચિન ેમાગતદશતન આપશ,ે જેમાાં માગો, ઉદ્યાનો, રાસન્ઝટ, શાળાઓ અન ેરિરક્રએશનના સ્થળોનો િમાવેશ 

થાય છે.  

બ્રૅમ્પટન 2040 સ્પીકિ સિરિઝ એક પાછળ એક એવા ચાિ બુધવાિ ેહાથ ધિાશ ેજેની શરૂઆત જાન્યુઆિીની 22મીથી િાાંજે 7 થી 9 વાગ્યે 

થશ.ે દ્વાિ ખુલશ ેિાાંજે 6 વાગ્યે વક્તાઓનો લાઇન અપ આ પ્રમાણે છે: 

જાન્યઆુિી 22 

કને ગ્રીનબગત (Ken Greenberg) એક શહેિી રડઝાઇનિ, સશક્ષક અન ેલેખક છે. તેઓ અગાઉ સિટી ઓફ ટોિોન્ટો ખાતે રડિેક્ટિ ઓફ 

અબતન રડઝાઇન એન્ડ આર્કતટેક્ચિ હતાાં અને ગ્રીનબગત કન્િલટન્્િનાાં ઉપિી હતાાં. 

ડસેવડ ક્રોમ્બી (David Crombie) 1972 થી 1978 િધુી ટોિોન્ટોના મેયિ તેમજ િોયલ કસમશન ઓન દ ફ્યુચિ ઓફ દ ટોિોન્ટો 

વૉટિરન્ટના પ્રમુખ િહી ચકુ્યા છે. તેઓ આગળ જતા કનેેરડયન અબતન ઇસન્સ્ટ્યુટનાાં પ્રેસિડન્ટ અન ેCEO તિીકનેી િેવા આપી ચકુ્યા છે. 

 

 

 



 

 

જાન્યઆુિી 29 

સસ્ટવન લસુવિ (Stephen Lewis) એ ઓન્ટારિયો લેજીસ્લેરટવ એિમે્બલીના િદસ્ય તિીક ેકાયત કયુું છે, ઓન્ટારિયો ન્યુ ડમેોક્રેરટક પાટીના 

નેતા હતાાં, િાંયુક્ત િાષ્ટ્રમાાં િાજદૂત હતાાં અને UNICEF ખાતે ડપે્યુટી એસગ્ઝક્યુરટવ રડિેક્ટિ િહ્યા છે. તઓે સસ્ટવન લુસવિ ફાઉન્ડેશનનાાં િહ 

પ્રમુખ છે અન ેઆાંતિિાષ્ટ્રીય સહમાયતી પ્રયાિોના િાંગઠન AIDS-રી વલ્ડતના િહ-સ્થાપક અન ેિહ-પ્રમુખ છે.  

ઝાિા ઇબ્રાસહમ (Zahra Ebrahim) શહેિો, રડઝાઇન અન ેશાિન વ્યવસ્થા માટ ેડેલોઇટ(Deloitte)માાં એસગ્ઝક્યુરટવ એડવાયઝિ છે અને 

આખા કનૅેડામાાં િાજકીય અન ેિાવતજસનક પહેલો માટેના વરિષ્ઠ િલાહકાિ છે. 

ફબે્રઆુિી 5 

બ્રડૅ કકાંગ (Brad King) લોડત કલ્ચિલ રિિોર્િતિ (Lord Cultural Resources)ના વાઇિ પ્રેસિડન્ટ છે જયાાં તેઓએ 15 કિતા વધુ 

દેશોમાાં 200 કિતા વધુ મ્યુસઝયમ પ્લનૅનાંગ પ્રોજેક્્િમાાં દોિવણી કિી છે અથવા યોગદાન આપ્યુાં છે. 

સગલ પનેાલોઝા (Gil Penalosa) સબન-નફાકાિક િાંગઠન 8.80 સિરટઝ (8 80 Cities)ના સ્થાપક અને વલ્ડત અબતન પાક્િત (World 

Urban Parks)ના એલચી છે. તેઓ આખા સવશ્વમાાં સનણતયકતાતઓ અને િમુદાયોને િાઅહ આપે છે ક ેકવેી િીતે તમામ લોકો માટ ેગસતશીલ 

શહેિો અને સનિોગી િમુદાયોનુાં િજતન કિવુાં તે ન જોતા ક ેતમેની વય, નલાંગ, ક્ષમતા અને િામાસજક, આર્થતક ક ેવાંશીય પૃષ્ઠભૂ શુાં છે. 

પામલેા બ્લઇેિ (Pamela Blais)  એક અબતન પ્લૅનિ છે અને મરેોપોલ કન્િલટન્્િના ઉપિી છે તેણી શહેિી િમસ્યાઓના સવશ્લેષણમાાં 

આયોજન, આર્થતક અને પયાતવિણીય સવચાિોનુાં િાકલ્ય િાધીને તમેજ નવતિ નીસતઓનો સવકાિ કિી વધ ુિાિા શહિેો બનાવવા પિ ધ્યાન 

કેસન્િત કિ ેછે. 

ફબે્રઆુિી 12 

આઍન લૉકવડૂ (Ian Lockwood) સલવબેલ રાન્િપોટેશન ઇજનેિ છે જેમણ ેપોતાની સનષ્ણાત જાણકાિી "શહેિનુાં માળખુાં” (એટલેકે, સ્રીટ 

નેટવકત અને ખલુ્લી જગ્યાઓ) પિ લાગુ કિી છે જેથી અનેક શહેિી અને પિાની જગ્યાઓ વધ ુિાિા પરિણામો હાાંિલ કિી શક.ે 

ડનૅ બડતન (Dan Burden) બ્લુ ઝોન્િ (Blue Zones) ખાતે રડિેક્ટિ ઓફ ઇનોવેશન એન્ડ ઇસન્સ્પિેશન છે અન ેવૉકબેલ એન્ડ સલવબેલ 

કમ્યુસનરટઝ ઇસન્સ્ટ્યુટ (Walkable and Livable Communities Institute)ના એસગ્ઝક્યુરટવ રડિેક્ટિ છે જે એક સબન નફાકાિક 

િાંગઠન છે જે િમગ્ર ઉત્તિ અમેરિકામાાં અન ેસવશ્વમાાં કાયત કિ ેછે કે સનિોગી, િાંકળાયેલ િમુદાયો િર્જી શકાય. 

જો સમસનકોઝી (Joe Minicozzi) એક અબતન પ્લૅનિ છે જે જમીનના ઉપયોગ, શહેિી રડઝાઇન અને અથતશાસ્ત્ર સવશ ેસવચાિવાની અને 

સવઝ્યુલાઈઝ કિવાની નવી િીતોની કલ્પના કિ ેછે. 2017માાં જો ની ગણના અત્યાિ િુધીના 100 િૌથી પ્રભાવશાળી અબતસનસ્ટોમાાં થઈ હતી. 



 

 

બ્રૅમ્પટન 2040 સ્પીકિ સિરિઝ અને બ્રૅમ્પટન 2040 પ્લાન સવશે વધુ માસહતી www.brampton.ca/2040speakerseries પિ 

મળશે. િસજસ્રેશન આવશ્યક છે, પિાંતુ રટરકટો સનિઃશુલ્ક છે અને તે માટે અહીં સવનાંતી કિી શકાશે. 

અવતિણો 

"બ્રૅમ્પટન 2040 સ્પીકિ સિરિઝ એક િોમાાંચક પ્રિાંગ છે જે બ્રૅમ્પટનવાિીઓને સવશ્વ સવખ્યાત આગવેાનો દ્વાિા પ્રેિણા મેળવવાની તમેજ 

આગામી અઢી દાયકામાાં બ્રમૅ્પ્ટન કવેુાં થવુાં જોઇએ તે સવશ ેસવચાિોની આપલે કિવાની તક આપશ.ે હુાં તમામ સનવાિીઓન ેહાજિ િહીને પોતાન ે

માટ ેમહત્ત્વપૂણત હોય એવા માંતવ્યો િાંભળાવવા હાાંકલ કરાં છુાં. આપણે િહુ િાગમટે બ્રમૅ્પ્ટન 2040ના પ્રવાિે છીએ." 

-મેયિ પેરરક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 

"સનવાિીઓને બ્રૅમ્પટન 2040 સ્પીકિ સિરિઝમાાં હાજિ િહવેા અન ેપોતાની કલ્પનાઓ શેિ કિવા આમાંત્રણ છે ક ેસિટી કવી િીતે વધ ુટકાઉ, 

શહેિી, ગસતશીલ અન ેઆર્થતક િીતે િફળ થાય એવા માગો ઊભા કિી શક.ે" 

      -   ડેસવડ બૅરિક, મુખ્ય વહીવટકતાત (David Barrick, Chief Administrative Officer) 
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપાિો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદત 

છે લોકો. અમને ઊજાત મળે છે અમાિા સવસવધ િમાજોમાાંથી, અમ ેિોકાણ માટે આકષણનુાં કેન્િ છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાતવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતા 

પ્રવાિનુાં નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િુિસક્ષત, ટકાઉ અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, 

અને Instagram પિ જોડાવ. અહીં વધ ુજાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 
 

મિડિયા સપંર્ક: 

િોમિર્ા દુગ્ગલ  

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્્ટિ 

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