
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

કલા, સસં્કતૃત અન ેસર્જનાત્મક ઉદ્યોગ તવકાસ એર્ન્સીથી બ્રમૅ્પટન એક નવ  ંસીમાતિહ્ન ઓળગં ેછે 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (18 ફેબ્ર આિી 2021) – શહેિની પહેલવહેલી કલા, સંસ્કૃતત અન ેસર્જનાત્મક ઉદ્યોગ તવકાસ એર્ન્સીની શરૂઆત અન ે

તેની તૈયાિી માટે ઉદ્ઘાટક પ્રમ ખ તિીક ેબ્રૅમ્પટન સીટી કાઉતન્સલ ેગઈકાલે ન વી તસધ ની વિણી થઈ હોવાન  ંસમથજન કય ું છે.  

  

છેલ્લા આઠ વર્ષોથી ન વી તસધ  સ્થાતનક કલાકાિ સમાર્ માટે કામ કિી િહ્યા છે અને બ્રમૅ્પટનના ઉભિતા ર્તા ંકલાકાિ સમાર્ માટ ેમદદ 

મેળવવા અન ેસંબધંો ઊભા કિવા પોતાના સવંાદ સાધવાના કૌશલ્ય અન ેપરિયોર્ના સંિાલન કૌશલ્યનો ઉપયોગ કિી િહ્યા છે. તેણીને 

કમ્ય તનટી એંગરે્મેંટનો દસ વર્ષજનો GTHA દીઘજ અન ભવ છે અને અનેક કલાકાિો સાથ ેતમેર્ સ્થાતનક તબન-નફાકાિક સંગઠનો સાથે કાયજ કિી 

િૂક્યા છે રે્ કલાકાિોને ફલક પૂિો પાડતા હોય અને સર્જનાત્મક સકે્ટિને મદદરૂપ થતી કાયજશાળાઓનો તવકાસ કિતા હોય. 

  

તેણી સાથ ેતસતનયિ પ્રોગ્રામ લીડ માઇકલ તવકસજ ર્ોડાશ ેરે્થી સ્ટાટજઅપને માગજદશજન આપી શકાય અને છેવટ ેબ્રૅમ્પટનમા ંએક સ્વતંત્ર તબન-

નફાકાિક સંગઠન ઊભ  ંકિી શકાય રે્ એક મર્બૂત, સર્જનાત્મક અન ેઆંત્રપ્રૂતનઅલ પયાજવિણના તનમાજણમાં ટેકારૂપ િહી શકે.  માઇકલ પાસ ે

એવી પહેલોને પાયાથી ઊભી કિવાનો દસ વર્ષજનો અન ભવ છે, તેઓએ તવતવધતા ધિાવતા સર્જનાત્મક સમ દાયો અન ેપ્રોગ્રામ્સ તવકસાવી અન ે

તેને મર્બૂતી પ્રદાન કિી પોતાની સાખ એક વ્ય હાત્મક આગવેાન તિીકેની બનાવી છે. હમણા ંતારે્તિમાં ર્ માઇકલ ટોિોન્ટો તસ્થત કલા 

સંસ્થા Akin ના ંકો-ડાયિેક્ટિ િહી િૂક્યા છે જયા ંતઓેએ વ્ય હાત્મક આયોર્ન અન ેપ્રિાલનની ર્વાબદાિી સભંાળીન ેકનૅેડાના સૌથી તવશાળ 

રકફાયતી, શેિ કિી શકાતી સ્ટ રડઓ સ્પેસના પ્રદાતાન ં તનમાજણ કય ું હત .ં 

  

નવ  ંસગંઠન તસટીથી હાથવગ  િહશે ેઅને તસટીના મહત્ત્વકાક્ષી કલા, સંસ્કૃતત અને સર્જનાત્મક ઉદ્યોગોન ં સ્વપ્ન સાકાિ કિવા માટે તનેા િાવીરૂપ 

ભાગીદાિ છે રે્ની રૂપિખેા તસટીના સ્રેટેતર્ક તવઝન એન્ડ કલ્િિ માસ્ટિ પ્લાનમા ંદશાજવાઇ છે. 

  

આ એર્ન્સીની કલ્પના એવી છે ક ેતે એવી કલા, સંસ્કૃતત અને સર્જનાત્મક ઉદ્યોગ તવકાસ એર્ન્સી હોય રે્ તવતવધ પ્રોગ્રામ્સ, સેવાઓ અન ે

સંસાધનો માિફત ક્ષતે્ર સાથે ર્ોડાયેલ િહે તવકાસ પામે, આ ક્ષેત્રને વધાવ ેઅને તનેી તહમાયત કિતી િહે. 

  

તસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન દ્વાિા તનેા કલ્િિલ માસ્ટિ પ્લાનન ે2018મા ંમંરૂ્િી આપવામાં આવી રે્થી સર્જનાત્મક, ભાવવાહક બનવાનો એક 

વ્ય હાત્મક માગજ સ્થાપી શકાય તમેર્ એક ર્ોડાયેલ શહેિ બની શકાય.  

  

ન વી તસધ  તવશ ે

  

ન વી તસધ  એક પ્રોરે્ક્ટ મનેરે્મને્ટ કન્સલટન્ટ છે અન ેછેલ્લા 5 વર્ષોથી NuvCo Inc તિીક ેઓળખાતી કંપની િલાવી િહ્યા છે રે્ સ્થાતનક 

કલાકાિો, સર્જનાત્મક લોકો અન/ેથવા તબન-નફાકાિક સંસ્થાઓને પ્રોરે્ક્ટ મેનરે્મેન્ટ સવેાઓ પૂિી પાડી િહ્યા છે. હાલમા ંન વી Point 



 

 

Blank Creative મા ંવરિષ્ઠ તનમાજતાની ફિર્ બજાવે છે રે્ એક એડવટાજઇઝઝંગ એર્ન્સી છે રે્ રડતર્ટલ અને સર્જનાત્મક અતભયાનો પિ 

ધ્યાન કેતન્િત કિ ેછે. અગાઉ ન વી બ્રૅમ્પટનના કલાકાિો માટ ેપ્રોરે્ક્ટ મેનરે્િ િહી િકૂ્યા છે અન ેતેમના અસીલોમાં રૂપી કૌિ ઇન્ક, SOCH, દ 

એતલમેન્ટ અન ેનોય્ઝ નો સમાવેશ થાય છે. ન વી અગાઉ તવતવધ જાહિે ક્ષેત્રની ભૂતમકાઓ બજાવી િૂક્યા છે રે્મક ેસેન્ટેતનઅલ કોલેર્મા ંતમેર્ 

ઇન્રાસ્રક્િિ ઓન્ટારિયોમાં તસતનયિ પ્રોરે્ક્ટ મેનરે્મેન્ટ કન્સલટન્ટ. ન વી, 9 વર્ષજનો પ્રોરે્ક્ટ મેનરે્મને્ટનો અન ભવ, 4 વર્ષજનો સિકાિી 

સંબંધોનો અન ભવ, અને પીલ રિર્નમાં કલા અને સંસ્કૃતતમા ંસમ દાય પ્રોરે્ક્્સના આયોર્નના 10+ વર્ષજનો અન ભવ લાવે છે, રે્ બ્રમ્પટનની 

પ્રથમ વખત સ્થાતપત કલા, સંસ્કૃતત અને સર્જનાત્મક ઉદ્યોગ તવકાસના ઉદઘાટક અધ્યક્ષની ભૂતમકા માટે છે. ન વી યોકજ ય તનવર્સજટીના ંઆ્સજના 

સ્નાતક છે અને શેરિડાન કૉલેર્નો પ્રોરે્ક્ટ મેનરે્મેન્ટ સર્ટજરફકેટ ધિાવે છે. તમેન ેપ્રોરે્ક્ત મેનરે્મને્ટ ઇતન્સ્ટ્ય ટ દ્વાિા પ્રોરે્ક્ટ મનેેર્મેન્ટ 

પ્રોફેશનલ (PMP) તિીક ેમાન્યતા પ્રાપ્ત થયેલ છે. 

  

કલા, સંસ્કૃતત અને સર્જનાત્મક ઉદ્યોગ તવકાસ એર્ન્સી પ્રગતત કિશ ેઅને 3 વર્ષજના સમયગાળામાં તે જયાિે નફા-માટે-નહીં ની તસ્થતત પિ 

પહોંિશે ત્યાિ ેન વી તનેા ઉદ્ઘાટક અધ્યક્ષની ભૂતમકા સ્વૈતછછક ધોિણ ેબજાવશ.ે અધ્યક્ષના હોદ્દા માટ ેયોગ્ય પ્રરિયા હાથ ધિવામાં આવી હતી 

અન ેકાઉતન્સલ દ્વાિા તવગતવાિ લાયકાત મેરરક્સન ં અન સિણ જાન્ય આિી 2020મા ંથય  ંહત .ં 

  

માઇકલ તવકસજ તવશ ે

  

ઓન્ટારિયો આટજ કાઉતન્સલ, ટોિોન્ટો આટજ કાઉતન્સલ અન ેકેનેરડયન કાઉતન્સલ ફોિ દ આ્સજ દ્વાિા માન્યતા પ્રાપ્ત વોડજ તવરે્તા કલાકાિ, 

માઇકલ છેલ્લા 9 વર્ષજથી Akin Collective ના સહ ડાયિકે્ટિ તિીક ેસવેા આપી િહ્યા છે GTHA રે્ સર્જનાત્મક સ્ટ રદયો સ્પેસ તમેર્ કલા 

આધારિત પ્રોગ્રાઝમંગ પરૂં પાડત ં સગંઠન છે. આ સ્ટ રડયોઝ કાયજ કિવા માટ ેએવ ં પયાજવિણ પૂર ંપાડ ેછે રે્ન ેપ્રિેણાદાયક વાતાવિણ કહી શકાય 

જયા ંલોકો તમામ પ્રકાિના સર્જનાત્મક અન ેસાહતસક ગણી શકાય એવા પ્રયાસોન ેવાિા આપી શક ેછે. Akin માતસક આટજ રિરટક્સ, 

કાયજશાળાઓ, ઓપન સ્ટ રડયો એવને્્સ, ગેલેિી ટૂસજ, પ્રદશજનો તેમર્ અન્ય કલા સંબંતધત પ્રોરે્ક્્સ માિફતે સમ દાયને પોર્ષે છે. અગાઉ, માઇકલ 

ટોિોન્ટો અન ેન્ય  યોકજ તસટીની અનેક ગેલેરિઝમાં ભૂતમકાઓ ભર્વી િૂક્યા છે. માઇકલે હમ્બિ કોલેર્માં કન્ટેમ્પિિી આટજ શીખવ્ય ં છે, હમ્બિ 

કોલેર્ અન ેOCAD ય તનવર્સજટીમાં વ્યાખ્યાતા તિીક ેિહ્યા છે, અન ેકેતલફોર્નજયામાં બેનફ સેન્ટિ ફોિ આટજસ એન્ડ રિએરટતવટી-લીડસજ લેબ, 

એઝેડ વેસ્ટ- આન્િે તઝટલેલ વગેન સ્ટેશન એન્કમે્પમેન્ટ, અને ટોિોન્ટોમાં VSVSVS સ્ટ રડયો િેસીડેન્સી ખાતે આટજ િેસીડેન્સીસ ધિાવી િ ક્યા 

છે. તવઝ્ય અલ આ્સજ મ ખ્ય તવર્ષય તિીક ેમાઇકલ બેિલિ ઓફ આ્સજની પદવી ય તનવર્સજટી ઓફ ઓટાવામાથંી મેળવી છે અને ય તનવર્સજટી 

ઓફ ટોિોન્ટોમાંથી માસ્ટિ ઓફ આ્સજ ઇન કન્ટેમ્પિિી એન્ડ મોડનજ તહસ્ટિીની પદવી મેળવી છે.  

સ વાક્યો 

  

આ એર્ન્સી આર્થજક ડ્રાઈવિ તિીક ેકલાન ેમર્બૂત કિવામા ંઅને શહેિના વતજમાન સાંસ્કૃતતક વાતાવિણન ેએક સમદૃ્ધ આટજસ સીનમા ં

પરિવર્તજત કિવામા ંમહત્ત્વપણૂજ ભૂતમકા ભર્વશ ે- રે્મા ંએવી તકો હશ ેજયા ંસર્જનાત્મક ઉત્પાદો તનમાજણ થશ,ે તમેા ંસહભાગી થઈ શકાશે 

તેમર્ તનેે માણી શકાશ ેરે્ ઉત્પાદો સાંસ્કૃતતક અને સામ દાતયક પ્રગતતને ગતત આપશ,ે િોકાણ આકર્ર્ષજત કિશ ેઅન ેબ્રૅમ્પટનની ઓળખ ઊભી 

કિશ.ે” 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

  



 

 

“બ્રૅમ્પટન શહિેમા ંએક મર્બૂત સર્જનાત્મક અન ેસાહતસક ઇકોલોજીન  ંતનમાજણ તે શહેિના સાંસ્કૃતતક માસ્ટિ પ્લાન સાથે અન રૂપ મ દ્દો છે રે્મા ં

એવી એક એર્ન્સી હોવી ર્ોઇએ રે્ માત્રન ેમાત્ર કલા, સંસ્કૃતત અને સર્જનાત્મક ઉદ્યોગોના તવકાસ પિ ર્ પોતાન ં ધ્યાન કેતન્િત કિતી હોય. 

બ્રૅમ્પટનનો કલા સમ દાય બ્રમૅ્પટનનાં આર્થજક પ નઃતનમાજણમા ંમહત્ત્વનો ભાગ ભર્વી અન ેઆ નવ  ંસીમાતિહ્ન તે મહત્ત્વપૂણજ કાયજન ેઆગળ 

ધપાવવા માટે કલા, સંસ્કૃતત અન ેસર્જનાત્મક ઉદ્યોગ તવકાસ એર્ન્સીને મદદ કિશ.ે" 

- િોવેના સાન્તોસ, િીર્નલ કાઉતન્સલિ , વૉડજ 1અન ે5; પ્રમ ખ, કમ્ય તનટી સર્વજતસસ, તસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

  

"સ્ટાટજઅપ અન ેબ્રૅમ્પટનની પ્રથમ કલા, સંસ્કૃતત અને સર્જનાત્મક ઉદ્યોગ તવકાસ એર્ન્સીના તવકાસ માટ ેએવા અધ્યક્ષની તનમણુક કિવી 

રે્ઓ સલાહકાિ પનેલ પિ નર્િ િાખે અને સ શાસના અને નેતૃત્વ પૂરં પાડ ેતે ર્ સીમાતિહ્નરૂપ છે. તસતનયિ લીડ સાથે એમની ભૂતમકા 

બ્રૅમ્પટનમાં કલાની પરિતસ્થતત અને મહત્ત્વ માટ ેતહમાયત કિવામાં પાયારૂપ બની િહેશે. 

 - હિરકિત ઝસંઘ ઉપ-પ્રમ ખ, વૉડજ 9અન ે10, પ્રમ ખ, કોપોિેટ સર્વજતસસ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન  

  

"બ્રૅમ્પટનનો સંસ્કૃતત અને સર્જનાત્મક ઉદ્યોગ આપણા શહેિના ધબકતા વૈતવધ્યનો અતવભાજય તહસ્સો છે. એર્ન્સીની તનપ ણ સલાહકાિ 

પેનલ સાથ ેનજીકથી સહયોગ કિીને માિી ટીમ બ્રૅમ્પટનમાં િહેલ ધમધમતા કલા અન ેસંસ્કૃતતના ક્ષતે્રન ં પોર્ષણ કિવા પ્રતતબદ્ધ છે રે્ આપણા 

સમ દાયની વ્યાપક સ ખાકાિીમા ંયોગદાન આપે છે."  

- ડેતવડ બારિક, િીફ એડતમતનસ્રેરટવ ઓરફસિ, તસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની સહ  પ્રથમ કલા, સંસ્કૃતત અન ેસર્જનાત્મક ઉદ્યોગ તવકાસ એર્ન્સીન ં અધ્યક્ષપદ સ્વીકાિતા હ  ંિોમાંતિત છ ં. હ ં આપ 

સહ ન ેમળવા ઉત્સ ક છ ં જયા ંઅનકે ખ બીઓ ધિાવતા કલાકાિો અન ેકલા સંસ્થાઓ છે રે્ઓ બ્રૅમ્પટનના સર્જનાત્મક સમાર્ના વૈતવધ્યમાં 

યોગદાન આપ ેછે. સાથ ેમળીને, બ્રૅમ્પટનના કલાકાિો જયાિે સાથ ેહોય ત્યાિ ેમન ેઆશા છે કે અમ ેભગેા મળીન ેએર્ન્સીન ં તવઝન અમ ેતર્વંત 

કિી શકીશ ં. મન ેમાઇકલ તવકસજ સાથે કાયજ કિતા પણ િોમાંિ થાય છે જયા એમની ભૂતમકા તસતનયિ પ્રોરે્ક્ટ લીડની હશ ેરે્ઓ નેતૃત્ત્વ અને 

વ્ય હાત્મક આયોર્નની તમેની તવતશષ્ટ તનપ ણતા દશાજવશ ેકે રે્થી આ નવ ં િોમાંિક સંગઠન પહેલી પાપાપગલી ભિી શકશે. 

-ન વી તસધ , પ્રમ ખ, કલા, સંસ્કૃતત અન ેસર્જનાત્મક ઉદ્યોગ તવકાસ એર્ન્સી 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી તવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં70,000 વ્યવસાયો છે. અમે રે્ કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદજ છે લોકો. 

અમને ઊજાજ મળ ેછે અમાિા તવતવધ સમાર્ોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ષજણન ં કેન્િ છીએ અન ેઅમે તકતનકી અન ેપયાજવિણીય નતવનતા તિફ દોિી ર્તી યાત્રાન ં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા તનિોગી શહેિના તવકાસ માટે છે રે્ સ િતક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ ર્ોડાવ. 

વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

તમરડયા સપંકજ : 

મોતનકા દ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડજનેટિ, તમરડયા એન્ડ કમ્ય તનટી એંગેર્મેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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