
 

  

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે          

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટનમાાં સથિત તમામ કલાકાિોન ેતમાિી કિા કહવેાન ાં કહણે  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (04 જૂન 2021) – સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની નવિર્જીત આર્ટિસ, કલ્ચિ એન્ડ રિએરટવ ઇન્ડથરી ડવેેલપમેન્ટ એજન્િી 

(ACCIDA) કલાકાિોને પોતાની કિા કહવેા અને રડસજટલ પોથટકાડસ પિ પોતાની કલા પ્રદર્શસત કિવા જણાવે છે જે શહેિને એક પ્રેમપત્ર િમાન 

હશ.ે 

દ પોથટ કાડસ પ્રોજેક્ટ - તમાિી કલાની કિા શેિ કિો હવ ેથવીકાિી િહ્યા છે 20 નવી અન ેજૂની રડસજટલ અન ેસવઝ્ય અલ કલાકૃસતઓની િજૂઆતો 

બ્રૅમ્પટનના કલાકાિો, િજસકો, અન ેિાંગીતકાિો અન ેપફોમસિો પાિેિી જેિી તેઓ પોતાની કલા રડસજટલ પોથટકાડસ પિ પ્રદર્શસત કિી શક.ે તવેા 

કલાકાિો પિ ધ્યાન આપવામાાં આવશ ેજેઓ બ્રૅમ્પટન બહાિના હોય પિાંત  જેમન ાં કામ બ્રૅમ્પટનિી પ્રભાસવત િય ાં હોય તેમજ બ્રૅમ્પટન િાિે 

િાંકળાયેલ હોય જયાાં અસિમતા અપાશે તે કલાકાિોન ેજેઓ બ્રૅમ્પટનમાાં સનવાિ કિતા હોય. આ તક માટે પિાંદ કિાયેલ કલાકાિોને $250ની ફી એક 

િાિે ચૂકવાશે. 

પોથટકાડસ પ્રોજેક્ટના ભાગરૂપે -  તમાિી આર્ટસથટ થટોિી, ACCIDA તમાિી કલાના િેરડટ િહ તમારાં કામ રડસજટલ પોથટકાડસ પિ ACCIDAના 

િોશ્યલ સમરડયાના પ્લેટફોમસ પિ શિે કિશ ેજે આગામી પ્રમોશનલ અને માકેટટાંગ પહેલોનો ભાગ બનશ.ે કલાકાિો બહ સવધ છબીઓ િજૂ કિી શકશે 

અન ેતે એક કિતા વધ  વખત પિાંદ િઈ શક ેછે પિાંત  આશય તે છે ક ેઆ તક િાંભવ હોય એટલા વધ  કલાકાિો િાિ ેપિાંદ કિેલી 20 કૃસતઓની 

િીમામાાં શેિ કિી શકાય. 

કલાકાિોને સિટી િાિનેા પોતાના જોડાણોને વાચા આપવા આવકાિવામાાં આવે છે જેિી તેઓ દશાસવી શક ેકે કવેી િીતે પોતાની કલામાાં બ્રમૅ્પટનના 

હાદસ અને વાતોને િમાવી શકાય છે. કલાકૃસત નવી અિવા જૂની મૂળ િચના હોઈ શક ેછે અને તમેાાં કોઈપણ માધ્યમમાાં હોઈ શક ેછે, જેમ કે: 

ફોટોિાફી, લેસખત કાયસ, પ્રદશસનન ાં દથતાવેજીકિણ, રડસજટલ કોલાજ અન ેનોન-રડસજટલ કૃસતઓ, જેમાાં હાિિી દોિેલા સચત્રો અન ેપઇેનન્ટાંગ્િનો 

િમાવેશ િાય છે જે થપષ્ટીકિણો અન િાિ રડસજટાઇઝ કિી શકાય છે. અમૂતસ અને સબન-પ્રસતસનસધત્વ કૃસતઓન ાં આવકાિવામાાં આવ ેછે અને 

પ્રોત્િાહન આપવામાાં આવે છે. 

અિજી આપવાની અાંસતમ તાિીખ 17 જૂન 2021 છે. િજૂ કિાયેલ કસૃતઓન ાં મલૂ્યાાંકન ACCIDA દ્વાિા કિાશે. વધાિાની માસહતી અિવા 

પ્રશ્નો માટે કૃપા કિીન ેપ્રોજેક્ટની સવગતો અહીં જ ઓ, િજૂઆતો નીચેની સવષય પાંસક્ત લખીને આ ઇમેલ પિ મોકલશો 

accida@brampton.ca: યોિ આર્ટસથટ થટોિી 

િ વાક્યો 

"દ પોથટકાડસ પ્રોજેક્ટ: શેિ યોિ આર્ટસથટ થટોિી 2040 માાં તમામ કલાકાિો, િજસકો, િાંગીતકાિો અન ેકલાકાિોની તકો િાિનેા િાાંથકૃસતક 

વાતાવિણન ેિમૃદ્ધ કલાના ફલકમાાં પરિવર્તસત કિવા માટે 2040માાં બ્રૅમ્પ્ટન માટે શહેિના સવઝનન ેિમિસન આપે છે. હ ાં સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટનમાાં 

સથિત તમામ કલાકાિોન ેતમાિી કિા કહવેા આહ્વાન કરાં છ ાં." 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.accida.ca/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|ecfbce9ccb8745a21a8708d92790b7ec|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637584324853488165|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=dZVcUFUSEm4hxayvsDIR25KOy/HXK0TU6dn0dMmZDUw=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=accida@brampton.ca


 

  

 

“જયાિે થિાસનક કલા અન ેિાાંથકૃસતક િમ દાય િાિે િાંબાંધ બાાંધવા શરૂ કિી િહ્યા છે ત્યાિ ેઆ સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન માટ ેઆ િોમાાંચક િમય છે. 

થિાસનક કલાકાિોન ેતેમની વાતાસઓ શેિ કિવાિી એજન્િીન ેઆ મહત્વપણૂસ િાંબાંધો બનાવવામાાં મદદ મળશે અને િાિે જ બ્રૅમ્પટનની કલાકૃસતઓને 

પ્રોત્િાસહત કિી શકાશ.ે" 

- િોવેના િાન્તોિ, િીજનલ કાઉસન્િલિ, વૉડસ 1અન ે5; ઉપપ્રમ ખ, કોપોિેટ િર્વસસિિ, સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"કલાકાિો માટનેો કૉલ નવ-િર્જસત આર્ટિસ, િાંથકૃસત અને રિએરટવ ઉદ્યોગ સવકાિ એજન્િી ( Arts, Culture and Creative Industry 

Development Agency)ની થિાપના કિવામાાં મદદ કિશ ેજે બ્રમૅ્પટનમાાં એક મજબૂત, િજસનાત્મક અને ઉદ્યોગિાહસિક િમ દાયને િમિસન 

આપે છે, જે મહામાિી પછીની દ સનયામાાં થિાસનક અિસતાંત્રન ેફિીિી ઊભ ાં કિવામાાં મદદ કિશ.ે" 

- ડેસવડ બારિક, ચીફ એડસમસનથરેરટવ ઓરફિિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅડેાના િૌિી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ  લોકો વિ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવિાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો હાદસ છે 

લોકો. અમન ેઊજાસ મળ ેછે અમાિા સવસવધ િમાજોમાાંિી, અમે િોકાણ માટે આકષસણન ાં કેન્ર છીએ અને અમે તકસનકી અન ેપયાસવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િ િસિત, ટકાઉ અન ેિફળ હોય. અમાિી િાિે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

મિડિયા સપંર્ક  (MEDIA CONTACT): 

મોનિકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડિિેટર, નમર્ડયા એન્ડ કમ્યનુિટી એંગેજમેન્ટ (Media and 

Community Engagement) 
વ્યહૂાત્મક સવંાદ (Strategic Communication)  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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

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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

