
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

 

સીટીએ ટ્રાન્સફર્મશેનલ સને્ટર ફોર ઇનોવશેન (નવીન શોધ ર્માટ ેપરરવર્તનશીલ કને્ર) ર્માટનેા આર્કતટકે્ટ ર્રીક ે

ડાયર્મન્ડ સ્મર્મટ્ટ (Diamond Schmitt) ની પસદંગી કરી 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જુલાઇ 27, 2021) – સીટીએ પોર્ાના સેન્ટર ફોર ઇનોવેશન (CFI) ર્માટ ેએક આર્કતટેક્ટની પસંદગી કરીને, 

ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનની આર્થતક સભંાવનાને પુનર્જીસ્વર્ કરવા અન ેઉઘાડી કરવા પોર્ાનુ ંકાર્મ ચાલુ રાખયંુ છે. 

સીટીએ CFI પ્રોજેક્ટની રડઝાઇનનું કાર્મ કેનેરડયન આર્કતટકે્ટ્સ ડાયર્મન્ડ સ્મર્મટ્ટ (Diamond Schmitt) ન ેસોંપયુ ંછે, જેઓ દુસ્નયાભરર્મા ં

સાંમકૃસ્ર્ક, શૈક્ષસ્િક, અને નાગરરક મથળો ર્માટ ેનવીનર્ર્મ રડઝાઇન્સ પૂરી પાડ ેછે. ડાયર્મન્ડ સ્મર્મટ્ટના શે્રષ્ઠ જાિીર્ા પ્રોજેક્ટ્સર્માંના કેટલાકર્માં 

સેનેટ ઓફ કેનેડા સ્િલ્ડંગ; વનેકુંવરર્માં એસ્ર્મલી કારત યુસ્નવર્સતટી ઓફ આટત એન્ડ રડઝાઇન; સેઇન્ટ સ્પટસતિગતર્મા ંર્મેરરન્મકી II થીયેટર; 

ઓટાવાર્મા ંનેશનલ આટ્સત સેન્ટર; ટોરોન્ટોનું ફૉર સીઝન્સ સેન્ટર ફોર પરફોર્ર્મિંગ આટ્સત અન ેધી ગ્લોિ એન્ડ ર્મેઇલ સને્ટર; વોટરલૂર્માં સ્વલરિડ 

લૉરરયર યુસ્નવર્સતટીર્માંનો લાઝારરરડસ હૉલ, અને એકીકૃર્ આરોગ્ય અન ેસુખાકારી ર્માટે બ્રમે્પટનનુ ંપોર્ાનું પીલ ર્મેર્મોરરયલ સેન્ટરનો સર્માવેશ 

થાય છે. ડાયર્મન્ડ સ્મર્મટ્ટ (Diamond Schmitt) નવી ઓટાવા પસ્લલક લાઇબ્રેરી અન ેલાઇબ્રેરી એન્ડ આકાતઇવ્સ (OPL-LAC) ની 

સસ્હયારી સગવડની રડઝાઇન પિ કરી રહ્ાં છે. 

શહેરી સર્મુદાય, ઐસ્ર્હાસ્સક સંદભત અને રચનાત્ર્મક મથાન સ્નર્માતિ અને હેર્સુર સ્નર્માતિ કરેલી, િહુ ટકાઉ ઓછો કાિતન અન ેઓછી ઊજાતવાળી 

ઇર્મારર્ો ર્માટ ેકરટિદ્ધર્ાથી પ્રેરરર્ રડઝાઇન્સ પર ધ્યાન આપીન,ે ડાયર્મન્ડ સ્મર્મટ્ટ ડાઉનટાઉન બ્રમે્પટનર્મા ંપરરવર્તનશીલ આઇકોન સોંપવા 

પરરપિૂતરીર્ે િધં િેસ ેછે. 

CFI બ્રેમ્પટનના ડાઉનટાઉનના હાદતર્માં કને્રર્માં સ્મથર્ થશ ેઅને શહેરર્માં અ્ગોર્મા યુસ્નવર્સતટી, રાયરસન યુસ્નવર્સતટી અને યુસ્નવર્સતટી ઓફ 

ગ્વે્ફ-હમ્િર જેવી હાલની અન ેભાસ્વ ર્માધ્યસ્ર્મક પયિંર્ શૈક્ષસ્િક સમંથાઓની ઉપસ્મથસ્ર્ને સહાયરૂપ િનશ.ે રે્ મથાસ્નક ધધંાઓ અને મટાટત-

અપસ સાથ ેર્માધ્યસ્ર્મક પયિંર્ શકૈ્ષસ્િક સંમથાઓન ેજોડવાર્માં અર્ૂટ ભૂસ્ર્મકા ભજવશે અને બ્રમે્પટનના કાયતિળને ભાસ્વ કુશળ નોકરીઓ સાથે 

જોડવાર્માં ર્મદદરૂપ થશ.ે CFI સીટીના ડાઉનટાઉનના હાદતર્માં નોંધપાત્ર પ્રોત્સાહન પૂરં પાડશે, અન ેસગવડની રડઝાઇન ઇર્મારર્ર્મા ંઅન ે

પોર્ાની મટ્રીટમકૅપ અન ેશહેરી રડઝાઇન ર્મારફર્ ેહકારાત્ર્મક અન ેપ્રવૃત્તર્મય વપરાશકાર અનભુવ િનંે પૂરં પાડશે. 

બ્રેમ્પટનના સ્વકાસશીલ ઇનોવેશન રડસ્મટ્રક્ટના ભાગરૂપે, સેન્ટર ફોર ઇનોવેશન એક સહયોગી મથળ િનશ ેજે રડસ્જટલ સજતન અન ેપ્રોગ્રાલર્મંગ, 

પ્રદશતન અને ઓરડયો રૅકોર્ડિંગ, સ્વસ્વધ ક્ષર્મર્ાઓ ર્માટ ેસહાયક ટેકનોલોજીસ, અન ેસાંમકૃસ્ર્ક રદવસો ર્માટે ર્કો પૂરી પાડર્ી નવી સને્ટ્રલ 

લાઇબ્રેરી આપવાની ર્ૈયારી િર્ાવશ.ે રહવેાસીઓ અન ેસાર્મુદાસ્યક ભાગીદારોને પ્રવૃત્તર્મય િનાવવા લાઇબ્રેરી લચીલી ઓરફસ જગ્યાઓ પૂરી 

પાડશે. 

ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટન GO મટેશનથી શહેરર્માં પ્રવેશર્ા ક ેશહેરર્માથંી પ્રમથાન કરર્ા ટ્રેઇન ઉર્ારઓ ર્માટ ેCFI પ્રવેશદ્વાર અન ેસીર્માસ્ચહ્ન 

િનશે. ર્ેઓ બ્રેમ્પટનવાસીઓ ર્ેર્મજ યુસ્નવર્સતટીના સ્વદ્યાથીઓને સવેા આપશ,ે જે પ્રાથસ્ર્મક, ર્માધ્યસ્ર્મક અને ર્માધ્યસ્ર્મક પયિંર્ સ્વદ્યાથીઓને 

પ્રવતૃ્તર્મય રહેવાની, નવીન શોધ કરવાની અને એકિીજા સાથે ર્રે્મજ રહેવાસીઓ, અનુભવલક્ષી શીખવાને પ્રોત્સાસ્હર્ કરર્ા સહયોગી મથળર્મા ં

ધંધાકીય સર્મુદાય અને ઉદ્યોગ સાથ ેસહયોગ સાધવાની ર્કો પૂરી પાડશ.ે 

િાંધકાર્મ 2023 ર્મા ંશરૂ થવાની અપેક્ષા રાખવાર્મા ંઆવે છે.   

સર્મગ્ર COVID-19 સર્મયગાળા દરસ્ર્મયાન, સીટીએ ડાઉનટાઉનનું રોકાિ પુનર્જીસ્વર્ કરવા અન ેબ્રેમ્પટનના હાદતર્મા ંનવા સ્વકાસ કાર્મો વધારે 

ર્ીવ્ર િનાવવા પોર્ાનુ ંકાર્મ ચાલુ રાખયંુ છે. કાઉસ્ન્સલની અગ્રર્ાઓની પરરભાષાને આગળ વધારર્ા, ચાલુ પરરવર્તનશીલ પહેલોને સંપિૂત 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://dsai.ca/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C7ab0fa9f4f6e45d9e87608d95126e4e9%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630049779810265%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiL


 

 

સર્મુદાયો િનાવવાર્માં, આર્થતક સભંાવના ઉઘાડી કરવાર્માં અને  ઇનોવેશન કોરરડોર પર બ્રેમ્પટનની અજોડ સ્મથસ્ર્ પ્રિળ િનાવવાર્મા ંર્મદદ 

ર્મળશે. 

CFI સ્વશ ેવધ ુજાિવા વેિસાઇટ www.brampton.ca જુઓ 

ઝડપી ર્માસ્હર્ી 

• ર્માચત 2021 ર્મા,ં સીટીએ બ્રેમ્પટનર્માં ર્માધ્યસ્ર્મક પયિંર્ વધુ ર્કોની પ્રોસ્વન્સની સ્વમર્રિની ઘોષિા આવકારી, જેર્મા ંરાયરસન 

યુસ્નવર્સતટીર્મા ંર્મેરડકલ ઇસ્ન્મટટ્યુટ સાર્મેલ છે. 

• કાઉસ્ન્સલ ેપોર્ાની જુલાઇ 7 ની િેઠકર્મા,ં રાયરસન યુસ્નવર્સતટીન ે$1 સ્ર્મસ્લયનની આયોજન ગ્રાન્ટ ર્મજૂંર કરી જેનાથી ભસ્વષ્યર્મા ં

બ્રેમ્પટન મકૂલ ઓફ ર્મેરડસ્સનના ભંડોળર્મા ંર્મદદ ર્મળી રહે. 

• ગર્ જૂન 16, 2021 ના ંરોજ, સીટી અન ેયુસ્નવર્સતટી ઓફ ગ્વે્ ફ-હમ્િરે સેન્ટર ફોર ઇનોવેશનર્મા ંએન્કર ટેનન્ટ (ર્મુખય ભાડુઆર્) 

ર્રીક ેશેક્ષસ્િક સંમથાન ેબ્રેમ્પટનર્મા ંખસેડવા ર્માટ ેપોર્ાના ઇરાદાન ેર્મજૂંરી આપી હર્ી.  

• સીટી ડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનના હાદતર્માં નવીન શોધ અને ધધંાકીય સાહસ્સકો ર્માટે ઇકોસ્સમટર્મ િનાવી રહ્ું છે. ઇનોવેશન રડસ્મટ્રક્ટ 

મટાટત-અપ, મકેલ-અપ, નાના અન ેર્મધ્યર્મ કદના ઉદ્યર્મો, અને સ્વશાળ કોપોરટે્સ સસ્હર્ના િધાં ર્િક્કાઓની કંપનીઓ ર્માટે 

સંસાધનો સાથ ેસર્મગ્ર પ્રદેશ ર્રે્મજ આંર્રરાષ્ટ્રીય નવા આગંર્કુોર્માંથી મટાટત-અપસન ેટેકો આપવાના લક્ષ્ય સાથે નવીન પ્રસ્ર્ભાનું 

સજતન કરશ.ે ઇનોવેશન રડસ્મટ્રક્ટર્માં $21 સ્ર્મસ્લયન ઉપરાંર્નુ ંરોકાિ કરવાર્મા ંઆવી રહ્ું છે, જે આપિી આર્થતક રરકવરી 

વ્યૂહરચનાનો ચાવીરૂપ ભાગ છે. 

અવર્રિો (ક્વૉટ્સ): 

“બ્રેમ્પટન રોર્માંચક પરરવર્તનના વચગાળાર્માં છે, અન ેઆપણં સને્ટર ફોર ઇનોવેશન આપિાં શહરેન ેર્મોટા સ્શક્ષિ અન ેનવીનશોધ કેન્રર્માં 

સ્વકસાવવા ર્મદદ કરવાર્માં ર્મહત્વપિૂત ભૂસ્ર્મકા ભજવશે. ટોચની કેનેરડયન પેઢી - ડાયર્મન્ડ સ્મર્મટ્ટની પસદંગી કરીને - અર્મ ેડાઉનટાઉન 

બ્રેમ્પટનની આર્થતક સભંાવના ઉઘાડી કરવા, અને આપિા ંરહવેાસીઓને ઉચ્ચ ગુિવત્તાનું સ્શક્ષિ અને આવડર્ોની ર્કો અહીં પૂરી પાડવા એક 

પગલું નજીક જઇ રહ્ાં છીએ.” 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), ર્મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“આપિાં ઇનોવેશન રડસ્મટ્રક્ટનો ચાલુ રહેલો સ્વકાસ આપિી આર્થતક રરકવરી વ્યૂહરચનાર્માં ર્મહત્વની રિયા છે, અને સને્ટર ફોર ઇનોવેશન આ 

ક્ષેત્રર્મા ંભાસ્વ સ્વકાસન ેવેગ આપવાર્માં અન ેઆપિી રરકવરીને ટેકો આપવાર્મા ંઅર્ટૂ િનશ.ે હંુ રોર્માંસ્ચર્ છંુ કે સીટીએ એક આર્કતટેક્ટની 

પસંદગી કરી છે, અન ેસને્ટર ફોર ઇનોવેશનથી આપિા ંડાઉનટાઉનર્માં લાભો જોવાર્માં આવશ ેર્વેી આશા રાખંુ છંુ.” 

- ર્માર્ટતન ર્મૅડીરોસ (Martin Medeiros), રીજીયનલ કાઉસ્ન્સલર, વોર્ડસત 3 અને 4; પ્રર્મુખ, આર્થતક સ્વકાસ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“સીટી આપિાં ડાઉનટાઉનન ેપનુર્જીસ્વર્ કરવા, અન ેઆપિા ંરહવેાસીઓ રહી શક,ે શીખી શક,ે કાર્મ કરી શક ેઅન ેરર્મી શક ેર્ેવા સપંૂિત 

સર્મુદાયો િનાવવા સર્મર્પતર્ છે. આપિા ંપરરવર્તનશીલ સને્ટર ફોર ઇનોવેશન ર્માટે આર્કતટેક્ટ ર્રીક ેડાયર્મન્ડ એન્ડ સ્મર્મટ્ટ આર્કતટેક્ટ્સ ઇન્ક. 

(Diamond and Schmitt Architects Inc.) ની પસદંગી થવાની ઘોષિા સાથે, અર્મે િહુ સખર્ અને વધાર ેપ્રભાવશાળી બ્રેમ્પટન 

િનાવવા ર્માટે કાર્મ કરી રહ્ાં છીએ.” 

- પૉલ સ્વસેંટ ે(Paul Vicente), પ્રાદેસ્શક કાઉસ્ન્સલર, વોર્ડસત 1 અને 5; ઉપાધ્યક્ષ, આર્થતક સ્વકાસ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Centre-for-Innovation.aspx


 

 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનર્મા ંઆપિી ટીર્મ આપિા ંડાઉનટાઉનની સભંાવનાન ેઉઘાડી કરવા, અને સ્વદ્યાથીઓ અને ધંધાઓના સ્વકાસ ર્માટ ે

ઇકોસ્સમટર્મ િનાવવાનું ચાલુ રાખવા સર્મર્પતર્ છે. કનેેડાના ઇનોવેશન કોરરડોર પર આપિા ંર્મુખય મથળ વડ,ે આપિા ંસર્મગ્ર સર્મુદાયન ેલાભ 

આપવા આપિા ંશહેરને સ્શક્ષિ અન ેનવીન શોધના કેન્રર્માં સ્વકસાવવાર્માં સીટીનું અગ્રેસર િનવાનુ ંચાલુ છે. અર્મ ેસેન્ટર ફોર ઇનોવેશન 

પ્રોજેક્ટને આગળ વધર્ો જોવા, અન ેઆપિાં રહેવાસીઓ ર્માટ ેપરરિાર્મો ર્મેળવવાનું ચાલુ રાખવાની આશા રાખીએ છીએ.” 

- ડેસ્વડ િારરક (David Barrick), ચીફ એડસ્ર્મસ્નમટ્રેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“નાગરરક દૂરદંેશીપણંની અસાધારિ પહેલ, સેન્ટર ફોર ઇનોવેશનની રડઝાઇનર્મા ંસીટી ઓફ બ્રેમ્પટન સાથે સહયોગ સાધવાર્મા ંડાયર્મન્ડ સ્મર્મટ્ટ 

સન્ર્માન અનભુવે છે.” 

- ડૉન સ્મર્મટ્ટ (Don Schmitt), આચાયત, ડાયર્મન્ડ સ્મર્મટ્ટ (Diamond Schmitt) 

“અર્મ ેઆ પરરવર્તનશીલ પ્રોજેક્ટનો ભાગ િનવાથી રોર્માંસ્ચર્ થયા છીએ.  નવીન શોધ, સ્મથસ્ર્મથાપકર્ા અને ટકાઉપણં ર્માટ ેઅભ્યાસિર્મનું 

સ્વગર્વાર આયોજન કરવા સેન્ટર ફોર ઇનોવેશન આપિી ટીર્મ ર્માટ ેઅસાધારિ ર્ક રજૂ કર ેછે.” 

- ર્માઇક મઝેિો (Mike Szabo), આચાયત, ડાયર્મન્ડ સ્મર્મટ્ટ (Diamond Schmitt) 
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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. 
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