
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે                     

 

બ્રમે્પટનની કળા, સસં્કતૃિ અન ેરચનાત્મક ઉદ્યોગ તિકાસ સસં્થાએ સલાહકાર પનેલની ઘોષણા કરી 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (સપ્ટેમ્બર 9, 2021) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની કળા, સંસ્કૃતિ અને રચનાત્મક ઉદ્યોગ તિકાસ સંસ્થા (ACCIDA - 

કલ્ચર એન્ડ રિએરટિ ઇન્ડસ્રી ડેિલપમેન્ટ એજન્સી) સલાહકાર પેનલ સભ્યોની સ્થાપનાની ઘોષણા કરિામા ંરોમાંચ અનભુિ ેછે, આ સભ્યો 

એજન્સીની િૃતધિ અને તિકાસ કરિાના માગગદર્ગનમા ંઅને એજન્સીના બ્રમે્પટનમા ંકળા અન ેસંસ્કૃતિ ક્ષેત્રન ેઆગળ િપાિિાના, જોડિાના 

અન ેતહમાયિ કરિાના લક્ષ્યમા ંમદદરૂપ થર્.ે  

 

સંસ્થા માટ ેએક નોંિપાત્ર સીમાતચહ્નરૂપ, ર્રૂઆિની પનેલ સ્થાતનક કલાકારો અન ેસજગકો, િિંાકીય વ્યિસાતયકો અન ેફેરફારકિાગઓની બનેલી 

છે જેઓ બ્રેમ્પટનના કલાકારો માટ ેસાચા ચેતમ્પયન્સ બની રહેરે્. છ સભ્યો જોડાર્ે નુતિ તસિુ (Nuvi Sidhu), પ્રારંતભક પ્રમુખ; પ્રાદેતર્ક 

કાઉતન્સલર રૉતિના સાન્ટોસ (Rowena Santos); અને માઇકલ તિકસગ (Michael Vickers), સીતનયર પ્રોગ્રામ લીડ સાથ;ે ACCIDA 

ની મજબૂિ ર્રૂઆિ પર િઓેનો તિકાસ અને તનમાગણ ચાલુ રાખિા, બ્રેમ્પટનના કળા સમુદાયન ેસામૂતહક ટેકો િેઓની િૃતધિ, સહાયિા અને 

ભાતિ સમૃતધિ માટે.  

 

પેનલ સભ્યો માટેનો કૉલ આ ઉનાળાની ર્રૂઆિમાં થયો હિો. અરજીઓની સમીક્ષા અન ેપસંદગી કાઉતન્સલના પ્રતિતનતિ એિા પ્રાદેતર્ક 

કાઉતન્સલર રૉતિના સાન્ટોસ (Rowena Santos), સીટી કમગચારીગણ અન ેપેનલ પ્રમુખની બનેલી સતમતિ કરરે્.   

 

ACCIDA એક અજોડ સંસ્થા છે જેનું સેિન િૈતિધ્યસભર કાયગિમો, સેિાઓ અન ેસંસાિનો મારફિ ેઆ ક્ષતે્ર તિકસાિિા, ઉજિિા, તહમાયિ 

કરિા અન ેજોડાણ કરિા પર ધ્યાન કેતન્િિ કરનાર સીટી ઓફ બ્રમે્પટન હેઠળ થઇ રહ્ું છે જે િેણ ેસમગ્ર 2021 દરતમયાન પહેલેથી આપિાનું 

ર્રૂ કયુું છે. આમા ંિકગર્ોપ્સ, આર્ટગસ્ટ રાઉન્ડટેબલ્સ, પ્રદર્ગનની િકો અન ેમાગગદર્ગન કાયગિમોનો સમાિરે્ થાય છે. કલા સમુદાયનો ચાલુ 

પ્રતિભાિ સમગ્ર ર્હરેમા ંરચનાત્મક સ્થળ માટનેી જરૂરરયાિ સતહિ, કાયગિમો અન ેસહાયિા સેિાઓના માગગદર્ગનમાં મદદરૂપ થર્ે. 

 

એજન્સી બ્રમે્પટનનો કલ્ચર માસ્ટર પ્લાન તિિરરિ કરિા સીટી સાથ ેમળીને કામ કરરે્, જે ગતિર્ીલ આર્ટસગ સીન અન ેરચનાત્મક અથગિંત્ર 

તનર્મગિ કરિામા ંએક તનણાગયક કડી છે. કળા સમુદાયની સલાહકારી પનેલન ેચાલુ રહેિો પ્રતિભાિ કાયગિમો અન ેસહાયિા સેિાઓના 

માગગદર્ગનમા ંમદદરૂપ થર્,ે જેમા ંસમગ્ર ર્હેરમાં રચનાત્મક સ્થળ માટેની જરૂરરયાિને સંબોિિાનો સમાિેર્ થાય છે. 

 

ACCIDA ના ંર્રૂઆિના સલાહકાર પનેલ સભ્યો 

 

હરમન ગ્રિેાલ (Harman Grewal) 

હરમન કળા, સંસ્કૃતિ અન ેનિીન ર્ોિની આસપાસ સમુદાયોને ચેતમ્પયન બનાિિા અટલ કરટબધિિા દેખાડીને રચનાત્મક ફેરફાર લાિનાર 

વ્યતતિ છે. હરમન ેઉભરિા દૃશ્યમાન ઉદ્યોગસાહતસકોએ િેઠિા પડિા પડકારો અને િમારી આસપાસ કલાકારોનો સમુદાય રાખિાનું મૂલ્ય 

સમજીને રચનાત્મક સાહતસક ઉદ્યમીઓની આગામી પઢેી માટ ેબ્રેમ્પટનના પહેલા સહ-સંચાતલિ તિસ્િાર અને સામુદાતયક ઇનતયુબેટર, Lab 

B (લૅબ બી.)ની સતહયારી સ્થાપના કરી. હરમન પોિાની કળા પ્રેતતટસ તિકસાિિા, પોિાની ટેકતનકલ આિડિો મજબૂિ બનાિિા પર ધ્યાન 

કેતન્િિ કરીન,ે કારરકદી ટકાિિાની િકો સર્જીને, અને પોિાનો ર્ોિખોળનો પ્રિાસ આગળ લઇ જિા સિિ પ્રયત્નર્ીલ રહ ેછે.  

 

માઇકલ હૉલ્સ (Michael Halls) 

કળા પ્રત્યે ઉત્સાતહિ રહીને, માઇકલે પીલ કૉરલ સોસાયટી અન ેિી બ્રેમ્પટન સીમ્ફોની ઓકેસ્રા, િમેજ બ્રમે્પટન આર્ટસગ કાઉતન્સલ બોડગ ઓફ 

રડરેતટસગને સેિા આપી છે જયાં િઓે 14 િષગ સિુી પ્રમખુ રહ્ાં હિા. પોિાની જીિનભરની જાહેર સિેા માટે, માઇકલને િષગ 2012 મા ંતિીન 

એતલઝાબેથ II (તધિિીય) ડાયમંડ જયુતબલી મૅડલ મળ્યો હિો. િમેનો લગાિ સગંીિ પ્રત્યે રહ ેછે અન ેિેઓ 48 િષગથી ગાયકિૃન્દ માટે ગાયક 

રહ્ાં છે.  

https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx


 

 

 

 

સતુમિ જજ (Sumit Judge) 

લેખક, રદગ્દર્ગક, અતભનિેા અન ેિકીલ, સુતમિ બહુતિિ-ક્ષેત્રોમાં ખૂપંલે કલાકાર છે. સુતમિ હાલમાં પીપલ ઓફ િી કમ્યુતનટી (POC) 

YouTube (યૂર્ટયુબ) ચનેલ માટ ેલખે છે, તનમાગણ કર ેછે અન ેિેમા ંસહભાગી થાય છે, િેઓ અનૌપચારરક, સબંંતિિ અને તયારેક હાસ્ય-પ્રમોદ 

તિષયો મારફિ ેમાનતસક આરોગ્ય, આંિરપેઢીય આઘાિ અન ેમાનિ અતિકારોના અત્યાચારો જેિા દતક્ષણ એતર્યાઇ સમદુાયમાં સંબંતિિ 

મુદ્દાઓન ેસંબોિ ેછે. િેમની પ્રથમ ટૂંકી રફલ્મ તિર્ાલ (Vishal), કનેડેામાં દતક્ષણ એતર્યાઇ આંિરરાષ્ટ્રીય તિદ્યાથીની તસ્થતિન ેસંબોિિી હિી 

અન ેિેન ેએર કનેેડા ફ્લાઇર્ટસ, ઝી ટીિી યુ.એસ.એ. અન ેઓન્ટેરરયોની આટગ ગૅલેરીમા ંદર્ાગિિામાં આિી હિી.  

 

તિજય કમુાર (Vijai Kumar) 

એક જાહેર નીતિ સંર્ોિક જેમણે ઇતન્ડજેનોતમતસ ઇતન્સ્ટર્ટયુટ, િી એતર્યા પૅતસરફક ફાઉન્ડેર્ન ઓફ કેનેડા અન ેિી ઓગેનાઇઝેર્ન ફૉર 

ઇકોનોતમક કો-ઓપરેર્ન અને ડિેલપમેન્ટ (OECD) સાથે સંર્ોિન પદો સંભાળ્યા છે. િઓે સ્થાતનક આર્થગક તિકાસ અન ેસામુદાતયક તમલકિ 

તનમાગણ માટ ેજોર્ીલા છે. તિજયે બ્રેમ્પટન 2040 તિઝન અન ેકલ્ચર માસ્ટર પ્લાનના તિકાસ દરતમયાન બ્રમે્પટનના કલાકારોની તહમાયિ કરી 

હિી, અન ેિેઓ સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનમાં ર્ોઝના તયુરટેર અને યજમાન રહ્ાં છે. 

  

જૈલ રરચાડગસન (Jael Richardson) 

CBC માટ ેપુસ્િક કટાર લેખક, િી સ્ટોન થ્રોઅરનાં લેખક, અન ેબ્રેમ્પટનમા ંફેતસ્ટિલ ઓફ તલટરરી ડાઇિર્સગટી (FOLD) માટે સ્થાપક અન ે

એતતઝતયુરટિ રડરેતટર રહી છે. િેણીની પ્રથમ નિલકથા, ગટર ચાઇલ્ડડ જાન્યુઆરી 2021 માં હાપગરકૉતલન્સ કનેેડા સાથે બેસ્ટસેલર બની અન ે

િે એમેઝોન ફસ્ટગ નોિેલ ઍિોડગ માટે ર્ોટગતલસ્ટ થઇ હિી. રરચાડગસન રિએરટિ રાઇટટગંમા ંયુતનિર્સગટી ઓફ ગ્િેલ્ફની MFA પદિી િરાિ ેછે.  

  

જસપ્રીિ સિં ુ(Jaspreet Sandhu) 

િી કોપોરેર્ન ઓફ મૅસી હૉલ અને રોય થોમસન હૉલમા ંહાલના ડિેલપમેન્ટ પ્રેતસડન્ટ િરીકે, જસપ્રીિ ઉચ્ચ-પ્રભાિી નફો ન રળનારા 

સમુદાયો તનર્મગિ કરિા, િિંો, બજારીકરણ અન ેઆગિેાનીમા ંકુર્ળિાના અજોડ સંિુલનનો ઉપયોગ કરીને રચનાત્મક તિચારણા લાગુ કરનાર 

ફેરફારકિાગ છે. જસપ્રીિે આમૂલ (મૂળભૂિ) પ્રરિયા અને સંસ્થાગિ સાંસ્કૃતિક ફેરફારો જરૂરી હોય િિેા જરટલ પ્રોજેતર્ટસ સમેટિી ટીમોની 

સફળિાપૂિગક આગેિાની કરી છે. િણેી કલ્ચરલ સ્ટડીસ એન્ડ રિરટકલ થીયરી BFA માં માસ્ટસગ, રફલ્મ પ્રોડતર્ન એન્ડ સાઉથ એતર્યન 

સ્ટડીસમા ંBA ની પદિીઓ િરાિ ેછે.  

 

અિિરણો (તિૉર્ટસ): 

 

“બ્રેમ્પટનના તિકાસર્ીલ કળા ક્ષતે્રમાં કરાિા કાયગન ેઆગળ િિિુ ંજોિા ACCIDA પનેલ સભ્યોની ઘોષણા થિી એ રોમાંચક બાબિ છે. 

એજન્સીએ ર્રૂ કરેલા સંખ્યાબંિ કાયગિમો અને પહેલો મારફિે આ િષે કળા સમદુાય સાથ ેજોડાિા અમારી ટીમે અપિાદમય કામગીરી કરી છે. 

મન ેતિશ્િાસ છે ક ેઆ નિા સભ્યો ભૂતમકામા ંપોિાનું વ્યાપક સ્થાતનક જ્ઞાન અન ેવ્યિસાયી તનપુણિા લાિર્ે અન ેઆપણાં કલાકારોન ે

ખીલિામા ંખરેખર મદદરૂપ થર્ે.”  

- પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“ACCIDA ની પનેલની ઘોષણા કરિી એ આપણાં કળા સમદુાયન ેજરૂરી અતિઆિશ્યક સહાયિા અને સસંાિનો પૂરા પાડિામા ંબીજુ એક 

ચરડયાિું પગલુ ંછે. િૈતિધ્યસભર પશ્ચાદભૂ અને અનભુિોથી બનેલી પેનલ જોિી બહુ સરસ બાબિ છે જે એજન્સીનું જ્ઞાન અને નટેિકગ 

ખરેખર મજબૂિ બનાિર્ે.”  

- રોતિના સાન્ટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેતર્ક કાઉતન્સલર, િૉર્ડસગ 1 અન ે5; ઉપ-પ્રમુખ, કોપોરેટ સર્િગસીસ, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન; કાઉતન્સલ પેનલના સભ્ય, આર્ટસગ, કલ્ચર એન્ડ રિએરટિ ઇન્ડસ્રી ડેિલપમને્ટ એજન્સી 

 

“બ્રેમ્પટનનો કળા, સંસ્કૃતિ અને રચનાત્મક ઉદ્યોગ આપણા ંર્હેરની ગતિર્ીલ રચના (િાઇબ્રન્ટ મોઝેઇક)નો અતભન્ન ભાગ છે અન ેપનેલની 

ઘોષણા જોિી િ ેએક અદભૂિ સીમાતચહ્નરૂપ છે. પોિાની ર્રૂઆિથી, ACCIDA ધિારા કળા સમુદાયને જોડિામાં અને સહાયિા કરિામા ં



 

 

મોટી પ્રગતિ થઇ છે. આ નિા સભ્યો બ્રેમ્પટનમા ંબહુ મજબૂિ, િિારે જોડાયેલંુ રચનાત્મક કળા ક્ષતે્ર ચતલિ કરિામાં મદદરૂપ થિા પોિાની 

વ્યાપક પશ્ચાદભ ૂલાિર્.ે” 

-  ડેતિડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડતમતનસ્રેરટિ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

"ઉનાળામા ંઆશ્ચયગજનક ઇન્ટરવ્યૂ પ્રરિયા પછી, અમ ેઆર્ટસગ, કલ્ચર એન્ડ રિએરટિ ઇન્ડસ્રી ડિેલપમેન્ટ એજન્સી માટ ેસલાહકાર પનેલમાં 

જોડાનાર કલાકારો અને વ્યિસાતયકોના પ્રભાિર્ાળી જૂથની ઘોષણા કરિામા ંરાજી છીએ. હંુ ACCIDA સ્થાતપિ કરિા નિી સલાહકાર પેનલ 

સાથે કામ કરિાનું ર્રૂ કરિામા ંઅને સમગ્ર બેમ્પટનમાં કલાકારોન ેપોિાનો અિાજ સંભળાિિામા ંમદદરૂપ થિામાં રોમાંચ અનભુિું છંુ." 

- નુતિ તસિ ુ(Nuvi Sidhu), પ્રમખુ, આર્ટસગ, કલ્ચર એન્ડ રિએરટિ ઇન્ડસ્રી ડેિલપમને્ટ એજન્સી (ACCIDA) 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે 

લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook,, અને Instagram પિ 

જોડાવ.અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 
 

તમરડયા સપંકગ: 

પ્રભજોિ કૈંથ (Prabhjot Kainth) 

કોર્ડગનેટર, મીરડયા એન્ડ કમ્યુતનટી એન્ગેજમેન્ટ  

સ્રેટેજીક કમ્યુતનકેર્ન (Strategic Communication)  

સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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