
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેસાઉથ ફ્લચૅસસ સ્પોર્ટસસપ્લકે્સન ું નામ બદલીન ે 

ભૂતપરૂ્સ મયેર સ ઝાન ફનૅલે (Susan Fennell) પર રાખય ું 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (સપ્ટેમ્બર 14, 2021) – આજે યોજાયેલા સમારોહ દરમમયાન, મેયર પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown) અન ેર્ૉર્ડસસ 3 અને 4 નાું 

પ્રાદેમિક અને સીટી કાઉમન્સલસસ, માર્ટસન મૅડીરોસ (Martin Medeiros) અન ેજૅફ બૉમેન (Jeff Bowman) દ્ર્ારા ભૂતપૂર્સ મેયર સ ઝાન ફૅનેલ 

(Susan Fennell) નાું સન્માનમાું સાઉથ ફ્લૅચસસ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સન ું નામ બદલર્ામાું આવય ું. 

આ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સ મૂળભૂત રીતે સપ્ટેમ્બર 28, 1997 નાું રોજ ખોલર્ામાું આવય ું હત ું, જેમાું મર્મર્ધ રજીસ્ટડસ અને ડ્રોપ-ઇન સ્ર્ીમમુંગ, સ્કૅટટુંગ, રમતો અન ે

રફટનેસ કાયસક્રમો, તેમજ રજીસ્ટડસ ડાન્સ, STEM (સ્ટૅમ) અને બાળકો તેમજ જ ર્ામનયાઓ માટેના કાયસક્રમો થાય છે. 

બ્રેમ્પટન સીટી કાઉમન્સલે સ ઝાન ફૅનેલ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સ નામ બદલર્ાની મુંજૂરી સપ્ટેમ્બર 30, 2020 નાું રોજ આપી હતી. આ પ્રસ્તાર્ પ્રાદેમિક કાઉમન્સલર 

માર્ટસન મૅડીરોસ (Martin Medeiros) અન ેઅન્ય પ્રાદેમિક કાઉમન્સલસસ માઇકલ પાલેિી (Michael Palleschi), પૉલ મર્સેંટે (Paul Vicente), પૅટ 

ફોર્ટસની (Pat Fortini) અન ેરૉમર્ના સાન્ટોસ (Rowena Santos) દ્ર્ારા મૂકર્ામાું આવયો હતો. 

સ ઝાન ફૅનલે (Susan Fennell) મર્િ ે

સ ઝાન ફૅનેલે ર્ર્સ 1988 થી 2014 સ ધી બ્રેમ્પટન સીટી કાઉમન્સલને સેર્ા આપી હતી. આ સમય દરમમયાન, તેણી સાઉથ ફ્લેચસસ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સને જીર્ુંત 

બનાર્ર્ામાું મનમમત્ત બની હતી, અન ેતેણીની આગેર્ાનીમાું િહેરના કેટલાક સૌથી પ્રખયાત પ્રોજેક્ર્ટસ પૂરા થયા હતા, જેમાું ધી રોઝ મથયેટર, ફ્લાર્ર સીટી 

કમ્ય મનટી કેમ્પસ એન્ડ સીમનયસસ સેન્ટર, કાસી કૅમ્પબૅલ કમ્ય મનટી સેન્ટર, બ્રેમ્પટન સૉકર સેન્ટર, ગૉર મીડોસ કમ્ય મનટી સેન્ટર, અન ેસેન્ચ રી ગાડસન્સ 

રરરક્રએિન સેન્ટર અન ેમચુંગક સી પાકસન ું નર્ીનીકરણ અને આધ મનકીકરણ સામેલ હત ું. 

તેણીએ સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનના એ પ્રયત્નમાું અગ્રણી ભૂમમકા ભજર્ી હતી જેમાું બ્રેમ્પટનના ઝ મ બસ રેમપડ િામન્ઝટ કાયસક્રમને હકીકતમાું તબદીલ કરર્ા 

$200 મમમલયન જેટલ ું ફેડરલ અન ેપ્રોમર્મન્સયલ ભુંડોળ મેળર્ી િકાય ું હત ું, અન ેતેણીએ ર્ડીલો અને પ્રૌઢ લોકો માટે રડસ્કાઉન્ટર્ાળા ભાડા માટે 

સફળતાપૂર્સક ર્કીલાત કરી હતી. તેણીએ બ્રેમ્પટનને કેનેડામાું સૌથી ગમતિીલ બહ મર્ધ-આસ્થા ધરાર્તા સમ દાયો પૈકી એક તરીકે મર્કસાર્ર્ામાું મદદરૂપ 

થઇને, પ્રાથસના સ્થળો માટે પોતાના પ્રકારન ું પ્રથમ માળખાગત આયોજન મર્કસાર્ર્ામાું પણ આગેર્ાની કરી હતી. ફૅનેલ ઑલ્ડરલી, ધી કૅનેથ મચિૉમ 

મેન્િનને મનકુંદનમાુંથી બચાર્ર્ામાું અુંગત ભૂમમકા ભજર્ીને, હેરરટેજ (ર્ારસો) સુંરક્ષણમાું પણ મર્જેતા બની હતી. તેણીના ર્હીર્ટી સમયગાળા દરમમયાન, 

અગાઉના 25 ર્ર્સ કરતા ઘણી હેરરટેજ ઇમારતો મનધાસરરત થઇ હતી. 

500 ર ૅલૉસન બ લેર્ાડસ મસ્થત સ ઝાન ફૅનેલ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સ નર્ી અન ેબધી હયાત સગર્ડો રરિોરફટ (ઉમેરણ) કરર્ાની યોજનાના ભાગ તરીકે સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટનની પહેલી ઝીરો-કાબસન ઇમારત બનિે. 

સ ઝાન ફૅનલે સ્પોર્ટસસપ્લેક્સ રરિોરફટ મર્િે 

ર્ર્સ 2019 માું, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટને પોતાનો એનર્જી એન્ડ એમમિન મેનેજમેન્ટ પ્લાન 2019-2024: ઝીરો-કાબસન પરરર્તસન પ્રકામિત કયો. આ યોજના 

હેઠળ, િહેરે પ્રોમર્મન્સયલ અન ેફેડરલ ગ્રીન હાઉસ ગેસ (GHG) ઉત્સજસન 2030 સ ધીમાું 30 ટકા અને 2050 સ ધીમાું 80 ટકા જેટલ ું ઘટાડર્ાના લક્ષયાુંકો 

સ્ર્ીકાયાસ છે. 

બ્રેમ્પટનની મોટા ભાગની રરરક્રએિનલ સગર્ડોનો િહેરના ર્ાર્ર્સક GHG ઉત્સજસનોમાું લગભગ 50 ટકા જેટલો ભાગ રહે છે. સ ઝાન ફૅનેલ 

સ્પોર્ટસસપ્લેક્સની રરિોરફટ માટે પસુંદગી કરર્ામાું આર્ી હતી કારણ કે આ સગર્ડ ઊંચ ું GHG ઉત્સજસન છોડે છે. આ સગર્ડમાું મોટા ભાગના મોટા સાધનો 

પોતાના અપેમક્ષત ઉપયોગી જીર્નના અુંત સ ધી પણ પહોંચ્યા હતા. ર્ર્સ 2019 નાું ય રટમલટી ડેટાનો ઉપયોગ કરતા, એ મનધાસરરત થય ું હત ું કે આ સગર્ડ 

ર્ાર્ર્સક ધોરણે લગભગ 1,100 ટન CO2 ઉત્સજસન કરત ું હત ું, જે 238 ઉતારું ર્ાહનોથી મનર્મસત થતા ઉત્સજસન બરાબર થાય છે. 



 

 

આ સગર્ડ પર ફીઝીમબમલટી સ્ટડી (સાધ્યતા અભ્યાસ) સપ્ટેમ્બર 2020 માું કરર્ામાું આવયો હતો, જેમાું ઝીરો-કાબસન પરરર્તસન માટે જરૂરી ફેરફારો 

સમાર્ર્ામાું આવયા હતા. ત્રણ-તબક્કાના પ્રોજેક્ટનો પહેલો તબક્કો સીટી કાઉમન્સલે એમપ્રલ 2021 માું મુંજૂર કયો અન ેદરખાસ્તો માટેની માગણી ઓગસ્ટ 

2021 માું પ્રકામિત થઇ હતી. 

અર્તરણો (ક્ર્ૉર્ટસ): 

“ભૂતપૂર્સ મેયર સ ઝાન ફૅનેલ (Susan Fennell) અન,ે બ્રેમ્પટનને સૌ માટે રહેર્ા, કામ કરર્ા અન ેરમતો રમર્ાલાયક બહ  સરસ સ્થળ બનાર્ર્ામાું તેણીની 

સમપસણ ભાર્નાને ઓળખ આપર્ામાું હ ું ગૌરર્ અન ભર્ ું છ ું. બ્રેમ્પટન સીટી કાઉમન્સલમાું પોતાની 26 ર્ર્ોની સેર્ા દરમમયાન, તેણીએ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સને 

જીર્ુંત રૂપ આપર્ાની સાથે સાથે, આજે આપણાું સમ દાય માટે અને આર્નારી પેઢી માટે મહત્ર્પૂણસ ઘણાું પ્રમતમા સમાન (આઇકોમનક) પ્રોજેક્ર્ટસમાું 

મહત્ર્ની ભૂમમકા ભજર્ી હતી.” 

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“ભૂતપૂર્સ મેયર સ ઝાન ફૅનેલે પોતાના સમયમાું સીટી કાઉમન્સલમાું ઘણાું કાયો પૂરા કયાસ હતા. પોતાના કાયસકાળ દરમમયાન, બ્રેમ્પટન ઋણ-મ ક્ત બન્ય ું અને 

બ્રેમ્પટનને રિપલ AAA ક્રેરડટ રેટટુંગ સોંપર્ામાું આવય ું હત ું. તેણીએ એક સાચો ર્ારસો છોર્ડયો છે અને આપણાું િહેરમાું તફાર્ત ઊભો કયો છે, અને અમે આ 

સગર્ડન ું નામ બદલીને તેણીના ફાળાને સન્માન આપર્ામાું રોમાુંચ અન ભર્ીએ છીએ.” 

- માર્ટસન મૅડીરોસ (Martin Medeiros), પ્રાદેમિક કાઉમન્સલર, ર્ૉર્ડસસ 3 અન ે4, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“સ ઝાન ફૅનેલ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સન ું નામ બદલર્ા ઉપરાુંત, આ સગર્ડ નર્ી અન ેહયાત સગર્ડોને રરિોરફટ કરર્ાની અમારી યોજનાના ભાગરૂપે સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટનમાું પહેલી ઝીરો-કાબસન ઇમારત બનનારી એકમાત્ર સગર્ડ છે. ભૂતપૂર્સ મેયર ફૅનેલે મમહલાઓની હોકીને આ િહેરમાું લાર્ર્ામાું અન ેબ્રેમ્પટનમાું 

રમતનો ફેલાર્ો અન ેસતત મર્કાસ કરર્ા અમનર્ાયસ ભૂમમકા પણ ભજર્ી હતી.” 

- જૅફ બૉમેન (Jeff Bowman), સીટી કાઉમન્સલર, ર્ોર્ડસસ 3 અને 4, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“હ ું આ ઓળખથી બહ  સન્મામનત અન ભર્ ું છ ું. સ ઝાન ફૅનેલ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સ પહેલી ર્ાર પૂરું થય ું ત્યારથી મારા માટે નોંધપાત્ર છે, ર્ૉડસના નર્ા કમ્ય મનટી 

સેન્ટરમાું મેં ઉપનગરપમત (એલ્ડરમેન) અન ેપ્રાદેમિક કાઉમન્સલર તરીકે પ્રમતમનમધત્ર્ કય ું, અને મેં સરળ, એક ટરુંક અન ેકમ્ય મનટી રૂમર્ાળી “કૂકી કટર” 

સગર્ડમાુંથી અસલ રડઝાઇન મર્સ્તારીને કમ્ય મનટી પૂલ, જીમ અને લાઇબ્રેરીર્ાળી 4-ટરુંકની સગર્ડ માટે સફળતાપૂર્સક મહમાયત કરી હતી. હ ું આ સન્માન 

માટે મેયર અન ેકાઉમન્સલની આભારી છ ું.” 

- સ ઝાન ફૅનેલ (Susan Fennell), ભૂતપૂર્સ મેયર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનમાું નોંધપાત્ર ફાળો આપનાર વયમક્તઓને અમે ઓળખ આપીએ તે મહત્ર્પૂણસ છે. અમે આ મ ખય સેન્ટરન ું ઔપચારરક નામ બદલીને 

સ ઝાન ફૅનેલ સ્પોર્ટસસપ્લેક્સ કરર્ામાું રાજી છીએ. સાઇનેજ અદ્યતન કરર્ાન ું કામ ચાલી રહ્ ું છે અને અમે અુંમતમ પરરણામ માટે આિાર્ાદી છીએ.” 

- ડેમર્ડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડમમમનસ્િેરટર્ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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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. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384134356|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z+CBkW0FVvN+YyCUNfVcR9tVXRWqgA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=+Aj40C7cprA+qOngxzAuFADkSzKRizetQj5Iv8oB3kU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384154347|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=3oDmK7naKN62Zdxeh/zq7yk+ibAQPO2Pn1RsxIdEa0E=&reserved=0


 

 

 

 વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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