
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

    

ફોટો: સેલિના મૅકૉિમ (Selina McCallum) 

 

બ્રમે્પટન ફાયર સમદુાયન ેપલલિક આટટ (જાહરે કળા)થી જોડ ેછે 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જાન્યુઆરી 11, 2022) – શહેર આસપાસ તકો ઊભી કરવાનુું સ્થળ બનાવવા માગતા પલલિક આટટ પ્રોજેક્ટના ભાગ 

તરીકે બ્રેમ્પટન ફાયર ઍન્ડ ઇમરજન્સી સર્વટસીસ (BFES) નાું સ્ટશેન 211 માું નવુું મ્યુરિ (ભીંતલિત્ર) પ્રદર્શટત કરવામાું સીટી ઑફ બ્રમે્પટન 

ગૌરવ અનુભવ ેછે. STEPS (સ્ટપે્સ - સસ્ટેઇનેબિ થથુંકકુંગ ઍન્ડ એક્સ્પ્રેશન ઑન પલલિક સ્પેસ) પલલિક આટટની સહાયતાથી, ખલુ્િો ગ્રામ્ય 

લવસ્તાર દશાટવતુું, સ્થાલનક વન્યજીવન અને આ લવસ્તારના ખેતીલવષયક વારસાન ેઉજવતુું એક નવુું સાહલસક અન ેરુંગીન મ્યુરિ સ્થાપવામાું 

આવયુું હતુું.  

 

પલલિક આટટનુું લનમાટણ અન ેપ્રસ્તુલત બ્રેમ્પટનના સાુંસ્કૃલતક માસ્ટર પ્િાનની િાવીરૂપ અગ્રતા છે, વલૈવધ્યસભર સજટકો અને તેઓના સમુદાય 

વચ્િે અથટસભર અદિાબદિી સગવડમય બનાવવા માટનેુું વાહન છે. BFES ની સમુદાય લનમાટણ પ્રત્યે િાિુ કરટબદ્ધતાઓ સાથ ેલમલિત, આ 

મ્યુરિ સામાલજક સ્નેહાકષટણ, સ્થળ સાથનેા જોડાણને ટેકો આપ ેછે અને બ્રમે્પટન માટ ેઅજોડ અન ેઆગવી ઓળખ રિવામાું ફાળો આપે છે. 

 

સીટી ઑફ બ્રમે્પટન ેSTEPS સાથે કામ કયુું હોય તવેી આ ત્રીજી પહેિ છે. ઓક્ટોબર 2021 માું, સ્ટોરફ્રન્્સમાું મ્યુરલ્સ અન ેપસુંદગીના 

ટ્રારફક બોક્સીસ સાથ ેડાઉનટાઉન બ્રેમ્પટનમાું પલલિક આટટ પાઇિોટ પ્રોજેક્ટ રજૂ થયો હતો. 

 

કિાકાર લવશ ે

આ નમનૂા પાછળના કિાકાર, પામ િૉસ્ટ્રાકો (Pam Lostracco), એક મ્યુરલિસ્ટ અને ગ્રારફક રડઝાઇનર છે જેઓનો જન્મ અને ઉછેર 

બ્રેમ્પટનમાું થયો હતો. તણેી બ ેલશષ્યવૃલિઓ મેળવીને OCAD માુંથી સ્નાતક થઇ, અન ેતેણીએ બ્રાન્્સ, પુસ્તકો અને લિત્રો બનાવવા 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/983


 

 

રડઝાઇન સ્ટુરડયોમાું કામ કયુું છે. િૉસ્ટ્રાકોએ સમગ્ર કનેેડામાું રડસ્પ્િે પર નમનૂાઓ બનાવીન,ે તેણીનો રડઝાઇન અનભુવ અને આઉટડોસટ માટે 

તેણીના પ્રમેે મ્યુરલ્સ માટે તણેીનો જુસ્સો લવસ્તાયો છે. સ્ટેશન 211 માું મ્યુરિ ફાયર હૉિના વાસ્તુલશલ્પ અને તનેી આસપાસના કુદરતી 

વાતાવરણ સાથ ેએકીકૃત કરવા માટે રિવામાું આવયુું હતુું. 

 

અવતરણો (ક્વૉ્સ): 

 

“બ્રેમ્પટન એક રિના (મોઝેઇક) છે અને બ્રમે્પટન ેજીવુંત રહેવાનુું િાિુ રાખયુું છે જે આના જેવા રિનાત્મક સહયોગોન ેઆભારી છે. બ્રમે્પટન 

ફાયર ઍન્ડ ઇમરજન્સી સર્વટસીસ આપણાું સમુદાયમાું સમાલવષ્ટ છે અન ેરહવેાસીઓ સાથ ેવધારે આગળ જોડાવા અન ેકળાની પહોંિ સૌ સુધી 

પહોંિાડવા તેઓના સ્ટેશન્સમાું પલલિક આટટની રજૂઆત જોવી બહુ અદભુત છે.” 

− પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“જાહેર ઇમારતોન ેપલલિક આટટ સાથે જીવુંત બનતી જોવી બહુ અદભુત છે. બ્રમે્પટન ફાયર ઍન્ડ ઇમરજન્સી સર્વટસીસ સાથનેો આ રોમાુંિક 

પ્રોજેક્ટ હકારાત્મકતા અન ેસામુદાલયક સુંબુંધોને બહુ વધાર ેપોષવામાું મદદરૂપ થશે. આ સુુંદર નમૂનો બનાવવા બદિ પામ િૉસ્ટ્રાકો (Pam 

Lostracco) નો આભાર.” 

- રોલવના સાન્ટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેલશક કાઉલન્સિર, વૉ્સટ 1 અન ે5; ઉપ-પ્રમુખ, કોપોરેટ સર્વટસીસ, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન; કાઉલન્સિ પેનિના સભ્ય, આ્સટ, કલ્િર એન્ડ રિએરટવ ઇન્ડસ્ટ્રી ડેવિપમને્ટ એજન્સી 

 

“બ્રેમ્પટન ફાયર ઍન્ડ ઇમરજન્સી સર્વટસીસ, આપણી સાુંસ્કૃલતક ટીમ અને STEPS સાથેનો આ પ્રોજેક્ટ પરરપૂણટ ઉદાહરણ પૂરું પાડ ેછે કે 

િરડયાતો સહયોગ સમદુાયમાું શુું િાવી શક ેછે. આ મ્યુરલ્સ આપણાું ફાયર સ્ટેશન્સન ેતેઓની આસપાસની જગ્યાઓમાું સુરક્ષા, સુંબુંધ લનમાટણ 

અન ેરિનાત્મકતાની જગ્યાઓ તરીક ેજોડશે, જે આપણાું ગલતશીિ સમુદાયમાું ફાળો આપશ.ે” 

− ડેલવડ બારરક (David Barrick), િીફ એડલમલનસ્ટ્રેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“આપણી સમગ્ર બ્રમે્પટન ફાયર ઍન્ડ ઇમરજન્સી સર્વટસીસ ટીમ લશક્ષણ, જોડાણ અન ેસુરક્ષા મારફત ેસમુદાય સાથે કાયમી સુંબુંધો બાુંધવા 

સમર્પટત છે. હુું આપણાું પહેિા મ્યુરિના અનાવરણને જોવામાું રોમાુંિ અનુભવુું છુું અને જાણું છુું કે તે એકબીજા સાથ ેજોડાવા અને પ્રવિૃમય 

રહેવા આપણાું સમુદાયને બહુ વધારે તક પૂરી પાડશે.” 

- લબિ બોય્સ (Bill Boyes), ફાયર િીફ, બ્રેમ્પટન ફાયર અને ઇમરજન્સી સવેાઓ 

 

"STEPS આ નવા મ્યુરિને જીવુંત બનાવવા સીટી ઑફ બ્રમે્પટન અન ેકિાકાર પામ િૉસ્ટ્રાકો (Pam Lostracco) સાથ ેસહયોગ 

સાધવામાું આનુંદ અનભુવ ેછે; આ મ્યુરિ ફ્િાવર સીટી આસપાસ સમૃદ્ધ ખેતીિાયક જમીનો અને કુદરતી લવસ્તારોનુું રિનાત્મક પ્રલતથબુંબ 

દશાટવે છે."  

- ઍરરન ગ્િોવર (Erin Glover), વિગાળાના પ્રોગ્રામ રડરેક્ટર, STEPS પલલિક આટટ 

 

"આ પ્રોજેક્ટ મારા માટ ેવધારે ખાસ છે કારણ ક ેબ્રેમ્પટન મારું વતન છે જયાું હુું શહેર અન ેગ્રામ્ય લવસ્તારો વચ્િનેી સરહદે રહ્યો હતો. જયારે 

રડલવઝન િીફ ઑફ ફાયર ેસ્ટેશન પાછળના મકાઇના ખેતરોમાું રમતા હરણનુું વણટન કયુું ત્યાર,ે મન ેખબર હતી કે બારીની રડઝાઇન કુદરતી 

જીવન અન ેતે બારીઓમાુંથી કમટિારીઓ દ્વારા જોવામાું આવતા ખલુ્િા કુદરતી દૃશ્ય સાથે એકીકૃત હોવી જોઇતી હતી.”  

- પામ િૉસ્ટ્રાકો (Pam Lostracco), કિાકાર 
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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 Instagramપિ 

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.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


 

 

 

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

પ્રભજોત કૈન્દ્થ 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ (Media and 

Community Engagement) 

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્ (Strategic Communication)  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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