
 

 

  

ફેબર્ુઆરી 1, 2018 

 

બર્ામ્પટનમા ંકળા અન ેસંસ્કિૃતનુ ંભિવષ્ય ઘડવા માટ ેપર્રેણા (INspiration) અન ેસહભાિગતા (INput) ની 
શોધમા ં

 

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયોઃ ફેબર્આુરી 1 નાં રોજ, સીટી ઓફ બર્ામ્પટને બર્ામ્પટનની પહેલી સંસ્કૃિત માસ્ટર યોજનાના િવકાસ માટે િવશાળ 
જનતાને પર્વૃત્તમય કરવાની વ્યૂહરચનાના ભાગ તરીકે ઓનલાઇન મોજણી (સવ) રજૂ કય , કળા અને સંસ્કૃિત માટે સમુદાય-ચિલત દૃિષ્ટકોણ જે 
આગામી દસ વષ  માટે મ્યુિનિસપલ સાંસ્કૃિતક સેવાઓ અને રોકાણના િવતરણને માગર્દશર્ન આપશે. 

સમગર્ ફેબર્ુઆરી અને માચર્ 2018 દરિમયાન પર્વૃત્તમય રહેવાની 70 કરતા વધારે તકો હોવાની સાથે, આ શહેર બર્ામ્પટનમાં કળા અને સંસ્કૃિત 
પર સમુદાયના પિરપર્ે યોને પકડી પાડવા, તેમજ ભિવષ્ય માટે મૂલ્યો અને પર્ેરણાઓને શોધવા કિટબદ્ધ છે. સહભાિગતા માટેની અન્ય તકોમાં 
પડોશમાં અને શહેરભરના પર્સંગોમાં ભાગીદાર વકર્શોપ્સ અને પૉપ-અપ પર્વૃિત્તઓનો સમાવેશ થાય છે. સંસ્કૃિત માસ્ટર યોજનામાં સામેલ 
થવાની રીતને લગતી િવગતો વેબસાઇટ પર જોઇ શકાય છે, www.brampton.ca/culturemasterplan.  

સ્પીયરહેિડગ ગેજમેન્ટ (અગર્ગામી પર્વૃિત્ત) એ લોડર્ કલ્ચરલ િરસોસ સ અને નોિડસીટીની ઔદ્યોિગક-આગેવાન ટીમ છે, જેઓને શહેર દ્વારા 
પાનખર ઋતુ 2017 માં યોજનાના િવકાસને એક િનષ્ણાત માગર્દશર્ન આપવા રોકવામાં આવ્યા હતા, અને તે જૂન 2018 માં પૂરી થશે. 
સાંસ્કૃિતક િવકાસ માટે વ્યૂહાત્મક િદશા પૂરી પાડવા ઉપરાંત, આ યોજના નવીનતમ, સંયોજીત અને ગિતશીલ વૈિશ્વક શહેર બનવા માટે શહેરના 
વ્યાપક આયોજન દૃિષ્ટકોણનો મહત્વનો ભાગ છે. 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

કળા અને સંસ્કૃિતથી નોકરીઓ ઊભી થાય છે, અથર્તંતર્ો ચાલે છે અને તે ઓન્ટેિરયોમાં $28.5 િબિલયનનો ઉદ્યોગ છે. બર્ામ્પટનમાં આપણી 
આસપાસ રોમાંચક તકો રહેલી છે. હંુ આપણાં તમામ રહેવાસીઓને આપણી પહેલી સંસ્કૃિત માસ્ટર યોજનાની રચના અને સહાયતામાં સામેલ 
અને સહભાગી થવા પર્ોત્સાિહત કરંુ છંુ. સાથે મળીને ચાલો આપણે િહમતવાન બનીએ અને બર્ામ્પટનમાં કળા અને સંસ્કૃિત માટે પર્ેરણામય 
સામુિહક ભિવષ્ય બનાવીએ! 

-       મેયર િલન્ડા જૅફરી (Linda Jeffrey) 

  

સંસ્કિૃત માસ્ટર યોજના એક મહાન શહેર બનાવવા, કળા અને સંસ્કૃિત ચલાવવાની અને તેમાં રોકાણ કરવાની રીતો પુનઃરચવાની અને ધ્યાન 
કેિન્દર્ત કરવાની તક છે. જાહેર સામેલગીરી એ ખાતરી કરાવવા માટે સટીક હોય છે કે આ યોજના સમુદાયની આગેવાનીમાં, અજોડ અને 
રોમાંચક બની રહે. બર્ામ્પટન આપણાં સમુદાયનો બાંધો બનતી પર્ચંડ રચનાત્મક પર્િતભાઓ અને સંસાધનો બનાવીને ઓન્ટેિરયોમાં એક 
સાંસ્કૃિતક િનધાર્િરત લ ય બનવા બેઠંુ છે. 

-       બોબ ડાિલગ (Bob Darling), ડાયરેક્ટર, ઇકોનોિમક ડેવલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચર (આિથક િવકાસ અને સંસ્કૃિત) 



 

 

  

-30- 

 
બર્ામ્પટનમા ંમોટા પાય ેફરેફારો થઇ રહ્યા ંછે. આપણે વેધક ધ્યાન કેિન્દર્ત કરતા ભિવષ્ય માટે તૈયાર સંસ્થા છીએ. આપણે આપણાં સમુદાયની વૃિદ્ધ જાણીએ છીએ, જુવાની 
અને િવિવધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોિરડોરના કેન્દર્માં િસ્થત, રોકાણ પર્ોત્સાહક અને આપણી વૈિશ્વક સફળતા 
િવકસાવનાર છીએ. આપણે કંપાયમાન શહેરી કેન્દર્ો િવકસાવીએ છીએ જે તક પર્જ્વિલત કરે છે અને અહ  રહેતા અને કાયર્રત લોકોમાં ગૌરવ રેડીએ છીએ. આપણે બર્ામ્પટનને 
આગળ વધારી રહ્યાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવર્ગર્ાહી અને જુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter અને Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ 
માિહતી જાણો. 
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