
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

બ્રમે્પટનનો અનભુવ માણો! સીટી ઓફ બ્રમે્પટન પોતાની પહલેી ટરુિઝમ સ્ટ્રટેજેી વવકસાવી િહ્ુું છે 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જૂન 3, 2020) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન એક ઊભિી િહેલા મહત્વના પયયટન વનર્ાયરિત સ્ટ્થળ અને સાુંસ્ટ્કૃવતક હોટસ્ટ્પોટ 

(મહત્વના સ્ટ્થળ) તિીક,ે કન્સલ્ટન્્સ બૅવનરકન રાવેલ એન્ડ ટુરિઝમ (Bannikin Travel & Tourism) અને કવલનિી ટુરિઝમ એલાયન્સ 

(Culinary Tourism Alliance) દ્વાિા વવકસાવવામાું આવેલી પાુંચ વર્યની પયયટન વ્યૂહિચનાની (ટુરિઝમ સ્ટ્રેટજેીની) ઘોર્ણા કિવામાું 

ગૌિવ અનુભવ ેછે. 

 

વ્યૂહિચનામાું કાયયનો મુખ્ય ઘટક િહેવાસીઓ, મુલાકાતીઓ, પયયટન વહતર્ાિકો અન ેઉદ્યોગના પ્રવતવનવર્ઓન ેપ્રવૃત્તમય િાખવાનો િહેશ,ે જેમાું 

સ્ટ્થાવનક આકર્યણ સુંચાલકો (એરકે્શન ઓપિટેસય), સાુંસ્ટ્કૃવતક સુંસ્ટ્થાઓ, ઇવેન્ટ પ્રોડ્યુસસય, આવાસીય સગવડ પૂિી પાડનાિાઓ અન ેિેસ્ટ્ટોિન્ટ 

મેનજેિો સામેલ હશ ેજેઓના મુંતવ્યો પયયટન વ્યૂહિચનાના વવકાસન ેમાગયદશયન આપવામાું મદદરૂપ થશ.ે 

 

આ વ્યૂહિચના બ્રેમ્પટનના પયયટન ક્ષેત્ર પિ COVID-19 મહામાિીથી થયેલા પ્રભાવોને સુંબોર્શ ેઅન ેસ્ટ્થાવનક પયયટન વર્ાિવાની તકો 

ઓળખી કાઢશે, જયાું િહવેાસીઓ પોતાના શહિેમાું પ્રવાસ કિી શક ેઅન ેશોર્ખોળ કિી શક.ે ઓન્ટેરિયોના ટુરિઝમ ઇન્ફમેશન એસોવસએશન 

અનુસાિ, સ્ટ્થાવનક અન ેપ્રાદેવશક પયયટન ઓન્ટેરિયોના પયયટન ક્ષેત્રની ટૂુંકા સમયગાળામાું આર્થયક રિકવિી મેળવવામાું વનણાયયક ફાળો આપનાિ 

બને તવેી અપેક્ષા િાખવામાું આવ ેછે. 

 

આ વ્યૂહિચના શહેિના કલ્ચિ માસ્ટ્ટિ પ્લાન, આર્થયક વવકાસ વ્યૂહિચના, અને તાજેતિમાું મુંજૂિ કિેલી આર્થયક રિકવિી વ્યૂહિચનાન ેઅનુરૂપ 

િહેશે. દિેક વ્યૂહિચના કળા, સુંસ્ટ્કૃવત અને પયયટનન ેલચીલુું અન ેસ્ટ્પર્ાયત્મક બ્રમે્પટનની આર્ાિવશલા તિીક ેઓળખ ેછે.  

 

આ શહેિનો હતેુ વર્ય 2020 નાું વશયાળામાું બ્રેમ્પટન સીટી કાઉવન્સલને બ્રમે્પટનની પહેલી પયયટન વ્યૂહિચના િજૂ કિવાનો છે. અદ્યતન 

માવહતી માટ ેવેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/tourism. 

 

બવૅનરકન રાવલે એન્ડ ટરુિઝમ (Bannikin Travel & Tourism) વવશ ે

 

બૅવનરકન રાવેલ એન્ડ ટુરિઝમ ટોિોન્ટો વસ્ટ્થત પયયટન સ્ટ્થળ વવકાસ, પ્રવાસ વપેાિ વવકાસ, સામેલ માવહતી અને મીરડયા સુંબુંર્ો માટ ેકરટબદ્ર્ 

કન્સલલ્ટુંગ પેઢી છે, જે એકાગ્ર પયયટન અને સામાવજક અન ેસાુંસ્ટ્કૃવતક િીતે જવાબદાિ પ્રવાસમાું વનપણુતા ર્િાવે છે. 

 

બૅવનરકને ઑકવવલ, સીટી ઓફ ઓરિવલયા અને ગ્ર ેકાઉન્ટીની મુલાકાત માટે એકસિખા પ્રોજેક્્સને તાજેતિમાું સહાયતા કિી છે, અન ેહાલમાું 

પીટિબિો એન્ડ ર્ કાવાથાયસ અન ેવપ્રન્સ ઍડવડય કાઉન્ટી માટે પયયટન રિકવિી વ્યૂહિચનાઓ પિ સલાહ-મસલત કિી િહ્ુું છે. 

 

કવલનિી ટરુિઝમ એલાયન્સ (Culinary Tourism Alliance) વવશ ે

 

કવલનિી ટુરિઝમ એલાયન્સ ટોિોન્ટો વસ્ટ્થત નફો ન િળનાિી ખાદ્ય પદાથય પયયટન વવકાસ સુંસ્ટ્થા છે. તનેુું લક્ષ્ય ખાદ્ય પદાથય પયયટન સ્ટ્થળ અન ે

વવકાસમાું વૈવવવક આગવેાન બનવાનુું ચાલુ િાખીન ેખાદ્ય પદાથય અન ેપીણાું ઉદ્યોગ અન ેપ્રવાસ ઉદ્યોગ વચ્ચેના અુંતિને દિૂ કિવાનુું છે.  

 

 

 

 

 

http://www.brampton.ca/tourism


 

 

અવતિણો (ક્વૉ્સ): 

“હુું બ્રમે્પટનની પહેલી પયયટન વ્યૂહિચનાના વવકાસન ેસહાયરૂપ થવામાું િોમાુંવચત છુું. આ વ્યૂહિચના પિ કામ શરૂ કિવુું એ COVID-19 

કટોકટીમાુંથી આપણાું શહેિન ેબહાિ નીકળવામાું મદદરૂપ થવામાું એક મહત્વનુું સીમાવચહ્ન બની િહેશે. આપણો સમુદાય પ્રવતભાશાળી 

વ્યવક્તઓથી ભિપૂિ છે અન ેઆપણું શહેિ ગર્ભયત િત્નોથી ભિેલુું છે, અને હુું દિેક વ્યવક્તન ેબ્રેમ્પટનને અનભુવવા આમુંવત્રત કરું છુું!” 

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

“બ્રેમ્પટનવાસીઓ, વહતર્ાિકો અને ઉદ્યોગ વનષ્ણાતો આપણાું શહેિની પહેલી પયયટન વ્યૂહિચનાનો આકાિ ઘડવા એકસાથ ેઆવી િહ્ાું છે. 

લાુંબા-ગાળાની આર્થયક રિકવિી માટે ઉકેલો ઘડવા સરિય િહેવુું વનણાયયક બન ેછે, ખાસ કિીન ેજયાિે આપણ ેઆ મહામાિીમાુંથી બહાિ 

નીકળવાના પ્રયત્નમાું છીએ. હુું બ્રમે્પટનને પયયટન માટ ેવનર્ાયરિત સ્ટ્થળ તિીકે અન ેિહવેાસીઓ અને મલુાકાતીઓ માટે એકસિખા સાુંસ્ટ્કૃવતક 

હોટસ્ટ્પોટ તિીક ેપ્રકાવશત કિવા આશાવાદી છુું.” 

- હિરકિત લસુંહ (Harkirat Singh), સીટી કાઉવન્સલિ, વોડ્સય 9 અન ે10, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન; અધ્યક્ષ, કોપોિટે સવેાઓ  

“બ્રેમ્પટન કળા અને સુંસ્ટ્કૃવતથી ભિપૂિ એક ગવતશીલ શહેિ છે. આપણાું ર્ુંર્ાઓ, આયોજનો, અને ઉદ્યાનો આ મહાન શહેિના માત્ર થોડાક જ 

આકર્યણો છે જે આપણન ેઅલગ પાડે છે. બ્રેમ્પટનની પહેલી પયયટન વ્યૂહિચના આપણન ેCOVID-19 થી થયેલા પ્રભાવોમાુંથી આર્થયક 

રિકવિી તિફ લઇ જશ,ે અન ેઆપણાું સમુદાયન ેલાયક તજેસ્ટ્વી પ્રકાશ સમુદાય પિ ચમકાવશ.ે” 

- િોવેના સેન્ટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેવશક કાઉવન્સલિ, વોડ્સય 1 અન ે5, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન; ઉપાધ્યક્ષ, કોપોિટે સેવાઓ  

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ટુરિઝમ એન્ડ રફલ્મ ઓરફસે બ્રમે્પટનમાું પયયટન માટ ેસદુૃઢ માળખુું બનાવવા બૅવનરકન રાવેલ એન્ડ ટુરિઝમ અન ેકવલનિી 

ટુરિઝમ એલાયન્સના વનષ્ણાતોન ેિોક્યા છે. પયયટન વ્યૂહિચના બ્રેમ્પટનના ટૂુંકા અને લાુંબા-ગાળાના વવકાસને સુંબોર્શ,ે આર્થયક રિકવિી 

વ્યૂહિચનાને અનુરૂપ આર્થયક રિકવિી અને અવત સ્ટ્થાવનક પહેલો પિ ધ્યાન કેવન્િત કિશે.” 

- ડેવવડ બારિક (David Barrick), ચીફ એડવમવનસ્ટ્રેરટવ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપાિો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ 

છે લોકો. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતા 

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

અને Instagram પિ જોડાવ. અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

વમરડયા સુંપકય: 

મોવનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડયનેટિ, વમરડયા એન્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સુંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

