
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

 

સીટી કાઉન્સસલ ેબ્રમે્પટનમાાં ટરુિઝમ ન્િસ્તિણ માટ ેનિી કાર્યિાહી ર્ોજનાન ેમાંજૂિી આપી 
 

બ્રેમ્પટન, ઓસટેરિર્ો (એન્િલ 22, 2021) – ગઇકાલે, સીટી કાઉન્સસલે પાંચિર્ષીર્ ટુરિઝમ વ્રૂ્હિચનાને માંજૂિી આપી જે બ્રેમ્પટનને ટુરિઝમ 

સ્થળ બનાિિાનો, સ્થાન્નક અથયતાંત્ર ન્િસ્તાિિાનો અને િૃન્ધિ કિિાનો, અને િહેિાસીઓ િચ્ચે સ્થળનુાં ગૌિિ િિાિિાનો હેત ુિિાિે છે. 

 

બેન્સનરકન ટ્રાિેલ એસડ ટુરિઝમ અને કન્લનિી ટુરિઝમ એલાર્સસ સાથે મળીને બનાિેલી ટુરિઝમની વ્રૂ્હિચનાથી કળા અન ેસાંસ્કૃન્ત; 

ખાદ્યપદાથો સાંબાંન્િત િિાસન; ખાસ િસાંગો; અન,ે નાગરિકોમાાં ગૌિિ ઊભુાં કિિામાાં અને મુલાકાતીઓને આકર્ષયિામાાં બ્રેમ્પટન શે્રષ્ઠ સ્થળ તિીકે 

ઊભિતા સ્પોટય ટુરિઝમને ઓળખ મળી છે. 

 

ટુરિઝમ ઇસડસ્ટ્રી એસોન્સએશન ઓફ ઓસટેરિર્ો િમાણે, COVID મહામાિી પહેલાાં, ઓસટેરિર્ોમાાં ખેતીિાડી, િનીકિણ અને ખાણકામના 

સાંરુ્ક્ત ફાળા કિતા ટુરિઝમનો આર્થયક ફાળો િિાિ ેહતો. બ્રમે્પટનન ેટરુિઝમ સ્થળ તિીકે ન્િકસાિિાથી સ્થાન્નક અથયતાંત્રને COVID-19 માાંથી 

રિકિિ કિિામાાં સહાર્તા થશ,ે જ્ર્ાિ ેિહેિાસીઓ શહેિની િશાંસા કિશ.ે 

 

મહામાિીને લગતી આિોગ્ર્ અન ેસુિક્ષા માગયિેખાઓથી િિાસ અન ેપર્યટનને લગતા બિાાં પહેલુઓ પિ અસિ પડી છે જેમાાં ઉદ્યોગ 

ન્નષ્ણાતોની િાિણા અનુસાિ આગામી િર્ષો સુિી સ્થાન્નક અને અન્ત-સ્થાન્નક સિુી સીન્મત િિાસન પિ ધ્ર્ાન આપિુાં અન્નિાર્ય બનશ.ે  

 

ટુરિઝમ વ્રૂ્હિચના ન્િકસાિિામાાં પૂરાં થર્ેલુાં સાંશોિન સૂચિ ેછે ક ેલોકો હિે ઘિની નજીકમાાં નિા અનભુિો શોિ ેછે અન ેગિમસેટ ઓફ 

ઓસટેરિર્ોએ તાજેતિમાાં િોન્િસસમાાં િિાસ માટ ેટુરિઝમ ટકે્સ ક્રેરડટની ઘોર્ષણા કિી છે. આ િલણ િહિેાસીઓ, અન ેશહેિના સૌથી નજીકના 

પાડોશ માટ ેપોતાને સુિન્ક્ષત ટુરિઝમ સ્થળ તિીક ેસ્થાન્પત કિિુાં એ સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન માટે એક તક ઊભી કિ ેછે. તેનાથી શહેિની આર્થયક 

રિકિિી વ્રૂ્હિચનાના મહત્િના સ્તાંભ તિીક ેન્હતિાિકો અન ેસ્થાન્નક અથયતાંત્રનો ન્િકાસ અને ટેકો માટ ેટુરિઝમનો પાર્ો નખાશે. 

 

અિતિણો (ક્િૉટ્સ): 

 

“બ્રેમ્પટન ટુરિઝમ માટે ઉજ્જિળ ભાન્િ અને નિા દૂિાંદેશીપણાં સાથનેી એક િચના (મોઝેઇક) છે. ટુરિઝમથી આપણાાં ગન્તશીલ શહેિના સ્થળો 

અન ેઅગન્ણત છુપારે્લા િત્નોન ેઉજિી શકાર્ છે. દેશમાાં સૌથી િૈન્િધ્ર્સભિ શહેિોમાાંના એક તિીક,ે સૌ માટે આનાંદ માણિાને લાર્ક 

સાંસ્કૃન્તની ન્િશ્િસનીર્ અન્ભવ્ર્ન્ક્તઓની ન્િશાળ શે્રણી છે - જેમાાં કળા, ખાદ્યપદાથો અન ેસાાંસ્કૃન્તક ઉજિણીઓ સામેલ છે. આપણાાં 

સૌંદર્યમર્ બ્રમે્પટન ેઆપિા લાર્ક બિાાં સ્થળોનો સુિન્ક્ષત િીતે આનાંદ માણિા આપણે સૌ પિત ફિી શકીએ છીએ તે માટ ેહુાં બહુ િોમાાંચ 

અનભુિુાં છુાં.  

- પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેર્િ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“કાઉન્સસલે માંજૂિ કિેલી વ્રૂ્હિચના બ્રેમ્પટનન ેટુરિઝમ સ્થળ બનાિિામાાં અન ેઆપણાાં શહેિ માટ ેિિાિ ેહહાંમતિાન ભાન્િ બનાિિામાાં આગળ 

િપાિશે. તે આપણાાં ધિાિા આપી શકાતી બિી સિલતોનુાં િદશયન કિીને આપણાાં િહિેાસીઓ અને િાંિાઓમાાં ગૌિિ િિાિિામાાં મદદરૂપ થશ ે

અન ેશહેિનુાં રિઓપનીંગ અને આર્થયક રિકિિીમાાં ટુરિઝમથી ભજિી શકાતી ભૂન્મકાની તકન ેિકાન્શત કિે છે.” 

- માર્ટયન મૅડીિોસ (Martin Medeiros), િીજીર્નલ કાઉન્સસલિ, િોર્ડસય 3 અન ે4; િમુખ, આર્થયક ન્િકાસ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“આ ટુરિઝમ વ્રૂ્હિચના આપણી કાઉન્સસલની કાઉન્સસલની અગ્રતાની પરિભાર્ષાને અનુરૂપ છે કે બ્રેમ્પટન એક િચના છે અને ત ેિહિેાસીઓ 

અન ેિાંિાઓની સુખાકાિીમાાં ફાળો આપ ેછે. અમે જાણીએ છીએ કે એક સસુાંચાન્લત ટુરિઝમ અથયતાંત્ર િોજગાિ સજયન, આર્થયક લાભને ટકેો 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/Tourism-Strategy.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.tiaontario.ca/cpages/home&data=04%7C01%7CMarta.Marychuk@brampton.ca%7Cf5ee86d9454143763e2208d9038d75ce%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637544728490323271%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjA


 

 

આપિામાાં, તમેજ સગિડો અને માળખાગત સગિડોમાાં િોકાણમાાં મદદરૂપ થાર્ છે, જે આપણાાં શહેિનો દિિોજ આનાંદ માણી શકતા 

િહેિાસીઓ માટે જીિનની ગુણિત્તા િિાિે છે.” 

- પૉલ ન્િસેંટ ે(Paul Vicente), િાદેન્શક કાઉન્સસલિ, િોર્ડસય 1 અને 5, ઉપાધ્ર્ક્ષ, આર્થયક ન્િકાસ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“બ્રેમ્પટનની સાંસ્કૃન્ત, િાાંિણકળા, હરિર્ાળી જગ્ર્ાઓ અન ેમનોિાંજનલક્ષી સગિડોન ેઆપણાાં િહિેાસીઓ ગૌિિપૂિયક ઘિ કહે છે જે બ્રેમ્પટનન ે

ગન્તશીલ શહેિ બનાિ ેછે. અમાિી નિી ટુરિઝમ વ્રૂ્હિચના િડ,ે અમ ેઆ લાક્ષન્ણકતાઓ બનાિિા અન ેઆપણી સગિડો અન ેન્િસ્તૃત 

પરિિહન, િમતો અન ેખાસ િસાંગોની સગિડો જેિી માળખાગત સગિડોમાાં અન ેટુરિઝમ ન્િકસાિિામાાં મદદરૂપ થતા શહેિી સૌંદર્યકિણમાાં 

િિાિ ેિોકાણ આકર્ષયિા કરટબધિ છીએ.” 

-       ડેન્િડ બારિક (David Barrick), ચીફ એડન્મન્નસ્ટ્રેરટિ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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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. 

 

 

 
 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

