
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન પ્રથમ વખત િજૂ કિ ેછે પફોર્મિંગ આર્ટિસ સ્ટ્રેટજેીક પ્લાન 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (04 મે 2022) – આજે બ્રૅમ્પટન િીટી કાઉસન્િલે પ્ર્ફોર્મિંગ આર્ટિસના પ્રથમ સ્ટ્રેટજેીક પ્લાન 2022 થી 

2027ન ું અન મોદન કય િં. બ્રૅમ્પટનની ભાવના અને સવસવધતાને પ્રસતબિુંસિત કિતા એક પ્રિેણાદાયી પફોર્મિંગ આટસિ િમ દાય 

િનાવવાના આશયથી ભસવષ્ય માટેન ું આ માળખ ું ત્યાું િ ધી કેવી િીતે પહોંચી શકાશે તેનો પાયો નાુંખશે અને તે સિટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટનની િહોળી પ્રાથસમકતાઓ અને લક્ષ્યો િાથે િુંિેખીત છે. 

 

સ્ટ્રેટેજીક પ્લાનથી ત્રણ માગસદશસક સિદધાુંતો ઓળખી શકાયા છે જે સવસવધતા અને િમાવેસશતા, શહેિ-વ્યાપી કેમ્પિ અને િમ દાય 

સનમાસણ િસહત આગળના કાયસને માટે ટકેારૂપ સ્ટ્તુંભન ું કામ કિે છે. 

 

સ્ટ્રેટેજીક પ્લાન ચાિ વ્ય હાત્મક પ્રાથસમકતાઓ પિ કસેન્િત હશે. 

• િમ દાય પ્રોગ્રાબમુંગ અન ેઆઉટિીચનો સવસ્ટ્તાિ કિવો પિફોર્મિંગ આર્ટિસ પ્રોગ્રાબમુંગ મોડેલ તે િ સનસચચત કિવા માટે 

સવસ્ટ્તાિાશે જેથી તે પ્રેક્ષકો અને િજસકોની વ્યાપક શે્રણી માટે આવકાયસ અને િ િુંગત હોય. કલાકાિો અને િજસકો, 

િમ દાયના િહયોગીઓ, નવા અને હાલના પ્રેક્ષકો અને શહેિના અન્ય સવભાગો િસહત િમગ્ર કલા ઇકોસિસ્ટ્ટમમાું 

સ્ટ્થાસનક િમ દાય િાથે િહાયક અને સ્ટ્થાયી િુંિુંધો િાુંધીને આ પરિપૂણસ કિવામાું આવશે. 

• િમાનતા, સવસવધતા, િમાવશેીતા અન ેિ ગમતાન ેઘરેાઇ આપવી પફોર્મિંગ આર્ટિસ રડસવઝન એક પરિપણૂસ કહી 

શકાય એવ ું િમાનતાન ું માળખ ું અને એક્શન પ્લાન તૈયાિ કિશે જેમાું નીસત, પ્રોગ્રાબમુંગ, પ્રેક્ષકગણનો સવકાિ, 

માકેટટુંગ અને આઉટિીચ જેવા ક્ષેત્રોનો િમાવેશ થશે. 

• પફોર્મિંગ આટસન ેલગતા તમામ સ્ટ્થળો પિ િ વ્યવસસ્ટ્થત માકટેટુંગ, િુંચાિ વ્યવસ્ટ્થા અન ેવિેિાઇટમાું સનવશે 

કિો. શહેિની ઉચ્ચતમ ક્ષમતા, િહ હેત ક િ સવધાઓ, િુંિાધનો અને િેવાઓ િમ દાયો માટે પફોર્મિંગ આટસના 

અન ભવોની સવશાળ શે્રણી પ્રદાન કિશે. એવા એક પ્લાનને સવકિાવાશે જેથી પફોર્મિંગ આર્ટિસની િવલતો 

આુંતિિુંિુંસધત, િહ -સ્ટ્થળ કેમ્પિ તિીકે ઉભિી આવે જેથી આ રડસવઝનનો શહેિમાું થયેલ વ્યાપક પ્રભાવ વધ  

િાિી િીતે જણાઇ આવે અને તમામ સ્ટ્થળોના ઉપયોગને પ્રોત્િાસહત કિવા માટે જરૂિી વધાિાની િહાયતા િ લભ 

થઈ શકે. 

• િુંસ્ટ્થાકીય સસ્ટ્થસતસ્ટ્થાપકતાનો સવકાિ સ્ટ્ટાફ અને સવત્તીય િુંિાધનો િસહત િુંસ્ટ્થાની પ્રચાલનીય જરૂરિયાતોની 

િમીક્ષા અને નવા સવત્તીય માગોન ું અને િાથે ભુંડોળ ભેગ ું કિવાના સ્ટ્ત્રોતોન ું અન કૂલન કિવ ું અથવા સવકિાવવા 



 

 

જેથી નાણાકીય ટકાઉપણાને િ સનસચચત કિી શકાય. 

  

પફોર્મિંગ આર્ટિસ ટીમ આગામી પાુંચ વર્સમાું સ્ટ્રેટેજીક પ્લાનના અમલીકિણ માટે સવગતવાિ અને તિક્કાવાિ િોડમપેનો ઉપયોગ 

કિશે. પફોર્મિંગ આર્ટિસના સ્ટ્રટેેજીક પ્લાનને જોવા માટે અહીં મ લાકાત લો brampton.ca/performingarts. 

  

િ વાક્યો 

“સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના પફોિમીંગ આર્ટિસના સ્ટ્થળો એવી જગ્યા છે જયાું આપણા શહેિની િુંગાિુંગ કલાઓ જીવી ઉઠે છે, જયાું 

આપણા પ્રાયોજનના કેન્િ સ્ટ્થાને િમ દાય હોય છે. બ્રૅમ્પટનના કલાત્મક લેન્ડસ્ટ્કેપને હવે અને ભસવષ્યમાું મજિૂત િનાવવામાું મદદ 

કિવા માટેના અમાિા િહ  પ્રથમ પિફોર્મિંગ આર્ટિસ સ્ટ્રેટસેજક પ્લાનનો સવકાિ જોવા માટે હ ું ઉત્િાસહત છ ું.” 

- પૅરરક બ્રાઉન, મયેિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

“બ્રૅમ્પટન કલાત્મક વૈસવધ્યની રદવાદાુંડી છે, એક ગહન પ્રિ દધ શહેિ જયાું તમામ ઉંમિના, પૃષ્ઠભૂ ધિાવતા અને વ્યવિાયો ધિાવતા 

લોકો માટે પિફોર્મિંગ આર્ટિસ અસતમહત્વપૂણસ છે. બ્રૅમ્પટન પચિુંગી છે અ તે અગત્યન ું છે કે આપણી વસૈવધ્યિભિ, િજસનાત્મક 

વસ્ટ્તી અમાિા પ્રોગ્રાબમુંગમાું પ્રસતબિુંસિત થાય. પિફોર્મિંગ આર્ટિસ સ્ટ્રેટેસજક પ્લાનથી આવનાિ વર્ો િ ધી બ્રૅમ્પટન િફળતાને વિેલી 

સસ્ટ્થસતમાું િહી શકે તમે છે.” 

- િોવેના િાન્તોિ, િીજનલ કાઉસન્િલિ , વૉડસ 1અને 5; પ્રમ ખ, કમ્ય સનટી િર્વસસિિ, સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના પ્રમ ખ 

  

"બ્રૅમ્પટનની પિફોર્મિંગ આર્ટિસ ટીમે પફોર્મિંગ આર્ટિસની એક પાકી વ્ય હાત્મક યોજના િનાવવા માટે જાહેિ જનતા અને સવસવધ 

સહસ્ટ્િેદાિો િાથે િુંકળાયલે ું એક અપવાદરૂપ કાયસ કય િં છે. તે િ સનસચચત કિવા માટે કે તે બ્રૅમ્પટનના ભાવ અને સવસવધતાને 

પ્રસતબિુંસિત કિે, આગામી પાુંચ વર્ોમાું, આ માળખ ું પિફોર્મિંગ આર્ટિસના િમ દાયને પરિવર્ધસત કિશે અને પ્રેિણા આપશે.” 

- પૉલ મોરિિન (Paul Morrison), ચીફ એડસમસનસ્ટ્રરેટવ ઓરફિિ , સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

  

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Performing-Arts/Pages/Welcome.aspx


 

 

"પફોર્મિંગ આર્ટિસ દિેક વ્યસક્તનો આભાિી છે જેમના પ્રસતભાવોથી અમાિો પ્રથમ સ્ટ્રેટેજીક પ્લાન િાકાિવામાું મદદ મળી. અમ ેહવે 

મુંચ પિથી ક ેિહાિથી કાગળ પિના િચનાત્મક શબ્દોમાુંથી પ્રેિણાદાયી કામો કિવા માટે પ્રસતિદધ છીએ." 

- સસ્ટ્ટવન સસ્ટ્કપિ (Steven Schipper), એસગ્ઝક્ય રટવ આર્ટસસસ્ટ્ટક ડાયિેક્ટિ, પફોર્મિંગ આર્ટિસ, સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 7,00,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાું 75,000 વ્યવિાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદસ છે 

લોકો. અમને ઊજાસ મળે છે અમાિા સવસવધ િમાજોમાુંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્સણન ું કને્િ છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાસવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાન ું નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િ િસક્ષત, ટકાઉ અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

સમરડયા િુંપકસ (MEDIA CONTACT): 

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસટટકટચિલ સમરડયા 

multiculturalmedia@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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

