
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

સીટીએ ટરુિઝમ વીક દિમમયાન નવી ટરુિઝમ બ્રાન્ડ િજૂ કિી 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જૂન 2, 2022) – સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન ેમે 29 થી જૂન 4 નાાં અઠવારડયાને ટરુિઝમ વીક તિીક ેઓળખયુાં છે, જેમાાં લોકો 

અજોડ અનુભવોનો આનાંદ માણવા સાથે આવે ત ેમાટ ેપ્રવાસન કે્ષત્રમાાંના અતુલ્ય લોકો અને ધાંધાઓ દ્વાિા ભજવાતી ભમૂમકાને ઓળખ 

આપવામાાં આવે છે. ટરુિઝમ વીક આખા અઠવારડયા સુધી ચાલતુાં િાષ્ટ્રીય આયોજન છે જે પ્રવાસન ઉદ્યોગ દ્વાિા કનેેડાના અથથતાંત્ર અને 

સમુદાયોમાાં ફાળાને પ્રોત્સાહન આપવામાાં પ્રવાસન સાંસ્થાઓ, ધાંધાઓ, અન ેઅન્ય ભાગીદાિોને અનુરૂપ છે. 

 

આ ટુરિઝમ વીકમાાં, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટનની ટુરિઝમ ઑરફસ પાાંચ વર્થ માટે ટરુિઝમ માકેટટાંગ વ્યૂહિચનાના ભાગ તિીકે તાજી એમ્સ્પરિયન્સ 

બ્રેમ્પટન બ્રાન્ડને શરૂ કિવામાાં િોમાાંચ અનુભવ ેછે. આ બહુપક્ષીય કાયથક્રમ બ્રેમ્પટનન ેગમતશીલ પ્રવાસન સ્થળ તિીકે વધાિ ેમજબૂત બનાવવા 

અને પ્રોત્સાહન આપવા બનાવવામાાં આવ્યો છે જે ખાસ કિીન ેકળા અને સાંસ્કૃમત, ખોિાકી પ્રવાસન, ખાસ આયોજનો અને િમતોના પ્રવાસન 

કે્ષત્રમાાં ઘણાં બધુાં આપી શક ેછે. 

 

ટુરિઝમ બ્રાન્ડ ત્રણ સ્તાંભો પિ ધ્યાન આપે છે: 

• બહુ સફળ ક ેઉપયોગી બનતુાં શહિે. બ્રેમ્પટન કેનડેામાાં નવમુાં સૌથી મવશાળ શહેિી કેન્ર અને સૌથી ઝડપથી મવકસતા શહેિોમાાં બીજા 

ક્રમે છે. વાિસો અને સાાંસ્કૃમતક અસ્્યામતોથી માાંડીને િમતોના પ્રવાસન કે્ષત્ર, ખાસ આયોજનો, અને અતુલ્ય વણશોધાયેલા અને 

નીચા ક્રમાાંરકત ખાદ્ય અનભુવો જેવી બાબતોમાાં, બ્રેમ્પટન ઉન્નમત પામી િહેલુાં અન ેદમુનયા સમક્ષ પોતાની ઘોર્ણા કિવા તયૈાિ સ્થળ 

બની િહુ્ાં છે. 

  

• બહુમવધ સાંસ્કમૃતઓ ધિાવતુાં સ્થળ. બ્રેમ્પટન એવી િચના છે જેમાાં 200 થી વધાિ ેજુદા જુદા સમુદાયો છે જેનાથી શહેિનુાં મનમાથણ 

થઇ િહુ્ાં છે અને જયાાં લગભગ 90 જેટલી જુદી જુદી ભાર્ાઓ બોલાય છે. બ્રેમ્પટન મુલાકાત લેવા અને ઉજવણી કિવા નોંધપાત્ર 

િીતે વૈમવધ્યસભિ સ્થળ છે. લોકો, દમુનયાભિની સાંસ્કમૃતઓ, અને મન અને ઇમન્રયોને ઉત્તેમજત કિતા અનુભવોના સાિગ્રાહી 

મમશ્રણની અપેક્ષા મુલાકાતીઓ િાખી શક ેછે. 

  

• ઓછી શોધાયલે અન ેઓછી પ્રશાંસા મળેવનાિ િસોઇકળાનુાં સ્થળ. ખોિાક સાંસ્કૃમતની કુદિતી અમભવ્યમ્ત દશાથવે છે, અન ેબ્રેમ્પટન 

એવુાં સ્થળ જોવાયુાં છે જયાાં એક જ શહેિમાાં દમુનયાભિના ખાદ્યપદાથોનો પ્રવાસ કિાવતી આાંતિિાષ્ટ્રીય િસોઈકળાઓ જોઈ શકાય છે. 

  

એમ્સ્પરિયન્સ બ્રેમ્પટન લોગો િાંગોના મેઘધનુર્ન ેસમાવવા તાજો બનાવાયો છે જે શહેિની ગમતશીલતાને અને મનોિાંજન, િોમાાંચક સ્થળ 

એવા બ્રેમ્પટનન ેદશાથવે છે. 

 

ટુરિઝમ ઑરફસ બ્રેમ્પટનને િહેવાસીઓ અને મુલાકાતીઓ માટે પસાંદગીનુાં સ્થળ તિીકે આગળ વધાિવા, બ્રેમ્બસેેડિ (Brambassador) 

પ્રોગ્રામ િજૂ કિવામાાં િોમાાંચ અનુભવે છે; જે સ્વયાંસેવકોની ટીમ છે જે પ્રસાંગોમાાં અન ેશહેિ આસપાસના સ્થળોએ હાજિ િહીને બ્રેમ્પટનને 

પ્રમોટ કિશે અને િહેવાસીઓ અને મુલાકાતીઓન ેમવશાળ શ્રેણીની સવલતો, આકર્થણો, અને ઉપલબ્ધ િૅસ્ટોિન્્સથી મામહતગાિ કિશ.ે 

બ્રેમ્બસેેડિ ભૂમમકા બ્રેમ્પટન ચમેમ્પયન્સ માટ ેશહેિ પ્રત્યે પોતાનો પે્રમ ફેલાવવાની અને બ્રેમ્પટનમાાં સાંભમવત બધાાં સ્થળોની મુલાકાત લેવા અને 

અનુભવવા અન્ય લોકોને પ્રોત્સામહત કિવાની ચરડયાતી તક છે. િસ ધિાવતા ઉમેદવાિોને આ ઉનાળામાાં પોતાની ઇચ્છાની અમભવ્યમ્ત 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/Tourism-Strategy.aspx


 

 

જણાવવા આમાંમત્રત કિવામાાં આવશ.ે 

 

સીટી ઑફ બ્રેમ્પટને પાંચવર્ીય ટરુિઝમ વ્યહૂિચનાને એમપ્રલ 2021 માાં માંજૂિી આપી, જેનો હતેુ બ્રેમ્પટનને ટુરિઝમ સ્થળ બનાવવાનો, 

સ્થામનક અથથતાંત્ર મવસ્તાિવાનો અને મનમાથણ કિવાનો, અન ેિહેવાસીઓ વચ્ચે સ્થળનુાં ગૌિવ વધાિવાનો છે. આ વ્યહૂિચના બેમનરકન ટ્રાવલે 

ઍન્ડ ટરુિઝમ સાથે મળીને િચવામાાં આવી હતી. 

અવતિણો (્વૉ્સ): 

“સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન ખાસ કિીને આપણે અત્યાિ ેસીટી રિઓપન કયુું છે ત્યાિે, ટુરિઝમ વીક અન ેઆપણાં કથન કહવેામાાં આપણાાં પ્રવાસન કે્ષત્ર 

દ્વાિા ભજવાતી મહત્વની ભૂમમકાને ઓળખ અપાવવામાાં અને િહવેાસીઓ અને મુલાકાતીઓને પ્રવૃત્તમય િાખવામાાં ગૌિવ અનુભવે છે. હુાં 

બ્રેમ્પટનમાાં સાંભમવત બધાાં સ્થળોની મુલાકાત લઇને આપણાાં ચરડયાતા શહેિનો ખિેખિ અનુભવ કિવા દિેકને પ્રોત્સામહત કરાં છુાં.” 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયિ, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“બ્રેમ્પટન એક મોઝેઇક (િચના) છે જેને આપણે ચાહીએ અન ેઉજવીએ છીએ, અને જે લોકો માટે મુલાકાત લેવા અને પોતાના માટ ે

અનુભવવા જેવુાં એક સ્ૂર્તથ આપનારાં સ્થળ છે. વૈમવધ્યસભિ તહવેાિો અને આયોજનોથી માાંડીને કાંપાયમાન ખોિાકી દૃશ્યો સુધી, બ્રેમ્પટન એક 

િહેવા લાયક સ્થળ છે.” 

- હિરકિત સસાંહ (Harkirat Singh), સીટી કાઉમન્સલિ, વોર્ડસથ 9 અને 10; પ્રમુખ, કોપોિેટ સર્વથસીસ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“સીટી ઑફ બ્રેમ્પટનની પ્રવાસન વ્યૂહિચના આ શહેિને ઉજવવા અને તેન ેપસાંદગીનુાં ગમતશીલ સ્થળ તિીકે પ્રમોટ કિવા કરટબદ્ધ છે. માકેટટાંગ 

વ્યૂહિનાના સ્તાંભો ઘણાાં િહેવાસીઓ પહેલેથી જે જાણે છે તેની ઝાાંખી દશાથવે છે: એ ક ેબ્રેમ્પટન સાંસ્કૃમત અને અનભુવોથી બનેલી િચના 

(મોઝેઇક) છે. હુાં શબ્દ ફેલાવવામાાં અને આ મહાન શહેિને પ્રમોટ કિવામાાં અમાિી નવી બ્રેમ્બસેેડિ ટીમન ેમળવા આશાવાદી છુાં.” 

- પૉલ મોરિસન (Paul Morrison), વચગાળાના મુખય વહીવટી અમધકાિી (ઇન્ટિીમ ચીફ એડમમમનસ્ટ્રરેટવ ઓરફસિ), સીટી ઑફ 

બ્રેમ્પટન 
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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. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કને્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

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

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચિલ વમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/Tourism-Strategy.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/905
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
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