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સિીટી કાઉન્સિલિી બેઠકો દર બીજા બયુધવારે (એક બયુધવાર છોડીિે) સિવારે 9:30 વાગ્ે ્ોજા્ છે. વધયુ માહિતી માટે, વેબસિાઇટ www.brampton.ca જયુ ઓ

જૅફ બૉમેન
સીટી કાઉન્સલર 

વોર્ડ  3 અને 4

વોર્ડ  3 અને 4 માટે તમારા રીજીયનલ અને સીટી કાઉન્સલસ્ડ તરીકે, અમે ઉજ્જવળ ભવવષય તરફ 
જેઇએ છીએ જાાં અમે આપણાાં રહેવાસીઓ માટે આરોગયપ્રદ અને સુરક્ષિત સમુદાય બનાવવા 
સાથે મળીને કામ કરવાનુાં ચાલુ રાખીશુાં, જાાં ઉત્તરદાવયતવ અને પારદશ્ડકતા અગ્રતા હોય છે કારણ 
કે તમે મૂલ્યવાન અને આદરણીય કરદાતાઓ છો. નોકરી ઊભી કરવી, કાય્ડષિમ ટા્ન્ઝિટ સસસટમસ, 
હોન્પટલમાાં વધારે બેર્સ, અને સામુદાવયક સુરષિા અમારી ટોચની અગ્રતા રહેશે. 

અમે વધારે સારા અને ભવવષય માટે તૈયાર બ્ામપટન બનાવવાના અમારા પ્રયત્નમાાં સાથે મળીને 
હાાંસલ કરેલી બાબતોનુાં અમને ગૌરવ થઇ શકે છે. વવતેલા ચાર વર્ડ ઉપરાાંતના સમયમાાં, તમારા 
માંતવ્ોને ધયાનમાાં લઇને, અમે વ્ૂહાત્મક યો્જના અને એક કળા અને સાંસ્કૃ વતની મુખય યો્જના 
બનાવી છે ્જ ેદરેક બ્ામપટન રહેવાસી માટે અમે આ દૂરાં દેશીપણાં ્જ ેરીતે હાાંસલ કરીશુાં તેને આકાર 
આપે છે. 

બ્ામપટનમાાં દરરો્જ આશરે 40 લોકો ઉમેરાવાનુાં ચાલુ છે. આપણી માળખાકીય સગવરો અને 
સેવાઓ પહોાંચી વળે તેવી ખાતરી કરવામાાં સરકારના તમામ ષિેત્ો અને અમારા કમ્ડચારીગણ સાથે 
એકીકકૃત અભભગમની ્જરૂર પર ેછે. બ્ામપટન ભવવષયને આવકારવા તૈયાર છે!

અમે તમારો પ્રવતભાવ હાંમેશા આવકારીએ છીએ, અને અમારી સાથે સાંપક્ડ  કરવા ઘણી રીતો છે પછી 
સાંપક્ડ  ભલે ફોન, ઇમેલ દ્ારા કે એક બેઠક વનધા્ડરરત કરીને થાય. અમે આપનો પ્રવતભાવ જણવાની 
આશા રાખીએ છીએ.

આપના સ્ેહાધીન, 
મારટ્ડન મૅરીરોસ અને ્ૅજફ બૉમેન

માર ટ્િન મૅડીરોસ 
905.874.2634 

martin.medeiros@brampton.ca

વોર્ડ  3 અને 4 મતદાન મથકના સહાયકો: 
પ્રિયા ગાંધી 
905.874.5947 

priya.gandhi@brampton.ca

જૅફ બૉમેન 
905.874.2603 

jeff.bowman@brampton.ca

સજદા પરવીન 
905.874.2637 

sajda.parveen@brampton.ca

 મારટ્ડન મૅરીરોસ 

 medeiros_martin

 ્ૅજફ બૉમેન સીટી કાઉન્સલર   

 Councillorjeff

મેયરનો સાંદેશ
આપણાાં શહેરે અનુભવેલી ચોતરફ વવસ્ોટક વૃવધિને વાચા આપવા ઍલામ્ડ વગારવાના 
અમારા શ્ેષ્ઠ પ્રયત્નો કરવા છતાાં, દુભા્ડગયવશ, તેનો સુમેળ આપણી આરોગય સાંભાળ 
માળખાકીય સગવરોમાાં વૃવધિ થવા સાથે થયો નથી. આ વવતેલા વરષે આપણાાંમાાંથી 
ઘણાાંએ બ્ામપટન સસવવક હોન્પટલમાાં લોકોની ભીર કાાં તો જતે જેઇ અથવા તેના વવશે 
વાાંચુાં હશે.

નવેમબરમાાં મે ાં પીલ મેમોરરયલ હો્પટલમાાં કામકા્જના કલાકો વધારવા, ફેઝિ 2 ઇમારત 
તાતકાલલક શરૂ કરવા અને ત્ીજી હોન્પટલ માટેની ્જરૂરરયાત અાંગે પ્રોવવ્સને વકાલત 
કરી હતી.  તે પત્ લખયાના ટૂાં ક સમયમાાં હેલથ લમવનસટરે બ્ામપટન સસવવક માટે 

વધારાની બેર્સની ઘોરણા કરી અને પીલ મેમોરરયલ સે્ ટરના ફેઝિ 2 માટે સહાયતાનુાં વચન આપયુાં હતુાં.

અમ ેઆ ઘોરણાને આવકારીએ છીએ પરાંત ુઘણાં કામ કરવાનુાં રહે છે - વર્ડ 2041 સુધીમાાં આપણાાં શહેરમાાં લગભગ 1 
લમલલયનની વ્તી હશે. કાઉન્સલ ેહવ ેબ્ામપટનના પક્ચિમી ભાગમાાં આપણી ભાવવ ત્ીજી હોન્પટલ માટે આપણને ્જરૂરી 
45-50 એકર ્જગયા ઓળખવા, સુરક્ષિત કરવા અને ઝિોન બનાવવા ્જરૂરી આયો્જનની પહેલ કરી છે. આપણને ઓ્ટેરરયો 
ગવમષ્ે ટ બ્ામપટનની ભાવવ આરોગય સાંભાળ (હેલથ કૅર) માટે આયો્જન અને ભાંરોળ ્જલદી આપે તનેી ્જરૂર છે.

 

લલન્ા ્ૅજફરી (Linda Jeffrey) 

સ્ે્ ઓફ ધી સી્ી લંચન, (ફેબ્રુઆરી 2018)બબગ બ્ધસટિ બબગ સીસ્સટિ બોપ્લગં ફોર રિડ્સ સૅિ ફંડરેઇઝર, (માચટિ 2018)

બોક્ષ આ્્સટિ બ્ામપ્નસ ક્રુપપડ સ્્ાઇક્સ ફંડરેઇઝર (ફેબ્રુઆરી 2018) હોમ્ાઉન હૉિી, (માચટિ 2018)

શું આ ઉનાળામાં �ૃહ સુધાર પિરયોજના 
લાન કરો છો? 
શું તમને ઝોિનગં અથવા િબિ ંગ પરમીટ િવશે ��ો છે? 
શું તમારી �ૃહ પિરયોજનામાં પરમીટની જ�ર પડશે? 
905.874.2401 પર સીટી િબિ ંગ િડિવઝનનો સંપક�  કરો 
અથવા building.inquiries@brampton.ca  ને ઇમેલ કરો. 
તેઓ તમને ન�ર પાયે શ�આત કરવામાં મદદ કરશે.

�ૃહ સધુાર પિરયોજનાઓ

  રિોવવનનસયલ ઇલેિ્શનની વિાલત 
પ્રોવવન્સયલ ઇલેક્શન થતા પહેલાાં, બ્ામપટન મહતવના વવકાસની અગ્રતાઓ માટે વકાલત કરશે: માળખાકીય સગવર (ટા્ન્ઝિટ 
સેવા; રરવર વૉક પ્રો્જકે્ટમાાં વધારો કરવો); સશષિણ, ઉતકકૃષ્ટતા અને નવીન શોધ; આરોગય સેવા સાંબાંવધત ભાગીદારીઓ (હોન્પટલોમાાં 
રોકાણ); અને શાસન (રીજીયન ઓફ પીલમાાં પ્રવતવનવધતવ વધારવુાં) સરહત. વેબસાઇટ ્ુજઓ www.brampton.ca

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

પ્રસાંગો

18-0108

મે
38મી વાવ ટ્િિ સપો્્સટિ હૉલ ઑફ ફેમ ઇન્ડિ્શન સેરેમની 
(સમાવેશ સમારંભ)
માંગળવાર, મે 15, સાાં્જ ે6 કલાકે
રોઝિ લથયેટર બ્ામપટન

્ૂજન
નસરિગંફેસ્
શુક્રવાર, ્ૂજન 1 + 8, બપોરે 12 – 3 વાગયા સુધી
નાઇટ્સબ્ી્જ + ફલાવર સીટી સીવનયસ્ડ સે્ ટસ્ડ

રિોવવનનસયલ ઇલેિ્શન (રિાંતીય ચૂં્ણી)
ગુરુવાર, ્ૂજન 7

સેલી-બ્ામપ્ન (CeleBrampton)
શવનવાર, ્ૂજન 9
રાઉનટાઉન બ્ામપટન
બપોરે 12 − રાત્ે 10 વાગયા સુધી 

ડાઉન્ાઉન ફામટિસટિ માિકે્ 
દર શવનવારે, ્ૂજન 16 થી સપે્મબર 1 સુધી
સવારે 7 – બપોરે 1 વાગયા સુધી

માઉન્ પલીઝન્ વવલેજ માિકે્ 
દર ગુરુવારે, ્ૂજન 21 થી ઓક્ટોબર 4 સુધી
બપોરે 4 − રાત્ે 8 વાગયા સુધી

્ુજલાઇ
િેનેડા રદવસ ઉજવણી
રવવવાર, ્ુજલાઇ 1
બપોરે 12 − રાત્ે 10 વાગયા સુધી
સચાંગકુસી પાક્ડ  (Chinguacousy Park)

ઓગસટ
સીપનયસટિ ઓપન હાઉસ
સોમવાર, ઓગસટ 13, બપોરે 12 – 3 વાગયા સુધી
ફલાવર સીટી સીવનયસ્ડ રરક્ક્રએશન સે્ ટર

સપે્મબર
હાવકેસ્ માિકે્ 
દર શવનવારે, સપે્મબર 8 થી નવેમબર 3 સુધી 
રોઝિલી પાક્ડ
સવારે 8 – બપોરે 1 વાગયા સુધી

ઓક્ટોબર
મયરુપનબસપલ ઇલેિ્શન (નગરપાપ્લિા ચૂં્ણી)
સોમવાર, ઓક્ટોબર 22 
બહુવવધ સ્થળોએ 

તારીખો બદલાવાને અધીન છે



ગઇ પાનખર ઋતુમાાં, આ શહેરે બ્ામપટનના 
તે્જ્વી ભવવષય માટે હજરો રહેવાસીઓના 
ઉજ્જવળ મૌલલક વવચારો સાાંભળવા તેઓ સાથે 
વ્ાપક સમુદાયને આવરી લેતી વાતચીત કરી. 
આ બ્ામપટન આગામી 5, 10, 25 વરષો અને ત્ાર 
પછી કેવુાં બની શકે છે - અને કેવુાં બનશે - તે માટે 
દૂરાં દેશીપણાંની કલપના કરવાના પ્રવાસની શરૂઆત 
હતી.

તે મૌલલક વવચારો બ્ામપટનના દૂરાં દેશીપણાં 
દ્તાવે્જનો કાચો મુસદ્ો (વવઝિન રોક્ુમે્ટ 

રા્ફ્ટ) તૈયાર કરવા ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવ્ા 
છે. આ તમારુાં  શહેર છે, અને આપણે આ યોગય 
કરીએ તે મહતવનુાં છે. રા્ફ્ટની સમીષિા શહેરની 
વેબસાઇટ પર કરવા અને તમારો પ્રવતભાવ પૂરો 
પારવા ચોક્કસ રહો. 

આ સુધારેલો દૂરાં દેશીપણાં દ્તાવે્જ માં્ૂજરી માટે મે 
મરહનાની શરૂઆતમાાં કાઉન્સલને ર્ૂજ કરવામાાં 
આવશે.   

www.brampton.ca    

પલાપનગં 
વવઝન અપરટે

સંસ્કૃપત 
મરુખય યો્જના _________________
આપણાાં શહેરમાાં કળા અને સાંસ્કૃ વત માટે 
સમુદાય-ચલલત દૂરાં દેશીપણાં બેસારવા અને 
આગામી દસ વર્ડ માટે આપણી રોકાણ કરવાની 
અને વવતરરત કરવાની રીતને માગ્ડદશ્ડન આપવા 
આ શહેર બ્ામપટનની પહેલી સાંસ્કૃ વત મુખય 
યો્જના બનાવી રહુાં છે.

બ્ામપટનમાાં સાંસ્કૃ વતની હાલની નસ્થવત અાંગે 
સાંશોધન અને પૃથક્કરણ વર્ડ 2017 માાં પૂરુાં  
કરવામાાં આવ્ુાં હતુાં, અને ખરતલ અને સવ્ડગ્રાહી 
વચનબધિ પ્રક્ક્રયા ફેબ્ુઆરી અને માચ્ડ 2018 માાં 
અમલી બની.

આ યો્જનાનો હાલમાાં સાાંસ્કૃ વતક આયો્જનમાાં 
વનષણાત લોર્ડ  કલચરલ રરસોસસીસ એન્ 
નોરર્ડ સીટી દ્ારા કાચો મુસદ્ો (રા્ફ્ટ) તૈયાર 
કરવામાાં આવી રહો છે અને તે માં્ૂજરી માટે 
્ૂજન 2018 માાં કાઉન્સલ સમષિ ર્ૂજ કરવામાાં 

આવશે. તે બ્ામપટનમાાં સ્થાવનક કળા પ્રદશ્ડનને 
ટેકો આપવામાાં અને ગવતશીલ સાાંસ્કૃ વતક ષિેત્ 
બનાવવામાાં સટીક ભૂલમકા ભ્જવશે.

બ્ામપટનમાાં કળા અને સાંસ્કૃ વતનુાં ભાવવ ઘરવા 
આપે આપેલા ફાળા બદલ આપનો આભાર!

www.brampton.ca    

પાનખર ઋતુ 2018 થી શરૂ કરીને રાઉનટાઉન 
બ્ામપટનમાાં તમારા ધયાનમાાં બાાંધકામ નોરટસો 
જેવામાાં આવે તેવુાં બની શકે. આ કામોમાાં 
રહેતા રોમાાંચક પરરવત્ડનનો એક ભાગ છે. અમે 
આપણાાં ઐવતહાસસક “ફૉર (ચાર) કોન્ડસ્ડ” 
વવ્તારમાાં મોખરાની આપણી માળખાકીય 
સગવર અને સટી્ટસૅ્પનો પુનરોધિાર કરી રહા 
છીએ.

ધાંધાઓ આ પુનરોધિાર દરલમયાન ખુલવાનુાં ચાલુ 
રહેશે.

રાઉનટાઉન રરઇમેજીન્ પ્રો્જકે્ટમાાં આ હશે: 

•  નવો સટી્ટસૅ્પ બનાવવો ્જ ેરાઉનટાઉનમાાં ચાલવાની શક્તા અને વટેમાગુ્ડઓની ષિમતાને પહોાંચી  
 વળે
• આ સટી્ટ્સને સચેતન અને એવુાં સ્થળ બનાવવુાં જાાં રહેવાસીઓ અને મુલાકાતીઓ ્ુજદા ્ુજદા  
 પ્રસાંગોનો આનાંદ માણી શકે 
• વટેમાગુ્ડઓ, સાયકલલસટ્સ અને મોટરરસટ્સને સુરક્ષિત અને નસ્થર રાખીને સાથે લાવવા
• સુવવધાઓ વધારવી અને જહેર વવ્તારમાાં સુઘર પરરવત્ડન લાવવુાં

વધુ મારહતી માટે, વેબસાઇટ www.brampton.ca/downtownreimagined ્ુજઓ    

રાઉનટાઉન રરઇમેજીન્ડ

આલ્ડરલી 

150મી વર્ડગાાંઠ  

પબ્લક આટ્ડ પ્રો્જકે્ટ
એક રાષ્ટી્ય ્પધા્ડત્મક બોલી મારફતે, આ શહેરે 
કળાકાર રટમ રૅસકલાઉર્સને એવી જહેર કળાનો 
ટૂકરો ઊભો કરવા રોક્ા છે ્જ ેરાઉનટાઉન 
બ્ામપટનમાાં એક પ્રવતતાત્મક વારસો ધરાવતી ઇમારત 
- આલ્ડરલીની 150મી વર્ડગાાંઠ ઉ્જવે છે.

શ્ી રૅસકલાઉર્સનો “ઘરના પ્રેમ માટે” શીર્ડકવાળો 
રરઝિાઇન અભભગમ એક સશલપકળા છે ્જ ેબ્ામપટન 
સમુદાયમાાં આલ્ડરલીનો ઇવતહાસ રચનાત્મક રીતે 
શોધે છે અને એસટેટના સૌ ાંદય્ડ અને વવસશષ્ટ લષિણોને 
પ્રવતક્બાંક્બત કરવા ભૌવતક સ્થાન પૂરુાં  પાર ેછે. ઉનાળો 
2018 માાં સમાપન માટે વનધા્ડરરત, આ ઇમારત 19મી 
સદીના આ સુાંદર મે્શનનુાં ઐવતહાસસક લષિણ આગળ 
વધારશે.

વધુ મારહતી માટે કળા, સાંસ્કૃ વત અને પય્ડટન પાન 
વેબસાઇટ www.brampton.ca પર ્ુજઓ.   

 

2018  
મયરુપનબસપલ ઇલેિ્શન 
(નગરપાપ્લિા ચૂં્ણી)
ઓક્ટોબર 22 મયુવનસસપલ ઇલેક્શનનો ક્દવસ છે 
અને અમે તેને તમારા માટે મતદાન કરવા વધારે 
સરળ બનાવી રહાાં છીએ! મતદાનના ક્દવસે, તમે 
તમારા વોર્ડ માાં કોઇપણ મતદાન સ્થળે મત આપી 

શકો છો. 

તેમજ નોધંી લેશો:

• વધારે તારીખો અને સ્થળો ઉપલ્ધ થવા સાથે, આગોતરુાં  મતદાન ઓક્ટોબરની શરૂઆતમાાં થશે.  
• મતદાન કરવાના હેતુસર, તમારુાં  નામ અચૂકપણે મતદાર યાદીમાાં હોવુાં રહુાં – શુાં તમે યાદી પર છો 
કે કેમ તે તપાસવાની રીત વવશે વધુ મારહતી મેળવવા અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લો. 
• જે તમે મતદાન સ્થળે હા્જર ના રહી શકો તો પ્રોક્ી (અવધકારપત્થી) મતદાન એક વવકલપ રહે છે. 
તમારા પ્રોક્ી તરીકે બીજ કોઇ મતદાતાને વનધા્ડરરત કરવા પ્રોક્ી ફોમ્ડ ભરો. ફોમસ્ડ અચૂકપણે સીટી 
હોલમાાં રૂબરૂમાાં ર્ૂજ કરવા રહા.    
• આ ચૂાંટણીમાાં નવુાં: તમે મેયર, કાઉન્સલસ્ડ અને સૂ્લ બોર્ડ  ટસ્ટીની સાથે સાથે રીજીયન ઓફ પીલના 
ચેરમેન માટે પણ મતદાન કરશો.   

મહતવની ચૂાંટણીલષિી અદ્યતન મારહતી માટે વેબસાઇટ www.brampton.ca/bramptonvotes 

ચોક્કસપણે જેશો, અને તમારી વનશાની છોરવાનુાં ભૂલતા નહી ાં!    

ત્ણ કલાક કરતા વધારે અથવા સવારે 2 થી 6 વાગયા 
વચચેના સમયમાાં સટી્ટ પર પાક્કિંગ કરવા, એક મફત 
પાક્કિંગ પરમીટ મેળવવા 311 નાંબર પર ફોન કરો અથવા 
વેબસાઇટ www.brampton.ca ્ુજઓ. આ શહેર 
દર વરષે લાઇસ્સ પલેટ દીઠ, રાતભર અને ત્ણ કલાકના 
મહત્તમ વનયાંત્ણો માટે, 14 ક્દવસ સુધી પાક્કિંગ ્જગયાની 
છૂટ આપે છે. આ શહેર તમામ રહેવાસીઓની સુરષિાનુાં 
સાંરષિણ કરવા પાક્કિંગ વનયાંત્ણો લાગુ કરે છે. આનુાં કારણ 
એ છે કે ગેરકાયદેસર પાક્કિંગ વટેમાગુ્ડઓ અને વાહનો, 
બાંને માટે સુરષિા જેખમો ઊભા કરી શકે છે. પાક્કિંગ 
વવચારણાઓને લગતી વધુ મારહતી માટે વેબસાઇટ  
www.brampton.ca/bylaws ્ુજઓ   

 આ ઉનાળામાં ગાડ� ન �વેર ખાતે ગેલ-ગ�મતમાં �ેડાવ! ડાઉનટાઉન �ા�પટનના 
હાદ�માં રોિજદંા િનઃશુ	ક મનોરંજન માણવા માટે �ે કોઇ જ�યા હોય તો તે છે ગાડ� ન 
�વેર. સમર 2018 માં હશે કલા અને સં�ૃિત, લાઇવ મનોરંજન, બૉિલવુડ િફ�મ 
નાઇટ, ફેિમલી મૂવીઝ, �ાિનક સંગીતના કાય��મો, િવરાટ �ીન પર રમતગમતના 
�વંત �સારણ, પાિરવાિરક ��ૃિ�ઓ અને ઘ�ં બધું.

�સંગોની સંપૂણ�  યાદી માટે મુલાકાત લો www.brampton.ca/gardensquare

ઉનાળો
ગાડ� ન
�વેરમાં

બલપૂૉ (BluePaw) રરવોડ્સટિ રિોગ્ામ
ખોવાયેલા પાળેલા પ્રાણીથી થતો ભય કોઇપણ અનુભવી 
શકે છે. તમારો કૂતરો કે ક્બલારી ગુમ થાય તો તેઓ માટેનુાં 
અદ્યતન લાઇસ્સ તમને ઝિરપથી તમારા પાળેલા પ્રાણી 
સાથે પુનઃમેળવી આપવામાાં મદદ કરી શકે છે. પોતાના 
પાળેલા પ્રાણીઓનુાં લાઇસ્સ આપનારાઓનો આભાર 
માનવા તરીકે, આ શહેર ્લૂપૉ કાય્ડક્રમ શરૂ કરી રહુાં છે 
્જ ેલાઇસ્સધારક પાળેલા પ્રાણીના માલલકોને સહભાગી 
થતા રરટેઇલસ્ડ પાસેથી અનોખી ઓફરો અને છૂટ આપે 
છે. 

્જલદી આવવાની વવગતો માટે વેબસાઇટ  
www.brampton.ca/animalservices જેતા રહો.    

પોતાની બાઇક ચલાવો 
તમા�ં શહેર 
ખૂંદો
સિ�ય થવા માટે શું કોઇ ગ�મતભરી 
રીત શોધી ર�ા છો? ષું સાયિ�લગં 
કરવામાં રસ હોવા છતાં શ  કરવા માટે 
મદદ �ેઇએ છે? શું તમે એક બાઇકના 
શોખીન છો અને બાઇકને લગતી કોઇ પણ 
વ�તુમાં રસ ધરાવો છો?

પછી તે મનોરંજન માટે કરાતું સાયિ�લગં હોય કે 
રોિજદંી સવારી હોય, �ા�પટનમાં 200 કીમી કરતા વધુ લાંબી સાયિ�લગં ટ�ેઈ�સ અને 
પાથવેઝ છે જ ેતમને તમારા માનીતા ગંત� �ળો, પાડોશના �ાનો, બગીચાઓ અને 
ખુ�લી જ�યાઓ સાથે �ેડી શકે છે.

ઘણી બધી ગોઠવવામાં આવતી બાઇક રાઈડ્સ અને સાયિ�લગંના ઈવે£ટ્સનો ફાયદો લો 
જ ે�ા�પટનમાં હાથ ધરવામાં આવે છે જેથી શહેરના હાલના સાયિ�લગં  ટ્સ સાથે તમે 
ઘરોબો કેળવશો અને તમારા શહેરને એક અલગ ¥િ§કોણથી �ેઇ શકશો. મુલાકાત લો  
www.brampton.ca/cycling

બ્ામપટન મુલાકાતી માગ્ડદસશ્ડકા હવે ઉપલ્ધ છે! 
આ ઉચચતમ અપેક્ષિત માગ્ડદસશ્ડકા મુલાકાતીઓ અને રહેવાસીઓ એમ બાંને માટે શહેર દ્ારા અપાતી 
તમામ ઓફરો શોધી કાઢવા ઘણાાં બધાાં વવકલપો પૂરા પાર ેછે. કાગળની નકલમાાં ઉપલ્ધ, આ માગ્ડદસશ્ડકા 
સમગ્ર GTA અને તદઉપરાાંત વવવવધ પય્ડટન વવરામ સ્થળો, બ્ામપટન પય્ડટન સ્થળો, નગરપાલલકા 
સગવરો તેમ્જ ઓનલાઇન વેબસાઇટ www.brampton.ca પર જેઇ શકાય છે. 

આ માગ્ડદસશ્ડકામાાં ખાદ્યપ્રેમીથી માાંરીને ચલસચત્ ભક્ો અને કળા 
પ્રેમીઓ અને ઇવતહાસ ઉતસાહીઓ ્જેવી દરેક વ્નક્ માટે કાંઇક 
નક્કર જેવા મળે છે. આપણાાં મહાન અને વૈવવધયસભર શહેરમાાં 
યોજતી પ્રવૃસત્તઓ માટે રમતો અને રોમાાંચ શોધતા લોકો માટે પણ 
મારહતી આપેલી છે.

શુાં મહેમાનોને સટી્ટમાાં પાક્કિંગની ્જરૂર છે?


