
 

 

  

માચર્ 13, 2018                                                                                                                                     
  

2018 ની બર્ામ્પટન િવિઝટર ગાઇડ (મલુાકાતી માગર્દિશકા) હવ ેઉપલબ્ધ છે 

  

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો – દરેક વ્યિક્ત માટે કંઇક અપર્ણ કરવા, 2018 બર્ામ્પટન મુલાકાતી માગર્દિશકા હવે ઓનલાઇન સોફ્ટ કોપીમાં અને 
છાપેલી હાડર્ કોપીમાં ઉપલબ્ધ છે. આ માગર્દિશકા રહેવાસીઓ અને મુલાકાતીઓને સમગર્ બર્ામ્પટનમાં જોવાલાયક અને કરવાલાયક તમામ 
રોમાંચક અને મોજમજાની બાબતોનું આયોજન કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. માગર્દિશકા વાચકોને શહેરમાં અણધારી શોધ અને અપવાદમય સ્વરૂપે 
આકાર પામેલા અજોડ સ્થળો લક્ષમાં લેવા પર્ોત્સાિહત કરે છે.  

આ માગર્દિશકા બર્ામ્પટનનું પર્દશર્ન નીચેની બાબતો મારફતે કરે છે: 

· પર્માણભૂત રાંધણકળા સંબંિધત અનુભવો 
· સમુદાયના પર્ખ્યાત સભ્યો 
· લોકોને સાથે લાવતા તહેવારો અને પર્સંગો 
· લાક્ષિણક પર્વૃિત્તઓ અને આકષર્ણો 
· ગિભત કુદરતી સ્થળો અને જંગલી કે પહાડી પગદંડીઓ 
· કંપાયમાન કળા અને સાંસ્કૃિતક સમુદાય 

2018 ની બર્ામ્પટન મુલાકાતી માગર્દિશકા ટુિરઝમ ટોરોન્ટો, ઓન્ટેિરયોની પર્ાદેિશક ટુિરઝમ સંસ્થા #5, અને સીટી ઓફ બર્ામ્પટન સાથેના 
સહયોગમાં બનાવવામાં આવી છે. આ માગર્દિશકાની નકલો સમગર્ ઓન્ટેિરયોમાં ટુિરઝમ ઇન્ફમશન સેન્ટસર્, ચેમ્બસર્ ઓફ કોમસર્, હોટેલ્સ, 
ઇન્ડસ્ટર્ી ટુર ઓપરેટસર્ અને ઘણાંને િવતિરત કરવામાં આવી છે. 

રહેવાસીઓ અને મુલાકાતીઓને છાપેલી નકલ બર્ામ્પટન સીટી હૉલમાંથી મેળવી લેવા અથવા ટુિરઝમ બર્ામ્પટનની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ 
ઇલેક્ટર્ોિનક આવૃિત્ત ડાઉનલોડ કરવા પર્ોત્સાિહત કરવામાં આવે છે. 

અવતરણ (ક્વૉટ): 
 
“તમે શહેર બહારના મુલાકાતીઓના યજમાન બન્યા હો કે પછી તેઓ તમારા શહેરને વધારે સારી રીતે જાણે તેમ તમે ઇચ્છતા હો, તમારંુ 
આયોજન કરવા મુલાકાતી માગર્દિશકાનો ઉપયોગ કરો. આ માગર્દિશકા તમને અમારા શહેરના પયર્ટક આકષર્ણો શોધવામાં, મુખ્ય તહેવારો, 
પર્સંગો અને રમતગમતની ટુનાર્મેન્ટ્સમાં હાજર રહેવામાં, તેમજ અમારા ઘણાં ઉદ્યાનો અને જંગલી કે પહાડી પગદંડીઓ શોધવામાં મદદરૂપ 
થશે. જુવાન અને સાંસ્કૃિતક રીતે સિકર્ય, બર્ામ્પટન તમારે આનંદ લેવા માટે ઉત્સવો, તહેવારો અને મનોરંજનથી વ્યાપકપણે ભરપૂર છે. 
બર્ામ્પટનમાં કરવાલાયક કંઇક રોમાંચક હંમેશા હોય છે.” 
 

- મેયર િલન્ડા જૅફરી (Linda Jeffrey) 
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બર્ામ્પટનમા ંમોટા પાય ેફરેફારો થઇ રહ્યા ંછે. આપણે વેધક ધ્યાન કેિન્દર્ત કરતા ભિવષ્ય માટે તૈયાર સંસ્થા છીએ. આપણે આપણાં સમુદાયની વૃિદ્ધ જાણીએ છીએ, જુવાની 
અને િવિવધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોિરડોરના કેન્દર્માં િસ્થત, રોકાણ પર્ોત્સાહક અને આપણી વૈિશ્વક સફળતા 
િવકસાવનાર છીએ. આપણે કંપાયમાન શહેરી કેન્દર્ો િવકસાવીએ છીએ જે તક પર્જ્વિલત કરે છે અને અહ  રહેતા અને કાયર્રત લોકોમાં ગૌરવ રેડીએ છીએ. આપણે બર્ામ્પટનને 
આગળ વધારી રહ્યાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવર્ગર્ાહી અને જુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter અને Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ 
માિહતી જાણો. 
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