
 

 

 

એિપર્લ 4, 2018 

સીટી ઓફ બર્ામ્પટનન ેઇવને્ટ ઇન્ડસ્ટર્ીમા ં(પર્સગં ઉદ્યોગમાં) ઉત્કષૃ્ટતા માટ ેઓળખ મળી 
પાચં બર્ામ્પટન તહવેારો અન ેપર્સગંોએ ઓન્ટિેરયોના ટોચના 100 મા ંનામાકંન મળેવ્યુ ં

  

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો – સીટી ઓફ બર્ામ્પટનને તાજેતરમાં ઇવેન્ટ ઇન્ડસ્ટર્ીમાં આગેવાન તરીકે ઓળખ મળી કારણ કે તેના પાંચ જેટલા 
તહેવારો અને પર્સંગોનું ઓન્ટેિરયોના ટોચના 100 માં નામાંકન કરવામાં આવ્યું હતું. 

ફેિસ્ટવલ્સ એન્ડ ઇવેન્ટ્સ ઓન્ટેિરયો (FEO) દ્વારા તેની વાિષક ટોચની 100 ની યાદીની ઘોષણા કરવામાં આવી, અને વષર્ 2018 માટે 
ખ્યાિત મેળવનારાઓમાં નીચેના બર્ામ્પટન તહેવારો અને પર્સંગોનો સમાવેશ થયો હતો: 

 સેલી-બર્ામ્પટન (CeleBrampton): શિનવાર, જૂન 9, 2018 
 બર્ામ્પટન કનેેડા િદવસ ઉજવે છે: રિવવાર, જુલાઇ 1, 2018 
 િરમેમ્બરન્સ ડે (સ્મૃિત િદવસ) પરેડ અને સિવસ: રિવવાર, નવેમ્બર 11, 2018 
 િકર્સમસ ટર્ી લાઇટ ગ: શુકર્વાર, નવેમ્બર 16, 2018 
 બર્ામ્પટન ન્યૂ ઇયસર્ ઇવ: સોમવાર, િડસેમ્બર 31, 2018 

બર્ામ્પટનના તમામ તહેવારો અને પર્સંગોને લગતી વધુ માિહતી વેબસાઇટ પર જોઇ શકાય છે, www.brampton.ca/events. 

સમગર્ શહેરમાં જોવા અને કરવા લાયક તમામ રોમાંચક બાબતોની સંપૂણર્ યાદી માટે, ઔપચાિરક બર્ામ્પટન મુલાકાતી માગર્દિશકા 2018 
ઓનલાઇન અહ  તપાસો. 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“અમે ફેિસ્ટવલ્સ એન્ડ ઇવેન્ટ્સ ઓન્ટેિરયો દ્વારા આપણાં શહેરની ઇવેન્ટ્સ ઇન્ડસ્ટર્ીમાં ઉત્કૃષ્ટતા માટે ઓળખ મળવા બદલ ગૌરવ અનુભવીએ 
છીએ. જુવાન અને સાંસ્કૃિતક દૃિષ્ટએ કંપાયમાન, બર્ામ્પટનમાં તમામ લોકો માટે સમગર્ વષર્ દરિમયાન આનંદ માણવા પર્સંગો અને તહેવારોની 
વ્યાપક ેણી સામેલ છે. બર્ામ્પટનમાં હંમેશા કંઇક રોમાંચક કરવા લાયક હોય છે.” 

-        મેયર િલન્ડા જૅફરી (Linda Jeffery) 

“આપણાં સમુદાયોને સાથે લાવવાનું મહત્વ સમજવાથી આપણને દર વષ ટોચના ગુણવત્તાસભર પર્સંગો યોજવાની પર્ેરણા મળે છે. તહેવારો 
અને પર્સંગો આપણાં શહરેની ન કેવળ કંપાયમાનતા વધારે છે, તેનાથી રહેવાસીઓ, ધંધાઓ, રોકાણ અને પયર્ટનને આકષ ને અથર્તંતર્ને વૃિદ્ધ 
પામવામાં મદદ મળે છે.” 

-        બોબ ડાિલગ (Bob Darling), ઇકોનોિમક ડેવલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચર 
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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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