
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

2019 બ્રમે્પટન મલુાકાતી માર્ગદર્શગકાથી બ્રમે્પટન વવશ ેવધ ુજાણો 

 
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (એવિલ 30, 2019) – અદભુત કુદિતી સ્થળો અને પર્દંડીઓથી માંડીને, મહાન પૌિાવણક સાંસ્કૃવતક આયોજનો અન ે

િાંધણકળાન ેલર્તા અનભુવો સુધી, બ્રમે્પટન પાસે તમામ ઉંમિના િહેવાસીઓ અને મુલાકાતીઓને આપવાલાયક પષુ્કળ છે. 

માવહતર્ાિ િહવેામા ંમદદ મેળવવા, 2019 બ્રેમ્પટન મુલાકાતી માર્ગદર્શગકા હવે ઓનલાઇન સોફ્ટ કોપીમાં અન ેછાપેલી હાડગ કોપીમા ંઉપલબ્ધ 

છે. િહવેાસીઓ અને મુલાકાતીઓ છાપેલી નકલ બ્રમે્પટન સીટી હૉલમાંથી મેળવી શક ેછે, અથવા ઇલેક્ટ્રોવનક આવૃવિ વેબસાઇટ પિથી 

ડાઉનલોડ કિી શક ેછે www.brampton.ca/tourism.  

વાર્ષગક માર્ગદર્શગકામા ંબ્રમે્પટનના લોકો, સ્થળો, આયોજનો અન ેવાિસો જેવી ઝાંખી જોવા મળે છે, અન ેવાચકોન ેઆપણાં વૈવવધ્યસભિ 

શહેિમાં નવા અનભુવો કિવાનું વનમંત્રણ આપે છે.  

ઝાખંીઓ 

 આ વષગની માર્ગદર્શગકામાં દશાગવેલી પચાસ ટકા છબીઓન ેસોવશયલ મીરડયા પિ િહેવાસીઓ અને મુલાકાતીઓએ લીધી હતી. 

 આ વષગની માર્ગદર્શગકામાં સંખ્યાબધં યશસ્વી બ્રેમ્પટનવાસીઓનો ઉલ્લેખ છે, જેમા ંસામેલ છે: 

o જાણીતા કવવ અન ેબ્રેમ્પટન આર્ટસગ વૉક ઓફ ફેમમાં સ્થાન મેળવનાિ રુવપ કૌિ (Rupi Kaur). 

o િભાવક, િેિણાદાયી વક્ટ્તા, સાહવસક ધધંાદાિી અન ેબ્રેમ્પટનના પોતાના ટી બાય ડેનીયલ (T by Daniel), ડનેીયલ 

લુઇસના સ્થાપક. 

o ર્ીતકાિ અન ેસંર્ીતકાિ િાઝ (Raz). 

 બ્રેમ્પટનમાં દુવનયાભિની વાનર્ીઓનો િવાસ, અન ેકંઇક “ઓન્લી ઇન બ્રમે્પટન” બાઇર્ટસ (બટકુ)ં. 

 શહેિ છોડ્યા વર્િ બહાિની દુવનયા જેવો આનંદ અપાવતા ઉદ્યાનો, પર્દંડીઓ અન ેસર્વડો. 

 વથયેટિો, ર્ેલેિીઓ અને ઐવતહાવસક સ્થળોથી કળા, સંસ્કૃવત અને વાિસો જેવી ઝાંખીઓ. 

 વષગભિ ચાલતી િવૃવિઓ અન ેસમગ્ર શહેિ જોવાલાયક સ્થળો. 

2019 ની બ્રમે્પટન મુલાકાતી માર્ગદર્શગકા ટુરિઝમ ટોિોન્ટો, ઓન્ટેરિયોની િાદેવશક ટુરિઝમ સંસ્થા #5, અને સીટી ઓફ બ્રમે્પટન સાથનેા 

સહયોર્મા ંબનાવવામા ંઆવી છે. આ માર્ગદર્શગકાની નકલો સમગ્ર ઓન્ટેરિયોમાં ટુરિઝમ ઇન્ફમેશન સેન્ટસગ, ચમે્બસગ ઓફ કોમસગ, હોટલે્સ, 

ઇન્ડસ્રી ટુિ ઓપિેટસગ અને ઘણાંન ેવવતરિત કિવામા ંઆવી છે. 

અવતિણ (ક્ટ્વૉટ): 

“િહેવાસીઓ અન ેમુલાકાતીઓન ેબ્રેમ્પટન એકસિખી શે્રણીના વવશ્વસ્તિીય અજોડ અનભુવો આપ ેછે. બ્રેમ્પટનમા ંઅસાધાિણ િાંધણકળા 

અન ેિોમાંચક અને તહેવાિો, સંર્ીત અને નાર્ટયકળા સવહતના ઊભિતા સાંસ્કૃવતક દૃશ્યોથી માંડીને, પર્દંડીઓ અન ેઉદ્યાનોનુ ંવ્યાપક નેટવકગ 

જેવુ ંબધું છે. હંુ દિેક વ્યવક્ટ્તને મુલાકાતી માર્ગદર્શગકાની નકલ મેળવવા અથવા તે ઓનલાઇન જોવા િોત્સાવહત કરુ ંછંુ. તે આપણા ંશહેિન ે

જાણવાની શે્રષ્ઠ િીતો પૈકી એક છે.” 

      -  મેયિ પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown) 
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http://www.brampton.ca/tourism
https://rupikaur.com/
https://rupikaur.com/
https://www.tbydaniel.com/
https://razeem.co/


 

 

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન વવશે વવષે વધુ માવહતી માટે અહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca અન ેTwitter પિ, Facebook પિ, અન ેInstagram પિ 

અમને ફોલો કિો. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વમરડયા સપંકગ: 

મોવનકા દુગ્ર્લ  

કોઓર્ડગનેટિ, વમરડયા એન્ડ કમ્યુવનટી એંરે્જમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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