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2019 ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਜੀਟਰ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣ ੋ

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (30 ਅਪਰੈਲ, 2019) – ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਿੱਡੇ ਸੱਰਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਿੋਜਨ ਸਬੰ੍ਧੀ 
ਅਨੁਿਿਾਂ ਤੱਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਰਲਆਂ (ਰਿਜੀਟਰਾਂ) ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। 

ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 2019 ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਜੀਟਰ ਗਾਈਡ (2019 Brampton Visitor Guide) ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ 

ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਛਰਪਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਰਨ ਿੀ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। ਰਨਿਾਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall) ਰਿਖੇ 

ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਰਪਰੰ ਟ ਕਾਪੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਇਲੈਕਟਰੋਰਨਕ ਸੰਸਕਰਨ www.brampton.ca/tourism ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਲਾਨਾ ਗਾਈਡ ਰਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਲੋਕਾਂ, ਥਾਿਾਂ, ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਰਿਰਸੇ ਬ੍ਾਰੇ ਦੱਰਸਆ ਰਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਡੀ ਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੀ ਰਸਟੀ ਰਿੱਚ 

ਨਿੇਂ ਅਨੁਿਿ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਰਦੰਦੀ ਹੈ।  

ਝਲਕੀਆ ਂ

 ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਈਡ ਰਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਹ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਰਚੱਤਰ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਰਲਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੇ 
ਕੀਤੇ ਸਨ। 

 ਕਈ ਪਰਰਸੱਧ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਈਡ ਰਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

o ਪਰਰਸੱਧ ਕਰਿਤਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਰਟਸ ਿਾਕ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton Arts Walk of Fame) ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ 
ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰ ਪੀ ਕੌਰ (Rupi Kaur)। 

o ਪਰਿਾਿਸ਼ਾਲੀ, ਪਰੇਰਕ ਸਪੀਕਰ, ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸੰਸਥਾਪਕ ਟੀ ਬ੍ਾਇ ਡੇਨੀਅਲ (T by Daniel), ਡੇਨੀਅਲ ਲੇਰਿਸ 

(Daniel Lewis)। 
o ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਜ਼ (Raz)। 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਿਰਲਡ ਫ ਡ ਟ ਰ ਅਤੇ “ਰਸਰਫ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ” (“Only in Brampton”) ਦ ੇਖਾਸ ਰਿਅੰਜਨ। 
 ਸ਼ਰਹਰ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਜਾਏ ਰਬ੍ਨਾਂ ਆਉਟਡੋਰ ਗਤੀਰਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਪਾਰਕ, ਟਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ। 
 ਰਥਏਟਰਾਂ, ਗੈਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਰਤਹਾਸਕ ਥਾਿਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾ, ਸੱਰਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਰਸੇ ਸਬੰ੍ਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ। 
 ਪ ਰਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਗਤੀਰਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਿੱਚ ਘੁੰ ਮਣ ਲਈ ਥਾਿਾਂ। 

2019 ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਜੀਟਰ ਗਾਈਡ ਟ ਰਰਜ਼ਮ ਟੋਰੋਂਟੋ (Tourism Toronto), ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਰੀਜਨਲ ਟ ਰਰਜ਼ਮ ਓਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ #5 (Regional 

Tourism Organization #5) ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਈਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ ਰੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ 
ਟ ਰਰਜ਼ਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਚੈਂਬ੍ਰਸ ਆਫ ਕੋਮਰਸ, ਹੋਟਲਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਟ ਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਆਰਦ ਨ ੰ  ਿੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਿਾਲਾ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਰਲਆਂ ਲਈ ਕਈ ਇੱਕ ੋਰਜਹੇ ਆਧੁਰਨਕ ਅਤੇ ਬ੍ੇਜੋੜ ਅਨੁਿਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ, ਿੋਜਨ ਸਬੰ੍ਧੀ 
ਅਸਧਾਰਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਤਉਹਾਰਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਉੱਿਰਦੀ ਸੱਰਿਆਚਾਰਕ ਸਰਥਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਟਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ 

http://www.brampton.ca/tourism
https://rupikaur.com/
https://www.tbydaniel.com/
https://razeem.co/


 

 

ਰਿਆਪਕ ਨ ੈੱਟਿਰਕ ਤੱਕ ਸਿ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨ ੰ  ਰਿਜੀਟਰ ਗਾਈਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸਨ ੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।” 

      -  ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨ ੰ  Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ।ੋ 

 

 ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

