
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

દરકે ડોર પાછળની વાર્ાા શોધો - ડડજિટલી! 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેડરયો (સપ્ટેમ્બર 21, 2020) –  શજનવાર, સપ્ટેમ્બર 26 થી શજનવાર, ઓક્ટોબર 31 સુધી, રહવેાસીઓ અન ેમુલાકાર્ીઓ 

બ્રેમ્પટનનો ઇજર્હાસ, વારસો ધરાવર્ા અન ેઅિોડ સાાંસ્કૃજર્ક સ્થળોનો અનભુવ પોર્ાના ઘરની સગવડમાાંથી, ડડજિટલ ડોસા ઓપન (Doors 

Open) નાાં ભાગ ર્રીક ેઓનલાઇન કરી શક ેછે. 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેસમગ્ર પ્રોજવન્સના ભાગ ર્રીક,ે હવ ેમજહનાભરના આયોિન ર્રીક ે20 થી વધાર ેઐજર્હાજસક અને વારસો ધરાવર્ા સ્થળો 

અન ેઆપણાાં સમુદાયમાાં રસપ્રદ સ્થળોની ટૂસા, વીડડયોસ અન ેફોટા સાથે આ વર્ાના લાંબાવેલા ડોસા ઓપન (Doors Open) માટ ે

ઓનલાઇન હબ બનાવયુાં છે. આ વર્ ેનવુાં, બ્રમે્પટન આર્ટાસ્્સ ઓનલાઇનથી આપણાાં સમુદાયમાાં જાહેર કળા જવશ ેશીખો, અને ભૂજર્યા અને 

વારસો સાંબાંજધર્ પયાટન ઓનલાઇન િોઇને માણો. 

બ્રેમ્પટનમાાં દરેક પાડોશ પાસ ેકહવેા િેવી એક વાર્ાા છે. આપણાાં શહરેના જાહેર કળા સ્મારકો શોધો, આપણી ફાયર અન ેટ્રાજન્િટ સગવડો જવશ ે

શીખો, અન ેએલ્ડરલી એસ્ટટે, ગ્રસે યુનાઇટેડ ચચા અને ઐજર્હાજસક બોવાડા હાઉસ સજહર્ની આપણાાં સમુદાયની પવૂાકાલીન ઇમારર્ોનો પ્રવાસ 

ખેડો. જાહેર િનર્ા માટે દરરોિ ન ખુલર્ા જવસ્ર્ારોમાાં અનોખી, દૃશ્ય પાછળ પહોંચ મેળવીને, આપણાાં સમુદાયમાાં અગાઉ ક્યારેય ના િોયા 

હોય ર્ેવા સ્થળો િુઓ. 

સાંપૂણા અનુભવ માટે વેબસાઇટ િુઓ, brampton.ca/doorsopen. 

ઓન્ટેડરયો હેડરટિે ટ્રસ્ટ ડોસા ઓપન (Doors Open) ઓન્ટેડરયો માટે પોર્ાના સૌથી અિોડ અને રોમાાંચક સાાંસ્કૃજર્ક સ્થળોના ડડજિટલ 

ડોસા, ગે્સ અન ેકોટાયાર્ડસા ખોલવા સમગ્ર ઓન્ટેડરયોના સમુદાયો સાથે કામ કરી રહ્ુાં છે, િેથી ર્મે ઇજર્હાસ અન ેઆાંર્ડરક વાર્ાાઓની 

શોધખોળ કરી શકો છો. 

વધ ુમાજહર્ી મેળવવા વેબસાઇટ િુઓ, doorsopenontario.on.ca. 

અવર્રણો (ક્વૉ્સ): 

“આ વર્ે, દરેક વયજક્ર્ને બ્રેમ્પટનમાાં ઘણાાં અિોડ ડોસા પાછળની વાર્ાા શોધવાની જવસ્ર્ારેલી ર્ક આપીને, ડોસા ઓપન (Doors Open) 

આખો મજહનો ઓનલાઇન યોજાશ.ે બ્રમે્પટન સમૃદ્ધ ઇજર્હાસ અને સાંસ્કૃજર્ ધરાવ ેછે, અન ેહુાં ર્મને ર્મારા ઘર ેબેઠા સગવડમય અનભુવીને 

અગાઉ ક્યારેય ના િોયા હોય ર્વેા આપણાાં સૌથી અિોડ અન ેમનોહર દૃશ્યો ખોળવા પ્રોત્સાજહર્ કરાં છુાં.” 

- પૅડટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“ડોસા ઓપન (Doors Open) આ વર્ ેથોડુાંક િુદુાં લાગી શક,ે પણ ર્ેના િેવો બીિો કોઇ અનુભવ નજહ થાય. બ્રેમ્પટનના કટેલાક સૌથી 

રસપ્રદ સ્થળોની ટસૂા, વીડડયો અન ેફોટા, અન ેઆખો મજહનો કલાકારોની વાર્ો અન ેભૂજર્યા અન ેવારસો ધરાવર્ા પ્રવાસોની ર્પાસ કરવા 

અમારા ઓનલાઇન હબની મુલાકાર્ ચોક્કસપણ ેલેશો.” 

- પૉલ જવસેંટ ે(Paul Vicente), પ્રાદેજશક કાઉજન્સલર, વોર્ડસા 1 અને 5, ઉપાધ્યક્ષ, આર્થાક જવકાસ અને સાંસ્કૃજર્, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Doors-Open.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.doorsopenontario.on.ca/&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C5ef0e384a8b5464d8fb508d85e599ebf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637363086582620144&sdata=uGTQz2kCCsxI6rKxZyDzCB9Ln9WN


 

 

“સીટી કમાચારીઓએ આ વર્ાના ડડજિટલ ડોસા ઓપન (Doors Open) બ્રમે્પટન આયોિન માટે એક ઉત્કષૃ્ટ ઓનલાઇન હબ બનાવયુાં છે, િે 

આપણાાં શહેરના ઇજર્હાસ, વારસો ધરાવર્ા અન ેઅિોડ સાાંસ્કૃજર્ક સ્થળો ઉિવવા આકર્ાક દૃશ્યોથી ભરપૂર છે. આ એ આયોિન છે િેન ેર્મે 

ચૂકવાનુાં ઇચ્છશો નહીં!” 

- ડેજવડ બાડરક (David Barrick), ચીફ એડજમજનસ્ટ્રેડટવ ઓડફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

 

 
 

 

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

