
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

                     

 

ડિજિટલ િોર્સ ઓપન બ્રમે્પટનના બીજા વર્સના આયોિન મારફત ે

દરકે િોર પાછળની વાતાસ શોધો  
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેડરયો (ર્પ્ટેમ્બર 23, 2021) –  ર્પ્ટમે્બર 27 થી ઓક્ટોબર 31 ર્ુધી, રહવેાર્ીઓ અન ેમુલાકાતીઓ પોતાના ઘરની 

ર્ગવિમાાંથી, ડિજિટલ િોર્સ ઓપનનાાં બીજા વર્સ માટ ેબ્રેમ્પટનનો ઇજતહાર્, વારર્ો ધરાવતા અને અિોિ ર્ાાંસ્કૃજતક સ્થળોનો અનુભવ કરી 

શક ેછે. 

 

બ્રેમ્પટન આર્પાર્ના 20 થી વધાર ેસ્થળોની વર્ચયુસઅલ ટૂર્સ, વીડિયો અન ેફોટામાાં ર્હભાગી થાવ િે આ ર્મગ્ર પ્રોજવન્ર્ન ેઆવરી લેતા 

આયોિનમાાં બ્રેમ્પટનનો ર્મૃદ્ધ વારર્ો અન ેહડરયાળા સ્થળોન ેદશાસવે છે. આ વર્ે નવુાં, સ્થળોની ઝાાંખીમાાં િોવા મળશે હડરયાળી પહલેવાળી 

ઇમારતો, ટ્રેઇલ્ર્ (પગદાંિીઓ), પાક્ર્સ, બીચીર્, ર્રોવરો, ર્ાંરક્ષણ જવસ્તારો અને ર્મગ્ર બ્રમે્પટનના હડરયાળા પાિોશ. પાનખર ઋતુના રાંગોનો 

આનાંદ માણવા શે્રષ્ઠ સ્થળ શોધી કાઢો અને અમારા 2021 નચસરરાંગ નબેરહૂડ્ર્ પ્રોગ્રામની વર્ચયુસઅલ ટૂર્સમાાં ભાગ લો.  

 

ર્ાંપૂણસ અનુભવ માટે વેબર્ાઇટ િુઓ, brampton.ca/doorsopen 

 

ઓન્ટેડરયો હેડરટિે ટ્રસ્ટ પોતાના અિોિ અને ર્ૌથી મનમોહક ર્ાાંસ્કૃજતક સ્થળોના િોર્સ, ગેટ્ર્ અન ેકોટસયાડ્ર્સ ખોલવા ર્મગ્ર પ્રોજવન્ર્ના 

ર્મુદાયો ર્ાથે કામ કર ેછે, િેથી તમે આાંતડરક વાતાસઓની શોધખોળ કરી શકો છો. જવગતો માટે વેબર્ાઇટ િુઓ, 

doorsopenontario.on.ca.  

 

 

અવતરણો (ક્વૉટ્ર્): 

“બ્રેમ્પટન ર્મૃદ્ધ, ર્ાાંસ્કૃજતક વારર્ો ધરાવતી રચના (મોઝેઇક) છે અન ેહુાં ડિજિટલ િોર્સ ઓપનના બીજા વર્સ માટ ેઆ સ્થળોનો પ્રવાર્ કરવા 

દરેક વ્યજક્તન ેપ્રોત્ર્ાજહત કરાં છુાં. આ ઓનલાઇન આયોિન તમન ેતમારા પોતાના ઘરની ર્ગવિમાાં રહીને બ્રેમ્પટનના ર્ૌથી જપ્રય સ્થળોની 

મુલાકાત લેવાની તક આપ ેછે.” 

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

 

“ડિજિટલ િોર્સ ઓપન લોકોન ેબ્રમે્પટન આર્પાર્ના અને ર્મગ્ર પ્રોજવન્ર્ના સ્થળો ખોળવાની તક આપીન,ે અિોિ અનભુવ કરાવે છે. 

અમારી હડરયાળી પહેલ અન ેઆઉટિોર સ્થળોની ઝાાંખી કરાવતા બ્રમે્પટનના કટેલાક ર્ૌથી રર્પ્રદ સ્થળોની ટૂર્સ, વીડિયો અને ફોટા તપાર્વા 

અમારા ઓનલાઇન હબની મુલાકાત ચોક્કર્પણ ેલેશો.” 

- હરડકરત સર્ાંહ (Harkirat Singh), ર્ીટી કાઉજન્ર્લર, વોડ્ર્સ 9 અન ે10; પ્રમુખ, કોપોરેટ ર્ર્વસર્ીર્, ર્ીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

 

“ર્ીટી ઓફ બ્રેમ્પટનના કમસચારીઓએ ડિજિટલ િોર્સ ઓપન બ્રેમ્પટનના બીજા વર્સ માટ ેઉત્કૃષ્ટ ઓનલાઇન અનભુવ ર્ર્જ્યો છે. શહેરના 

ર્મૃદ્ધ ઐજતહાજર્ક અન ેર્ુાંદર આઉટિોર સ્થળો વખાણો, અને તમે અગાઉ ક્યારેય ન િોયા હોય તવેા સ્થળોની આહલાદકતા પર નિર કરો. 

https://www.doorsopenontario.on.ca/en/brampton
https://www.doorsopenontario.on.ca/


 

 

આ એક વર્ચયુસઅલ આયોિન છે િેને તમે ચૂકી િવાનુાં ઇર્ચછશો નહીં!” 

 

- િેજવિ બાડરક (David Barrick), ચીફ એિજમજનસ્ટ્રેડટવ ઓડફર્ર, ર્ીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે 

લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

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

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 

 
વમરડયા સાંપકદ : 

પ્રભિોત કૈંથ (Prabhjot Kainth) 

કોર્િસનેટર, મીડિયા એન્િ કમ્યુજનટી એન્ગેિમેન્ટ  

સ્ટ્રેટેજીક કમ્યુજનકેશન   

ર્ીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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