
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

      

સમસ્ત ઉનાળા દિમમયાન ઉત્સવો અન ેઇવને્ટ્સની ભિમાિ વચ્ચ ેબ્રમૅ્પટનનો આનદં ઉઠાવો 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટટારિયો (19 મે 2022) – મસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન આખા ઉનાળામાં સંપૂર્ણ પરિવાિ માર્ી શક ેએવા હિોળબંધ ઉત્સવો અને 

ઇવેન્ટ્સને આવકાિશે. મે 20 થી સપ્ટેમ્બિ 11 સુધી મનવાસીઓ અને મુલાકાતીઓને સમિ ઇન દ મસટી માર્વાનું આમંત્રર્ પાઠવીએ છીએ; 

114 રદવસની મસઝન જેમાં 100 રદવસના પ્રોગ્રામો સમાયેલા છે જેમાં સમાવેશ થાય છે: 

• ઉત્સવો અને ઇવેન્ટ્સ જેમક પ્રાઇડ 2022, િાષ્ટ્રીય આરદજામત લોક રદન (National Indigenous Peoples’ Day) અને કૅનડેા 

રદન; 

• સમુદાય દ્વાિા દોિેલ ઇવેન્ટ્સ જેમકે વર્લડણ ઓપ જાઝ અન ેવાઇબ્રન્ટટ બ્રૅમ્પટન; 

• સાપ્તામહક પ્રોગ્રામમંગ જેમકે લોકમપ્રય બ્રૅમ્પટન ફામણસણ માકેટ અને મૂવી નાઇ્સ; અન ે

• બીજંુ ઘણં બધું! 

  

મસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની મવમવધતાને વધાવી લેવા, નાગરિક ગૌિવને પ્રોત્સામહત કિવા, જાહેિ જગ્યાઓન ેસરિય કિવા અને કલા તથા સસં્કૃમતના 

દ્રશ્યમાન કિતા શહેિભિના રૂબરૂ થતા કાયણિમોમા ંમનવાસીઓ અન ેમુલાકાતીઓન ેઆવકાિવા માટ ેબ્રૅમ્પટન ઉત્સામહત છે. 

 

મસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનનું ઇવેન્ટ્સ કેલેન્ટડિ ઉનાળાના ઇવેન્ટટના આયોજન માટે જાર્ે વન-સ્ટોપ શોપ બની િહેશે. ઇવેન્ટટ ઓગણનાઇઝિોન ે

કેલેન્ટડિમાં મવગતો ભિવાનુ ંઆમંત્રર્ છે જેથી આખા શહેિમાં ઇવેન્ટ્સ હાથ ધિવા માટ ેપ્રોત્સાહન મળે. કેલેન્ટડિમાં ઇવેન્ટટ ઉમેિવા માટ ેઅને 

તે જોવા કે શું થવાનું છે, અહીં મુલાકાત લો brampton.ca/events. આખા ઉનાળા દિમમયાન ઇવેન્ટ્સ ઉમેિાતા િહેશે.  

 

સપોટણ લોકલ 

ઇવેન્ટટ માટે જ્યાિે બ્રૅમ્પટનમા ંહોવ ત્યાિે તેન ેમાર્ી કેમ ન લેવો? બ્રૅમ્પટન ફૂડ ગાઇડના પાના ઉથલાવો અન ેસ્થામનક િસે્તોિાને સપોટણ કિો. 

બ્રેમ્પટન વમૈવધ્યસભિના આખા મવશ્વના અનોખા સ્વાદ ઓફિ કિ ેછે. આજે જ ગાઇડના પાના ઉથલાવો અને તમાિી મનગમતી જગ્યા શોધી 

કાઢો. અહીં વધ ુજાર્કાિી લો brampton.ca/tourism. 

 

ડાઉનટાઉન પુનરુત્થાન  

ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન એક પરિવતણનના તબક્કામાંથી પસાિ થઈ િહંુ્ છે જેમા અગ્રસેિ ભૂમમકા પીલ રિજનની છે જેથી મવસ્તાિની વોટિમેઇન 

અને સમેનટિી ગટિો બદલી શકાય. તેના પરિર્ામે ઘર્ા બધા માગો બધં છે. કોઇ ઉત્સવ ક ેઇવેન્ટટ માટે તમે ડાઉનટાઉનમા ંઆવવાનુ ંમવચાિતા 

હોવ તો બિાબિ પહેલેથી આયોજન કિશો. 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Home.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/welcome.aspx


 

 

 

નગિપામલકાના પાર્કિંગ અપડેટ અહીં મળશે brampton.ca, અથવા ત્યાં પહોંચવા માટે બ્રૅમ્પટન ટ્રામન્ટઝટનો ઉપયોગ કિશો. આની મદદ 

લઈન ેપહેલેથી તમાિી સફિનું આયોજન કિશો રટ્રપમલંક્સ (Triplinx). 

  

સવુાક્યો 

"ઉનાળો હાથ વેંતમા ંછે અને હંુ બધાને પ્રોત્સામહત કરું છંુ કે બધા બહાિ નીકળો અને અહીં બ્રૅમ્પટનમા ંથતા આટલા બધા ઉત્સવો અન ે

ઇવેન્ટ્સનો લાભ લો અને ગમ્મત કિો. અમાિા પિંપિાગત કનૅેડા ડ ેઇવેન્ટટથી લઈને સાપ્તામહક બ્રૅમ્પટન ફામણસણ માકટે જુઓ તો દિેક જગ્યાએ 

બધા માટે કઈંકને કઈંક તો છે જ! 

 

-  પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

  

"અમે તો બધા જ આવા અંતહીન પ્રોગ્રામમંગ અંગ ેબહુ ઉત્સામહત છીએ જે અમાિા નાગરિકો અને મુલાકાતીઓ માટે આ ઉનાળે પ્લાન કયાણ છે 

જેથી બહાિ નીકળીન ેબ્રૅમ્પટનનો ખિો લહાવો લઈ શકાય. હંુ અમાિા બધા સમુદાયના સહયોગીઓને ઇવને્ટટના કેલેન્ટડિને ભિી કાઢવા 

પ્રોત્સામહત કરું છંુ અન ેઆ મસઝનમાં બ્રૅમ્પટનના સમુદાયો આ મસઝનમાં શુ ંશુ ંમાર્ી શકશે તેની જાર્કાિી બધા સાથે વહેંચે." 

 

- હિરકિત મસંઘ, મસટી કાઉમન્ટસલિ, વૉડણ 9અને 10, પ્રમુખ, કોપોિેટ સર્વણમસસ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

  

"મસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન અને તેના સમાજના સહયોગીઓ પાસે િોમાચંક હોય એવા ઘર્ા બધા સમિ પ્રોગ્રામમંગ કિવાની યોજનાઓ છે જે આખા 

શહેિના બધા જ લોકો માર્ી શક.ે આ ઉનાળે જો જવા જેવી કોઇ જગ્યા હોય તો ત ેછે બ્રૅમ્પટન જ્યા ંઓળખાર્ો થઈ શકશે, એક બીજા સાથે 

પ્રવૃત્ત થઈ શકાય અન ેગમ્મત કિી શકાશ!ે" 

 

- પૉલ મોરિસન (Paul Morrison), ચીફ એડમમમનસ્ટ્રરેટવ ઓરફસિ , મસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી મવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદણ છે 

લોકો. અમને ઊજાણ મળે છે અમાિા મવમવધ સમાજોમાંથી, અમે િોકાર્ માટે આ કર્ણર્નંુ કને્ટદ્ર છીએ અને અમે તકમનકી અને પયાણવિર્ીય નમવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનંુ નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા મનિોગી શહેિના મવકાસ માટે છે જે સુિમિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાર્વા માટે www.brampton.ca 

https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

 

 

મમરડયા સપંકણ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મમર્લટકર્લચિલ મમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

