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2016 ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਿਵਿਟਰ ਗਾਈਡ ਹਣੁ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹ ੈ
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 2016 ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਿਵਿਟਰ ਗਾਈਡ (ਘੁੁੰਮਣ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ) ਹੁਣ ਛਪ੍ੇ ਹੋਏ ਰੂਪ੍ ਵਿਿੱਚ ਅਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ 

ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪ੍ਕ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕਲਾ ਨੂੁੰ ਪ੍ਸੁੰਦ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ, ਇਵਤਹਾਸ ਬ੍ਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਰੋਮਾਂਚ ਲਿੱਭਣ ਿਾਵਲਆਂ, ਵਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕੀਨਾਂ, ਖਾਣ ਦੇ 

ਸ਼ੁਕੀਨਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰਾ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
 
ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਵਡਿੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (Economic Development Committee) ਦੇ ਮੁਖੀ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਿ ਬੋ੍ਮਨ (Jeff Bowman) ਕਵਹੁੰਦੇ ਹਨ, “ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹ ੈਵਜਿੱਥੇ ਪ੍ੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿੇਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਿਵਿਟਰ 

ਗਾਈਡ ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੱਚ ਮਨੋਰੁੰਜਨ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੇਂਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟ ਹ।ੈ”  
  

ਵਿਵਿਟਰ ਅਤ ੇਵਨਿਾਸੀ 2 Wellington Street West ਵਿਖੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਵਿਿੱਚ ਵਿਵਿਟਰਾਂ ਲਈ ਵਕਓਸਕ (ਖੋਖੇ) ਤੋਂ ਛਵਪ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸੁੰਸਕਰਣ ਲੈ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੁੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁੰਗਿਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਟੂਵਰਿਮ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੂੁੰ 905.874.3601 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਔਨਲਾਈਨ 

www.tourismbrampton.ca 'ਤੇ ਿੀ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੀ ਇਿੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹ ੈਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਕਸ਼ਾ, ਵਜਸਦ ੇਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹਿਾਲੇ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ 

ਵਿਸਵਤਰਤ ਸੂਚੀ ਹੈ। 
 
ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਵਮਲਣ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਅਤ ੇਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤ ੇਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 

'ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਤਜਰਬੇ੍ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ #Brampton ਿਰਤਣਾ ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ। 
 
ਗਾਈਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਪ੍ੂਰੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੂਬੇ੍ ਵਿਿੱਚ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਬ੍ਾਹਰ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਚੈਂਬ੍ਰ ਆਿ ਕਾਮਰਸ, ਹੋਟਲਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਟੂਰ 

ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਥਾਂਿਾਂ 'ਤੇ ਿੁੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਿਵਿਟਰ ਗਾਈਡ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ Regional Tourism Organization (ਖੇਤਰੀ ਟੂਵਰਿਮ ਸੁੰਗਠਨ) #5, ਟੂਵਰਿਮ ਟੋਰੋਂਟੋ ਅਤ ੇਵਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ 

ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਿੱਚ ਨੌਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਿਵਿਧ ਿਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਸਿੱਧ ਹੈ ਜ ੋ89 ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬੋ੍ਲਣ ਿਾਲੇ 209 ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਨਸਲੀ ਵਪ੍ਛੋਕੜਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ ਪ੍ਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੁੰ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਿਿੱਧ ਰਹੀਆਂ ਆਿਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 

ਵਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪ੍ਹੁੁੰਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਿਿੱਚ ਖੋਵਲਿਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਸਵਿਕ ਹੋਸਵਪ੍ਟਲ, ਵਿਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜ ੋਵਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ 

ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤ ੇ@CityBrampton ਨੂੁੰ ਿਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੁੰਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.tourismbrampton.ca/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton

