
 

 

તાત્કાિલક પર્કાશન માટે  

બર્ામ્પટન ેઆટ્સર્ વૉક ઓફ ફમૅ (એડબ્લ્યઓુએફ) ઇન્ડક્ટીસની જાહરેાત કરી 

આતંરરાષ્ટર્ીય સ્તર ેપર્ખ્યાત િડરકે્ટર X, ન્યયુોકર્ ટાઇમ્સ બસે્ટ સિેલગ ઓથર રૂપી કૌર, CBC ની મોિનગ એિડશનની હોસ્ટ ઝાકરા 
નવાઝ, અન ેઇિતહાસકાર અન ેરાજવી વશંજ િવિલયમ પિકન્સ બલુ, આ તમામ પર્ખ્યાત બર્ામ્પટન રહેવાસીઓ અન ેરસેલ પીટસર્ 

અને માઇકલ સરેા સિહતના ભતૂપવૂર્ ઇન્ડક્ટીસની યાદીમા ંજોડાશે 

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો, એિપર્લ 10, 2018: સીટી ઓફ બર્ામ્પટને આજે તદ્દન નવા આટ્સર્ વૉક ઓફ ફૅમ ઇન્ડક્ટીસના નામોની ઘોષણા કરી. બર્ામ્પટનથી 
અિભવાદન મેળવતા અથવા ત્યાં ઘડતરના વષ  િવતાવ્યા હોવાને લીધે, કળા અને મનોરજંન ઉદ્યોગમાં ઉત્કૃષ્ટતા હાંસલ કરવા, બર્ામ્પટન સમુદાયમાં ગૌરવ 
ઊભંુ કરવા માટે, અને ઉભરતા કળાકારો અને રચનાકારોના પર્રેણાસ્તર્ોત બનવા બદલ દરેકની પસંદગી કરવામાં આવી છે. આ વષર્ના ઇન્ડક્ટીસમાં છે: 

 િડરકે્ટર X – જુિલયન િકર્સ્ચન લટુ્ઝ નામ લઇને જન્મેલા, િડરેક્ટર X ઊંચા-બજેટના, પર્ખ્યાત કળાકારો જેમ કે ડેર્ક, કેિન્ડર્ક લમાર, િરહાના, 
જય-ઝેડ, જસ્ટીન બીબર, કૅન્યે વેસ્ટ અન ેઘણાં બધાં માટે જોવામાં િવિશષ્ટ વીિડયોનું િદગ્દશર્ન કરવા બદલ જાણીતા થયા છે. તેમની કામગીરી 
MTV મ્યુિઝક વીિડયો ઍવોડ્સર્ અને ઘણાં સંગીત વીિડયો ઍવોડ્સર્ માટે નામાંિકત અને ઍવોડર્ અપાવનાર થઇ છે. વષર્ 2015 માં, X ને 
તેમની િદગ્દશર્નની શરૂઆત, ‘ACROSS THE LINE’ (એકર્ોસ ધી લાઇન) માટ ેએટલાિન્ટક િફલ્મ ફેિસ્ટવલમાં ેષ્ઠ ફીચરનો, અને 
તાજેતરમાં િદગ્દિશત બહુ પર્તીિક્ષત િફલ્મ “Superfly” (સપુરફ્લાય) માટે સોની, કોલંિબયા િપક્ચસર્ તરફથી ઍવોડર્ મળ્યો જે જૂન 2018 માં 
િથયેટરોમાં જોવા મળશે. (www.directorXfilms.com)  

 રૂપી કૌર – રૂપી કૌર એક કિવ, કળાકાર અને નાટકકાર છે. તેણીનો કળાત્મક પર્વાસ 5 વષર્ની ઉંમરે શરૂ થયો જ્યારે તેણીની માતાએ તેણીને 
પઇેન્ટબર્શ આપીન ેકહંુ્ય, “તારા િદલની વાત દોરીને બતાવ.” યુિનવિસટી ઓફ વોટરલૂમાં અભ્યાસ કરતી વખતે, રૂપીએ તેણીનું પર્થમ કલેક્શન, 
Milk and Honey (િમલ્ક એન્ડ હની)નું લખેન, િચતર્ણ અને જાતે પર્કાશન કયુર્ં જેની ત્યારથી 3 િમિલયન ઉપરાંત નકલો વેચાઇ ચૂકી છે, 35 
થી વધારે ભાષાઓમાં ભાષાંતર થયંુ છે, અને સતત 100 અઠવાિડયાઓ માટે #1 ન્યુયોકર્ ટાઇમ્સ બેસ્ટ સલેર રહી છે. રૂપીનું લાંબા-સમયથી રાહ 
જોવાતું સેકન્ડ કલકે્શન The Sun and Her Flowers (ધી સન એન્ડ હર ફ્લાવસર્) 2017 માં પર્કાિશત થયંુ અને વૈિશ્વક સ્તરે #1 તરીકે 
ધમાકેદાર પર્વેશ મેળવ્યો. તેણીએ ફોબ્સર્ની 30 વષર્ નીચેની ખ્યાિતમાન 30 વ્યિક્તઓમાં સ્થાન મેળવ્યંુ અને તેણી 2017 ની BBC ની 100 
મિહલાઓમાં નામાંિકત થઇ. (www.rupikaur.com)  

 ઝાકરા નવાઝ – ઝાકરા નવાઝ 2005 નું કર્ાંિતકારી દસ્તાવેજી Me and the Mosque (મી એન્ડ મોસ્ક) ની રચિયતા રહી છે, અને કોમેડી 
ેણી Little Mosque on the Prairie (લીટલ મોસ્ક ઓન ધી પર્ેઇરી) િહટ રહી છે જે વષર્ 2007 અને 2012 વચ્ચે CBC ટેલીવીઝન પર 

ચાલી હતી. સૌથી તાજેતરમાં તેણીએ બેસ્ટ સેિલગ િવનોદી સ્મરણકથા, Laughing All the Way to the Mosque (લાિફગ ઓલ ધી વે 
ટૂ ધી મોસ્ક) લખી છે જેમાં તેણી મુિસ્લમ ધમર્ની કેનેિડયન નાગિરક તરીકે ઉછેરના અનુભવની ઝાંખી કરાવે છે. નવાઝ હાલમાં CBC ની ધી 
મોિનગ એિડશન ની હોસ્ટ છે. (www.zarqanawaz.com)  

 િવિલયમ પિકન્સ બલુ, સાિહત્ય (મરણોત્તર) – િવિલયમ પિકન્સ બલુ એક સફળ વકીલ, નાણાં ધીરનાર, િફલેન્થર્ોિપસ્ટ (પરોપકારી) અને 
ઇિતહાસકાર હતા. 1930 નાં દસકાની શરૂઆતમાં તેમણ ેપીલ કાઉન્ટીના ઇિતહાસનો વ્યાપક અભ્યાસ શરૂ કય  જે છેવટે પીલના સાંસ્કૃિતક 
અને કુદરતી ઇિતહાસ પર તેર પર્કાિશત વોલ્યુમ્સમાં િવકસ્યું. બુલના ઇિતહાસ પર્ોજેક્ટનું પિરણામ છેવટે આિટફેક્ટ્સ, આકાર્ઇવલ રૅકોડ્સર્ અને 
આટર્વક્સર્ના બહુ િવશાળ સંગર્હનું પણ આવ્યંુ. 2006 માં, પીલ હેિરટજે કોમ્પ્લેક્સે (હવે પીલ આટર્ ગલૅેરી, મ્યુિઝયમ અને આકાર્ઇવ્સ) 
આકાર્ઇવ્સ રીિડગ રૂમનું નામ ઔપચાિરક રીતે બદલીને િવિલયમ પિકન્સ બલુ રીિડગ રૂમ કયુર્ં,અને 2007 માં ઓન્ટેિરયો હેિરટજે ટર્સ્ટે પર્ાંતીય 
ઐિતહાિસક ન ધપાતર્તા સ્થાિપત કરવા માટે ી બુલનું સન્માન કયુર્ં. 

ઇન્ડક્ટીસની કળાત્મક કામગીરી વ્યિક્તગત પર્ેઝન્ટેશન પર્સંગોમાં દશાર્વવામાં આવશે અને યશસ્વી થશે, ત્યાર પછી તેઓને આટ્સર્ વૉક ઓફ ફૅમના ભાગ તરીકે 
ઓળખ મળશે. આમાંનો પહેલો પર્ેઝન્ટેશન પર્સંગ An Evening with Rupi Kaur (એન ઇવિનગ વીથ રૂપી કૌર) રહેશે, જેનું આયોજન ગુરુવાર એિપર્લ 
26, 2018 નાં રોજ ધી રોઝ િથયેટરમાં કરવામાં આવશે. િવગતો અને િટિકટ ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ છે, www.rosetheatre.ca.  

 
 



 
 

આટ્સર્ વૉક ઓફ ફૅમ 2014 માં શરૂ થયંુ ત્યારથી નવા ઇન્ડક્ટીસ કુલ સ્ટાસર્ની સંખ્યાને 21 પર પહ ચાડશે. ભૂતપૂવર્ ઇન્ડક્ટીસમાં રસેલ પીટસર્, માઇકલ સેરા, 
ઓથાલી ગેર્હામ, કૅિશયા શેન્ટે, એક્સકો લેવી, રોિહન્ટન િમસ્તર્ી, અને ઘણાંનો સમાવેશ થશે. ધી આટ્સર્ વૉક ઓફ ધી ફૅમ ડાઉનટાઉન બર્ામ્પટનમાં ગાડર્ન 
સ્ક્વૅરમાં િસ્થત છે. આ િવસ્તારમાં બાંધકામ થઇ રહંુ્ય હોવાને લીધે, 2017 ઇન્ડક્ટીસ માટે માકર્સર્નું ઇન્સ્ટોલેશન ભિવષ્યની તારીખ સુધી લંબાશે. ઇન્ડક્ટીસની 
સંપણૂર્ યાદી અને આ વષર્ના પર્ેઝન્ટેશન પર્સંગો પર વધુ માિહતી માટે વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/artswalkoffame.  

આટ્સર્ વૉક ઓફ ફૅમ, સીટી ઓફ બર્ામ્પટનના મહત્વના ઓળખ કાયર્કર્મો પૈકી એક છે, જે બર્ામ્પટનમાં કળાકારો અને રચનાકારોની આગામી પેઢીને 
તેઓના પગલાઓ અનુસરવા પર્ેરણામય બનીને, બર્ામ્પટનમાંથી ઉભરતી અદભુત કળાત્મક અને રચનાત્મક પર્િતભા સાથે જોડાણો બનાવે છે અને 
વખાણે છે. 

અવતરણ (ક્વૉટ): 
“ગંુજી ઉઠતી કળા અને સંસ્કૃિત શહેરને સજ્જડ બનાવે છે. બર્ામ્પટનમાં મૂળ ધરાવતા આશ્ચયર્જનક પર્િતભાશાળી લોકો અહ  અને દેશભરમાં આપણાં માટે 
ચિડયાતા ગૌરવનો સ્તર્ોત છે. આટ્સર્ વૉક ઓફ ફૅમ આપણાં માટે કળાકારોને વખાણવાની રીત છે જેઓ ન કેવળ પોતાના ક્ષેતર્માં પાવરધા હોય છે, પરંતુ તઓે 
આપણાં શહેર સાથે જોડાયેલા પણ છે. કાઉિન્સલસર્ અને રહેવાસીઓ વતી, અમને તઓેની ઉપલિબ્ધઓને ઓળખ અપાવવામાં ખુશી થાય છે.” 

- મેયર િલન્ડા જૅફરી (Linda Jeffrey) 
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બર્ામ્પટનમાં મોટા પાયે ફરેફારો થઇ રહ્યાં છે. આપણે વેધક ધ્યાન કેિન્દર્ત કરતા ભિવષ્ય માટે તૈયાર સંસ્થા છીએ. આપણે આપણાં સમુદાયની વૃિદ્ધ જાણીએ 
છીએ, જુવાની અને િવિવધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનડેાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોિરડોરના કેન્દર્માં િસ્થત, રોકાણ પર્ોત્સાહક અને 
આપણી વૈિશ્વક સફળતા િવકસાવનાર છીએ. આપણે ગંુજી ઊઠતા શહેરી કેન્દર્ો િવકસાવીએ છીએ જે ધૂર્જતા નથી અને અહ  રહેતા અને કાયર્રત લોકોમાં 
ગૌરવ વધારીએ છીએ. આપણે બર્ામ્પટનને આગળ વધારી રહ્યાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવર્ગર્ાહી અને જુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter અને 
Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ માિહતી જાણો. 

મીિડયા સંપકર્ (MEDIA CONTACT): 

ટર્ાન નુયેન (Tran Nguyen) 
હૉમ્સ પીઆર (Holmes PR) 
416.628.5607, tnguyen@holmespr.com  

 


