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ઉનાળો હાથ વેંતમાાં છે અન ેતમારા શહરેમાાં  

તને ેમાણવાની ઘણી બધી રીતો છે 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – આ ઉનાળો બ્રૅમ્પટન માટ ેએક રોમાાંચક પ્રસાંગોથી ભરેલી સસઝન થવા જઈ રહી છે જેમાાં તેહવેારો હશ,ે બજારો ભરાશે 

અન ેપોતાના સમુદાયમાાં શહેરીજનો બહારની પ્રવૃસિઓન ેમાણશે. 

શસનવાર ેબધુાં બાજુાં  પર મુકીને તે જૂન 9 ના રોજ સવાર ે11 થી સાાંજે 9 સુધી ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાાં સેલેબ્રૅમ્પટન (CeleBrampton) 

આવી રહ્ુાં છે જે બ ેવખત ટૉપ 100 ફેસટટવલ એન્ડ ઇવને્ટ એવૉડડ, ઓન્ટારરયોમાાં સવજેતા રહી ચૂકયુાં છે. આ વાર્ષડક એક રદવસીય સમુદાસયક 

ઉજવણી બ્રૅમ્પટનની ખલુ્લી, સમત્રતાપૂણડ, વૈસવધ્ય ધરાવતા સમુદાયના દશડન કરાવે છે અન ેનાગરરકોને સીટીની પહેલો અન ેસેવાઓ સવષ ે

જાણકારી મેળવવાની તક પૂરી પાડ ેછે. તે સીટીની સાંટકૃસત, વારસા, કલા, નૃત્ય અને ફુડ પર પારરવારરક ગમ્મત અન ેસવસવધ ટથાસનક 

મનોરાંજનના કાયડક્રમોની મદદથી પ્રકાશ ફેંકશે. 

તેના પોઅછીના શસનવાર ેજૂન 16ના રોજ જેની આતુરતાથી રાહ જોવાઇ રહી છે તે ડાઉનટાઉન ફામડસડ માકટે વહેલી સવાર ે7 વાગ્યે મઇેન 

ટરીટ પર ખુલશ.ે માકટેના મુલાકાતીઓન ેદર શસનવાર ેબપોર ે1 વગ્યા સુધી ખેડુતો, કલાકારો અન ેનટોની મુલાકાત લેવાનો સમય મળશ ેઅન ે

ત્યાાં વાડીએથી આવેલા તાજા ઉત્પાદો અને હાથકળાની વટતુઓ ખરીદી શકશે.  

તે જ રદવસે મોડેથી, ગાડડન ટકવેર પર સટેરડ ેનાઇટ મૂસવઝ ઈન ગાડડન ટકવેરનો (Saturday Night Movies in Garden Square) 

લૉન્ચ નીહાળવા માટે પ્રયાણ કરશો. સાથે ખુરશી લાવશો અને સાાંજે 7 થી સાાંજે 9 સુધી શોઝ માણશો. 

ગુરૂવાર, જૂન 21ના રદને માઉન્ટ પ્લેઝન્ટ સવલેજ માકટે (Mount Pleasant Village Market)ની નવશરૂઆત થશ.ે આ પાડોશની માકટે 

ગામના હાદડમાાં છેલ્લા ઘણાાં વષોથી એકધારી સવકાસ પામી રહી છે. જયાાં ખેડુતો અને ફેરરયા અનન્ય આઇટમો વેચતા હોય છે અને ગુરૂવારની 

સાાંજ સવતાવવા માટનેી આ એક જોરદાર રીત બની રહેશ.ે માકટે થેંકસસગવવાંગ સપ્તાહ સધુી સાાંજે 4 થી 8 સુધી ચાલશ.ે 

તમારા કૅલેન્ડરોમાાં કૅનડેા ડનેી ઉજવણી નોંધવાનુાં ભૂલશો નહીં જે વચાંગાકુસી પાકડમાાં હાથ ધરાશે જયાાં આપણ ેસહુ એક સમુદાય તરીક ેજુલાઇ 

1ના રદને આપણા રાષ્ટ્રન ેવધાવીશુાં. પાકડમાાં બીજુાં  પણ ઘણાં બધુાં હશ ેઅને તે ચુકી ના જતાાં જેમાાં કમ્યુસનટી આટડ એસકટવેશન, સવસવધ ફૂડની 

શે્રણી, જોરદાર સાંગીતનુાં મનોરાંજન અન ેરાતે 10 વાગ્યે આતશબાજી તો ખરી જ. 

જુલાઇ 2થી શરૂ કરીન ેસપ્તાહના કોઇ પણ રદવસ ેગાડડન ટકવેર જશો એટલે મટત સમર વાઇબ્સ આત્મસાત કરી શકશો. ગાડડન ટકવેર 

પ્રવૃસિઓમાાં સમાવેશ થશ ેઅમારી સહુ પ્રથમ વખત થનાર પ્રાઇડ સલેેબ્રેશન (Pride celebration), સૌની સપ્રય ઈટટ કોટટ રકચન પાટી 

(East Coast Kitchen Party) અન ેલોકસપ્રય ટટૉમ્પ એન ટટૅસમ્પડ (Stomp ’N’ Stampede) સાપ્તાસહક રજૂઆતોમાાં સામલે હશ ે

યુટ્યુબ (YouTube)ના કલાકારો, ઊભરતી ટથાસનક પ્રસતભાઓ અને બોલીવુડ રફલ્મ નાઇટ. 



 

 

ધ રોઝ શરૂ કરશ ેસમૃદ્ધ વૈસવધ્ય ધરાવતી 2018-2019 સસઝન જેમાાં હશ ેસમર સથએટર સસરરઝ જે ચાલશ ેજુલાઇ 24 – સપ્ટેમ્બર 7 સુધી. 

નોથડ અમેરરકનની સૌથી સવશાળ ભાાંગડા ટપધાડ માણશો જે ફ્લાવર સીટી ભાાંગડાની ભાગીદારીમાાં થશ,ે ઑગટટ 4 અન ેસપ્ટેમ્બરના પવૂાડધડમાાં 

વલ્ડડ ઓફ જાઝ ફેસટટવલ (World of Jazz Festival)માાં આનાંદ માણશો જે ટથાસનક સાંટથા B-Jazzedની ભાગીદારીમાાં રજૂ થશ.ે 

આવા અને આવા ઘણા બધાાં પ્રસાંગો અન ેપ્રવૃસિઓ તમન ેસીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની 2018 સવસઝટર ગાઇડ માાં અથવા 

www.brampton.ca/eventsમાાં મળી જશ.ે 

  

કવોટ: 

"ઉનાળો એક એવો સમય છે જયારે આપણો સમુદાય સાથ ેમળીને આ સુાંદર શહેરને ખૂાંદ ેછે, જેન ેઆપણ ેઆપણાં ઘર કહીએ છીએ, એવા 

સમયે માણો સનિઃશુલ્ક, ગમ્મતથી ભરપૂર પ્રવૃસિઓનો આનાંદ અને અન્ય બ્રમે્પ્ટનવાસીઓ સાથે સાંબાંધો બાાંધવાની તક મેળવો. આ ઉનાળે 

બ્રૅમ્પટનમાાં થનાર ઉજવણીઓ અને હાટો અન ેતહવેારોમાાં અમ ેઆપ સહુન ેજોવા આતુર છીએ." 

-       મેયર સલન્ડા જેફ્રી 
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બ્રમૅ્પટન સવશાળ આયોજનો સવષ ેસવચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતુાં ભસવષ્ય માટે તયૈાર સાંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમદુાયની વૃસદ્ધ, યુવાની અન ેવૈસવધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવશેન સૂપર કૉરરડોર ખાતે સટથત છીએ જયાાં રોકાણોન ેપ્રોત્સાસહત કરીએ છીએ અન ેવૈસવવક ટતરે અમારી સફળતામાાં વૃસદ્ધ કરી રહ્ા છીએ. અમે બનાવી 

રહ્ા છીએ એવા ગસતશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાાંપે છે અન ેઅહીં કામ કરતા લોકોમાાં ગૌરવની લાગણીનો સાંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ટનન ેઆગળ ધપાવી રહ્ા છીએ જેથી તે એક જોડાણ 

ધરાવતુાં શહેર બન ેજે પ્રવતડનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાહસસક હોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અહીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

  

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Documents/2018%20Brampton%20Visitors%20Guide.pdf
http://www.brampton.ca/events

