
 

 

 

મે 30, 2018                                                                                                      

સલેી-બ્રામ્પટન (CeleBrampton): આપણું શહરે. આપણો દિવસ. 

 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેદરયો – આપણાું શહેરમાું સેલી-બ્રામ્પટન (CeleBrampton) સમરની શરૂઆત શનનવાર, જૂન 9, નાું રોજ સવાર ે11 

વાગ્યાથી થઇન ેરાત્ર ે9 વાગ્યા સુધી ડાઉનટાઉન બ્રામ્પટનમાું થશે. આ ઓન્ટેદરયો એવોડડ નવનરમાું ટ-ૂટાઇમ ટોપ 100 ફેનટટવલ એન્ડ ઇવને્ટ 

એક વાર્ષડક એક દિવસીય સામુિાનયક ઉજવણી છે જે બ્રામ્પટનના મકુ્ત, મતૈ્રીપણૂડ, વૈનવધ્યસભર સમુિાયને પ્રિર્શડત કર ેછે અન ેશહરેે કરેલી 

પહેલ (ઇનનનશએદટવ્સ) અને સેવાઓ નવશ ેરહવેાસીઓન ેજાણવા માટેની એક તક પૂરી પાડ ેછે. 

પાર્કિંગ ચાર ડાઉનટાઉન ગેરજેીસમાું ઉપલબ્ધ હશ.ે રહવેાસીઓ પાસ ેએક ડોલરમાું બ્રામ્પટન ટ્રાનન્િટમાું સેલી-બ્રામ્પટનની અવરજવર કરવાનો 

નવકલ્પ પણ રહે છે. આ માત્ર રોકડ ભાડાને લાગુ પડે છે. 

આ વષડનુું આયોજન સમગ્ર ડાઉનટાઉનમાું થશે અન ેતેમાું નીચેની મોજમજાની, કૌટુુંનિક-મૈત્રીપૂણડ પ્રવૃનિઓનો સમાવેશ થશ:ે  

ગાડડન ટક્વરે, સવાર ે11 – રાત્ર ે9 સધુી 

 ગાડડન ટક્વેર સામુિાનયક પ્રવૃનિઓ અને મનોરુંજન સાથે જીવુંત િનશ.ે મુખ્ય ટટજે તમામ ટથાનનક મનોરુંજનની સાથે સાથે 

પારટપદરક નૃત્ય વગો અન ેજીવુંત સુંગીત પરફોરમન્સ િશાડવશ.ે  

 તેમજ સુંખ્યા પ્રમાણે પેઇન્ટનો સમાવેશ થશ:ે નવશાળ મુટકોકા ખુરશી પર કમ્યુનનટી આટડ પ્રોજેક્ટ, ઇન્ટરએનક્ટવ વીદડયો િથૂ, 

પ્રખ્યાત માયબ્રામ્પટન સાઇન અન ેઘણું! 

મઇેન ટટ્રીટ નોથડ, સવાર ે11 – રાત્ર ે9 સધુી 

 બ્રામ્પટનની વૈનવવક લહેજતોની ઉજવણી કરવી, 15+ વેન્ડરો નવનવધ નવવવાસપાત્ર સાુંટકૃનતક નક્વિીન (વાનગીઓ) ટટ્રીટમાું 

હારિુંધ રહીન ેવેચતા જોવા મળશ.ે ડાઉનટાઉન ધુંધાઓ પણ લુંિાવલેા પાદટયો આપીન ેઅને સાઇડવૉક પર વેચાણ કરીન ે

મોજમજા કરવામાું જોડાવાના છે.  

 બ્રામ્પટનના મલ્ટી કલ્ચરલ ફેનટટવલને (િહુનવધ સાુંટકૃનતક તહેવારન)ે પ્રોત્સાનહત કરવા CARABRAM (કારાબ્રામ) ટટજે પર 

રહેશે. આ રોમાુંચક પ્રિશડનમાું પરુંપરાગત નૃત્ય, સુંગીત અન ેમનોરુંજનનો સમાવેશ થાય છે. 

ક્વીન ટટ્રીટ ઇટટ, સવાર ે11 – રાત્ર ે4 સધુી 

 ક્વીન ટટ્રીટ ઇટટ પર સામુિાનયક ઉજાણીમાું જોડાઇ જાવ અન ેનમત્રો અને કટુુુંિીજનો સાથ ેમળીને જમો. 

 િાળકો સાથ ેિીજી એક ચદડયાતી ફોટો તકનો લાભ લેવા ક્રને અન ેિકેટ ટ્રક જેવા મોટા પાકડ કરેલા વાહનો તપાસો. 

ક્વીન ટટ્રીટ વટેટ, સવાર ે11 – રાત્ર ે4 સધુી 



 

 

 સહભાગી થતી રમતગમતની સુંટથાઓની મુલાકાત લો અને તેઓની પ્રવૃનિઓમાું ભાગ લો. બ્રામ્પટન િીટટ, બ્રામ્પટન 

માઇનર લેક્રોસ, બ્રામ્પટન માઇનર િાટકેટ િૉલ, રાપ્ટસડ 905 અન ેએક MLS કપ ટ્રોફી ટૂર રમતગમતની પ્રવૃનિઓની િાુંખી 

કરાવશ.ે  

મઇેન ટટ્રીટ સાઉથ અન ેકનૅ નવ્હલન્સ ટક્વરે, સવાર ે11 – રાત્ર ે4 સધુી 

 માનહતી િૂથની મુલાકાત લઇને શહેરની સેવાઓ નવશ ેજાણો  

 તેમજ આ વષે િાઇક રોડીઓ, િાઇસીકલ માનહતી, ઇનામો અન ેસમગ્ર કુટુુંિ માટ ેમોજમજા સનહત દરદક્રએશનનો િાઇક ફેટટ 

પરત થવાનો છે! 

 સામેલ થવાની તકોન ેલગતી વધુ માનહતી જાણવા ઇલેક્શનની “Make Your Mark” (મેક યોર માકડ) િુુંિેશની મુલાકાત લો.  

શનનવાર, જૂન 9 માટ ેનીચ ેમજુિ સમાપન અમલી િનશ:ે 

સવારે 10:00 - સાુંજે 5:00 સધુી 

 ચૅપલ ટટ્રીટ/નથયેટર લૅનમાુંની ક્વીન ટટ્રીટથી જ્યોજડ ટટ્રીટ સધુી 

 ક્વીન ટટ્રીટમાુંની મઇેન ટટ્રીટ સાઉથમાુંથી વૅલલુંગટન ટટ્રીટ સુધી 

સવારે 10:00 - રાત્ર ે10:00 સુધી 

 ક્વીન ટટ્રીટમાુંની મઇેન ટટ્રીટ નોથડથી નલે્સન ટટ્રીટ/નથયેટર લૅન સધુી 

"સેલી-બ્રામ્પટન (CeleBrampton) બ્રામ્પટનમાું ઉનાળુ ઉજવણીની શરૂઆત કર ેછે. સમગ્ર ઓન્ટેદરયોના લોકોને ઘરની િહાર નીકળીને 

મફતમાું, મોજમજાની પ્રવૃનિઓનો આનુંિ લેવા અન ેઆપણાું શહેરના રહેવાસીઓ સાથે જોડાવાનુું નનમુંત્રણ છે. આખા કુટુુંિન ેમનોરુંજન પૂરું 

પાડવા જેવી ઘણી પ્રવૃનિઓ છે. જો તમે અગાઉ ક્યારેય બ્રામ્પટન ના ગયા હો તો, હવે અમારા શહેરમાું આવીને શહેર જોવા અને અમારા 

ડાઉનટાઉનમાું ઉજવણીઓનો આનુંિ લેવાનો આ સરસ સમય છે. તમન ેબ્રામ્પટનમાું જલિી મળવાની આશા સાથ!ે" 

-        મેયર નલન્ડા જૅફરી (Linda Jeffrey) 

આ મહાન આયોજન અને અન્ય ઉનાળુ પ્રવૃનિઓની નવગતો બ્રામ્પટન નવનિટસડ ગાઇડમાું (મુલાકાતીઓની માગડિર્શડકામાું) જોઇ શકાય છે – 

તેને અહીંથી ડાઉનલોડ કરો www.tourismbrampton.ca  અથવા સીટીની વેિસાઇટ અહીં જુઓ www.brampton.ca/events 
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બ્રમૅ્પટન વિશાળ આયોજનો વિષ ેવિચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિત ું ભવિષ્ય માટે તયૈાર સુંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમ દાયની િૃવધધ, ય િાની અન ેિૈવિધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોિશેન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાું રોકાણોન ેપ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અન ેિૈવવિક થતરે અમારી સફળતામાું િૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાિી 

રહ્યા છીએ એિા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અન ેઅિીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરિની લાગણીનો સુંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્્ટનન ેઆગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેિી તે એક જોડાણ 

ધરાિત ું શિેર બન ેજે પ્રિતતનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાિવસક િોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અિીં િધ  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 
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