
 

 

 

25 જૂન 2018 

 

સીટીની કનૅડેા ડનેી ઉજવણીઓ માટ ેટાઇલર શૉ અન ેકનૅડેાના મ્યઝુિક આઇકન ટૉમ કોક્રને રડે રાઇડર સાથ ે

રગંમચં ગજાવશ ે 

 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – ચચંગકિુી પાકક (Chinguacousy Park) ખાતે જુલાઇ 1 અન ેરઝવવારના રોજ કનૅેડા ડેની ઉજવણીમાં સીટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન સાથ ેજોડાવ.  

 

મનોરજંનના રોમાંચક કાયકક્રમોના ભાગ રૂપ ેમધ્યાહ્નથી રાત્ર ે10 વાગ્યા સુધી પ્લૅરટનમ સેચલંગ આર્ટકસ્ટ, ઝનમાકતા અન ેઍક્ટર ટાઇલર શૉ 

(Tyler Shaw) સાજેં 7:15 વાગ્યે, જેના બાદ કનૅેડાના મ્યુઝિક આઇકન અને કનૅેડા ડેના પ્રખ્યાત ટૉમ કોક્રને (Tom Cochrane) રેડ 

રાઇડર સાથ ેસાજેં 8:30 વાગ્યે  કાયકક્રમ આપશ ેતે આપ માણશો.  

 

ટેલસ (Telus), ટીડી (TD), રટમ હૉટકન્સ (Tim Horton’s), આરબીસી (RBC), બ્રૅમ્પટન ઑટો મૉલ (Brampton Auto Mall) અન ે

બ્રૅમુલી સીટી સેંટર (Bramalea City Centre) દ્વારા પ્રાયોજીત પ્રસંગ ેફેઝસ્ટવલમા ંજનારા તમામ ઉંમરના લોકો માટે ઝનિઃશુલ્ક, 

ગમ્મતભરી પ્રવૃઝિઓનો પણ સમાવેશ થશે, જેમાં કમ્યુઝનટી સ્ટેજ પર પારરવારરક કાયકક્રમો અન ેબાળકોનું મનોરજંન કરનાર કલાકારો સામલે 

છે. ઝવક્રેતાઓના સ્ટૉલ્સ પર કનૅેડા ડેની યાદગીરીની વસ્તુઓ, હસ્તકલાની વસ્તુઓ, કમ્યુઝનટી આટક પ્રોજેક્ટ હશ ેઅને ઝવઝવધ લજ્જતદાર 

વાનગીઓ પીરસાશ.ે વાજબી ફી સાથે ભૂલકાઓ માટે ઇન્્લેટેબલ રકડ્સ િોન પણ હશ!ે  

 

આખા રદવસ દરઝમયાન તમે સ્પ્લૅશ પૅડ અને પેટટગં િૂ એટલેક ેપ્રાણીઓને નજીકથી જોઇ શકાય એવા પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાત લઈ 

શકશો, ઝમઝન-ગૉલ્ફનો રાઉન્ડ અજમાવી શકશો અથવા આરામદાયક પૅડલ બોટની સવારી કરી શકશો. 

 

મેયર જેફ્રી અને મેમ્બસક ઓફ કાઉઝન્સલની સાથ ેશુભ ઉદ્ઘાટન પ્રસગંે કમ્યુઝનટી સ્ટજે પર બપોર ે2:30 વાગ્યે હાજર રહેશો, જ્યા ંઉજવણીના 

આનંદમાં કપકેક્સની લજ્જત ઉઠાવીશંુ. 

 

પાટીનું સમાપન રાતે 10 વાગ્યે કનૅેડાના 151મા ંજન્મરદન ઝનઝમિ ેઅદ્ભૂત આતશબાજી સાથ ેથશ.ે    

 

ચચંગકુિી પાકક (Chinguacousy Park) 9050 બ્રમૅુઝલ રોડ ખાત ેઝસ્થત છે. ઑન-સાઇટ પાર્કિંગ અઝત-મયાકરદત છે. નાગરરકોને અપીલ 

કરવામા ંઆવે છે કે બ્રમૅ્પટન ટ્રાઝન્િટ દ્વારા આપવામા ંઆવનાર ઝનિઃશુલ્ક શટલ સેવાનો લાભ લેવો. શટલના સ્થળો નીચે મજુબ હશ:ે 

 માઉન્ટ પ્લેિન્ટ GO સ્ટેશન 

 રટ્રઝનટી કૉમન ટર્મકનલ 



 

 

 ગોર મેડોિ કમ્યુઝનટી સેંટર  

 શેરરડાન કૉલેજ  

 

કૃપા કરી નોંધ લેશો: 

 આખા રદવસ દરઝમયાન ક્ષેત્રના માગો બધં રહેશે 

 કોઇ પણ સૂચના ઝવના કાયકક્રમો અને કલાકારો પરરવતકનન ેઆઝધન છે 

 આતશબાજી હવામાન પર આધારરત છે 

 

વધુ માઝહતી માટે જેમા ંઝવગતવાર ઇવેન્ટ લાઇન અપનો સમાવેશ હોય, અહીં મુલાકાત લોwww.brampton.ca/events અથવા 

311 પર કૉલ કરો. 

 

ક્વોટ: 

"મને તે જોતા ગવકની લાગણી થાય છે કે બ્રૅમ્પટનની કનૅેડા ડનેી ઉજવણી વર્ષે વર્ષે વધતી જાય છે જેમા ંઆખા GTAમાંથી લોકો આકર્ષાકય છે. 

સ્થાઝનક અને આતંરરાષ્ટ્રીય મનોરજંન, ગમ્મતની પ્રવૃઝિઓ અન ેઅદ્ભૂત આતશબાજી જેવા જોરદાર લાઇનઅપ સાથે આ વર્ષકના ઇવેન્ટમાં 

તમામ લોકો ગમ્મતનો ગુલાલ કરશ.ે આવો અમારી સાથે રાષ્ટ્રની ગઝતશીલ અન ેવૈઝવધ્યસભર સંસ્કૃઝતન ેઉજવીએ અને કનૅેડાના 151 મા ં

વાર્ર્ષકકોત્સવને એવી રીતે મનાવીએ જે યાદ રહી જાય." 

- મેયર ઝલન્ડા જેફ્રી 

 

કલાકારો ઝવશ:ે 

ટાઈલર શૉ (Tyler Shaw) 

ટાઇલર શૉ પ્લૅરટનમ સેચલંગ આર્ટકસ્ટ, ઝનમાકતા અન ેઍક્ટર છે. આ ચાઇઝનિ-કનૅેરડયન ેતેમનું ઝહટ ગીત "રકસ ગુડનાઇટ” 2012 મા ંરરઝલિ 

કયુિં અને તે સુંદર ટ્રૅક ેજોતજોતામા ંપ્લૅરટનમ સલે્સ ઓળંગી લીધો. 2014મા ંટાઇલર JUNO પારરતોઝર્ષક જીત્યા હતાં અન ે"બ્રેકથ્ર ુઆર્ટકસ્ટ 

ઓફ દ યર” માટ ેનીમવામા ંઆવ્યા હતા.ં તેઓ આગળ જતા ંતમેના 2015ના આલ્બમ યસ્ટરડેમાથંી જ "હાઉસ ઓફ કાડ્સક” અન ે"ઝવકેડ"ના 

પ્રામાઝણત ગોલ્ડ ટ્રકૅ્સ રરઝલિ કરી શક્યા હતા.ં  

 

શૉન મેઝન્ડસ અન ેઅલેઝસયા કારા અન ેસેલેના ગોમેિ જેવા જોરદાર કલાકારોના કાયકક્રમોન ેતેઓએ આરંભ્યા હતા.ં આ બહુ-પ્રઝતભા ધરાવતા 

કલાકારે તાજેતરમા ંતેમની અઝભનય કુશળતા દ ઝમચનંગ ઓફ લાઇફ નામના ચલઝચત્રમા ંદશાકવી હતી જે 2017મા ંરરઝલિ થયુ ંહતુ.ં ટાઇલરનું 

તેમના આગામી ઝદ્વઝતય આલ્બમમાંથી પ્રથમ ચસંગલ"કૉશ્યસ” હવે ઉપલબ્ધ છે. 

 

ટૉમ કોક્રને (Tom Cochrane)   

આઇકોઝનક સંગીતકાર ટૉમ કોક્રને ેતેમની સંગીત યાત્રાનો પ્રારભં લોક્ગીતોથી કરી જેમા ંતેમની ભૂઝમકા ગાયક અન ેગીતકારની રહેતી , જેઓ 

70ના દાયકાના પૂર્રવાકધમાં ટોરોન્ટોના પ્રખ્યાત યોકકઝવલ સીનના કૉફીહાઉસોમાં વગાડ્યંુ, જે પછી ટૉમ એડવને્ચરસ રોકસક રેડ રાઇડસકને પ્રરેણા 

આપનાર હતા.ં તઓેન ેત્યારબાદ તેમના 1991 આલ્બમ મૅડ મૅડ વલ્ડક (Mad  Mad  World) અન ેતેના પ્રખ્યાત ઝહટ ગીત લાઇફ ઇિ અ 

http://www.brampton.ca/


 

 

હાઇવે (Life Is A Highway)ને જોરદાર આંતરરાષ્ટ્રીય સફળતા મળી (ઝવશ્વભર 3 ઝમઝલયન યુઝનટ્સ અને દેશમા ંડાયમંડ સેલ્સનુ ંસ્ટટેસ) 

જેના આ વર્ષે 25મી એઝનવસકરી ઉજવાશે!  તેમના અન્ય રેકોર્ડિંગ્સને ગણતરીમાં લેતા તેમની ઝવશ્વભરમાં 6 ઝમઝલયન કરતા વધુ વેચાઇ ચૂકી 

છે.  40 વર્ષકની તમેની દીઘક અને ઉજ્જવળ કારરકદીમા ંતેમણે એટલેક ેઝલન લેક, મેઝનટોબાના આ રત્નએ ફ્રૅંકઝલન એઝક્સ્પરડશન કરતા પણ વધ ુ

લાંબી મજલ કાપી છે.    

 

ટૉમ ેતેમની સજકન યાત્રા એકધારી ચાલુ રાખીન ેનવી સામગ્રી બનાવતા જ રહ્યા છે (મૅડ મૅડ વલ્ડક (Mad  Mad  World)થી અત્યાર સધુીમા ં

5 બીકા રકેોર્ડિંગ્સ અને કટેલાયે અલગ અલગ ચસગંલ રરઝલિ તો અલગ) તેઓએ કનૅેડાના એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી લોકશ્રાવ્ય કાયકક્રમો 

આપીને અન ેમાનવીય હેતુઓ અને સંસ્થાઓ વતી શો આપીને કનૅેડાવાસીઓના હ્રદયમા ંસ્થાન મેળવી લીધું છે.  તેઓને ઓરફસર ઓફ દ 

ઓડકર ઓફ કૅનડેાથી નવાજવામાં આવ્યા છે અન ેકનૅેરડયન મ્યુઝિક હૉલ ઓફ ફમેમા ંસમાયેલા છે. કોક્રેન આઠ JUNO એવોડ્સક જીત્યા છે 

અન ેવધુમા ંસંગીતના ઉદ્યોગના સખં્યાબંધ અન્ય પારરતોર્ષીકો જેમા ંસામેલ છે 2013 ઍલન વૉટસક હ્યમુેઝનટેરરયન એવૉડક (Allan  Waters  

Humanitarian  Award) તમેજ ગ્રૅમી (Grammy)નું નોઝમનેશન. 
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બ્રમૅ્પટન ઝવશાળ આયોજનો ઝવર્ષ ેઝવચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતું ભઝવષ્ય માટે તયૈાર સંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમદુાયની વૃઝદ્ધ, યુવાની અન ેવૈઝવધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવશેન સૂપર કૉરરડોર ખાતે ઝસ્થત છીએ જ્યાં રોકાણોન ેપ્રોત્સાઝહત કરીએ છીએ અન ેવૈઝશ્વક સ્તરે અમારી સફળતામાં વૃઝદ્ધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગઝતશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાંપે છે અન ેઅહીં કામ કરતા લોકોમાં ગૌરવની લાગણીનો સંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ટનન ેઆગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેથી તે એક જોડાણ 

ધરાવતું શહેર બન ેજે પ્રવતકનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાહઝસક હોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અહીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


