ત્વરિત જાહેિાત માટે

પૉપ સેન્સેશન લાઇટ્સ બ્રૅમ્પટનના વર્ષનાાં સૌથી મોટા ઉત્સવ: કેનડે ા ડે ને મહોત્સવ બનાવશે!
બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (12 જૂ ન 2019) – સોમવાિ, જુ લાઇ 1ના િોજ ચ ગ
ાં કુઝી પાકષ ખાતે કૅનેડા ડે નનનમત્તે જે બ્રૅમ્પટનનો વર્ષનો સૌથી
મોટો ઉત્સવ છે તેમાાં અદ્ભૂત વ્યાંજનો, ક્રાફ્ટ નિયિ, પરિવાિ માટેની મૈત્રીપૂર્ષ પ્રવૃનત્તઓ, જોિદાિ આતશિાજી અને િોમાાં ક સ્ટેજ શો માટે
તૈયાિ િહો. સીટીને આ વર્ષનાાં મુખ્ય કલાકાિનુાં નામ જાહેિ કિતા િોમાાં ની લાગર્ી થાય છે . િજૂ થાય છે JUNO નવજે તા કેનેરડયન
ગાયક/ગીતકાિ, લાઇટ્સ
ઇવેન્ટ જુ લાઇ 1ના િોજ મધ્યાહ્નથી િાનત્રના 10 વાગ્યા સુધી ાલશે. માં પિ મુખ્ય પ્રદશષન સાાંજે 6 વાગે બ્રૅમ્પટન આટ્સષ વૉક ઓફ ફેમ
અનુગામી અને પાાં વખતના JUNO પુિસ્કાિ નવજે તા એક્સસ્કો લેનવ (Exco Levi) અને હાઇ નપ્રસ્ટ (High Priest)ના પ્રદશષનથી શરૂ
થશે. કેનેરડયન પૉપ જોડી એનલજા વૂડ્સ x જે નમ ફાઇન (Elijah Woods x Jamie Fine) જે ઓ તેમના ડિલ પ્લેરટનમ પ્રમાનર્ત ડેિૂ
ચસાંગલ "એઈન્ટ ઈઝી (Ain’t Easy)” માટે નવખ્યાત છે તેઓ ઓલ્ટ-પૉપ સેન્સેશન લાઇટ્સ માટે ખેલ શરૂ કિશે જે ઓ તેર્ીના હાઇ-એનર્જી,
ઇલેક્સરોનનક પફોમષન્સથી શોનુાં મથાળુાં િનશે જે મર્ે આખી દુનનયામાાં સોલ્ડ આઉટ ટૂિ કિી છે .
આખો રદવસ કોમ્યુનનટી એરિયામાાં પ્રવૃનત્તઓ હોસ્ટ કિવામાાં આવશે (જે બ્રૅમ્પટન ઑટોમૉલ દ્વાિા પ્રસ્તુત થશે) જે માાં િમતો, હસ્તકલા, આટષ
ઇન્સ્ટોલેશનો, ફોટો ઓપર્ચયુષનનટીઝ, સામુદાનયક કલાના પ્રોજે ક્સટ્સ અને િીજુ ાં ઘણાં િધુાં હશે. સહભાગીઓ આખા રદવસ દિનમયાન સ્પ્લેશ પૅડ
અને પેટટાંગ ઝૂ એટલેકે પ્રાર્ીઓને નજીકથી જોઇ શકાય એવા પ્રાર્ી સાંગ્રહાલયની મુલાકાત લઈ શકશે, નમનન-ગૉલ્ફનો િાઉન્ડ અજમાવી શકશે,
અથવા રદવસ દિનમયાન આિામદાયક પૅડલ િોટની સવાિી પર્ કિી શકશે. આ િધી પરિવાિ માટે અનુકૂળ સુનવધાઓ મધ્યાહ્ન થી સાાંજે 6
સુધી ખુલ્લી િહેશ.ે
કેનેડાના જન્મરદનનુાં સ્મિર્ અપાવવા િાત્રે 10 વાગ્યે રટમ હોટષન દ્વાિા એક અદ્ભૂત આતશિાજીનો કાયષક્રમ િજૂ કિાશે.
આ વર્ે નવુાં એટલે િે ફૂડ ઝોન્સમાાં નવશ્વભિનાાં વ્યાંજનોની શ્રેર્ીથી ભિપુિ ગૂિમે ફૂડ રક્સસ, નવક્રેતાઓ અને ક્રાફ્ટ નિયિ ગાડષન િજૂ થશે.
અમાિી ગ્રીન સીટીની પહેલોના ભાગરૂપે નવક્રેતાઓ ફૂડ પેકેચજાં ગ માટે પયાષવિર્ માટે અનુરૂપ નવકલ્પોનો ઉપયોગ કિશે. આખા પાકષમાાં ઠેકઠેકાર્ે
મેરિરડયન દ્વાિા પૂિી પાડવામાાં આવેલ પાર્ીની પિિોનો લાભ લેવા માટે મહેમાનોને ફિી વાપિી શકાય એવી પાર્ીની િોટલ સાથે લાવવા
પ્રોત્સાનહત કિવામાાં આવે છે .
ચ ાંગકુઝી પાકષ (Chinguacousy Park) 9050 બ્રૅમનલ િોડ ખાતે નસ્થત છે . ઓન-સાઇટ પાર્કિંગ મયાષરદત છે અને હાંગામી ધોિર્ે િોડ
ક્સલોઝસષ મુકવામાાં આવશે. સહભાગીઓને ાલવા, પોતાની િાઇકની સવાિી કિવા, અથવા તે રદવસે બ્રૅમ્પ્ટન રાનન્ઝટ દ્વાિા આપવામાાં
આવનાિ મફત શટલ સેવાનો લાભ લેવા માટે પ્રોત્સાનહત કિવામાાં આવે છે .
મફત શટલ સેવા ની ન
ે ા સ્થળો પિથી મેળવી શકશો:





માઉન્ટ પ્લેઝન્ટ GO સ્ટેશન
રરનનટી કૉમન મોલ
શેરિડાન કૉલેજ
ગોિ મેડોઝ કમ્યુનનટી સેંટિ અને ગ્રાંથાલય (Gore Meadows Community Centre and Library)

વધુ માનહતી માટે જે માાં નવગતવાિ ઇવેન્ટ લાઇન અપનો સમાવેશ હોય, અહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca/canadaday
અથવા 311 પિ સર્વષસ બ્રૅમ્પટનને કૉલ કિો.
અવતિર્
"કનેડાના 152માાં જન્મરદન નનનમત્તે હુ ાં બ્રૅમ્પટનના પ િાંગી સમાજને વધાવી લેવા માટે તમામ નાગરિકોને આમાંત્રર્ આપુાં છુ ાં ! આખો રદવસ
સ્થાનનક કલાકાિો અને સાંસ્થાઓ, કેનેડાનાાં ઉત્કૃષ્ટ અદાકાિો, સ્વારદષ્ટ આાંતિિાષ્ટ્રીય ફૂડનાાં સ્વાદથી ઉભિાશે અને િોમાાં ક આતશિાજીનુાં પ્રદશષન
તો ખરૂ જ. આપનુાં કેનેરડયન ગૌિવ દશાષવો અને બ્રૅમ્પટનનાાં ફ્લેગશીપ પાકષમાાં એક અદ્ભૂત રદવસને માર્ી લેશો."

-

મેયિ પેરરક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)
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કૅનડે ાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કરતા શહેરો પૈકી એક તરીકે બ્રૅમ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસે છે અને તમાાં 70,000 વ્યાપારો છે . અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો.
અમને ઊર્જદ મળે છે અમારા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે રોકાણ માટે આકષણનાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવરણીય નવવનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રવાસનાં નેતત્ૃ વ
કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એવા વનરોગી શહેરના વવકાસ માટે છે જે સરવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagram પર
જોડાવ. અહીં વધ ર્જણકારી મેળવો www.brampton.ca.
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