
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

બ્રમૅ્પટન ઉજવશ ેઓનલાઇન કનેડેા ડ ેJUNO પિુસ્કતાા મખુ્ય િજૂઆતકતાા Walk Off The Earth સાથ.ે 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (23 જૂન 2020) – COVID-19  ફેલાતો િોકવા માટ ેબ્રૅમ્પટન તેમની કૅનેડા ડે ની ઉજવણી ઓનલાઇન કિવા જઈ 

િહ્યા છે! JUNO પુિસ્કાિ વવજેતા બૅન્ડ Walk Off The Earth નુું નામ મુખ્ય િજૂઆતકતાા તિીક ેજાહેિ કિતા વસટીને િોમાુંચની લાગણી 

થાય છે. 

મધ્યાહ્નથી િાત્રે 10 વાગ્યા સુધી જુલાઇ 1 ના િોજ બધુવાિ ેઇવેન્ટ  www.brampton.ca/canadaday પિ હાથ ધિાશ.ે પારિવારિક 

મૈત્રીપૂણા પ્રવૃવિઓ થશ,ે અસ્સલ કેનેરડયન િેવસપીઓ, ટકે આઉટ અને રડવલવિી વવકલ્પો ધિાવતી િેસ્ટોિન્ટોની યાદી હશ ેઅન ેઆખા રદવસ 

દિવમયાન બીજુું ઘણું બધુું ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ િહેશે. 

આ વર્ષ,ે બધાન ેમળશ ેબ્રૅમ્પટનના કૅનેડા ડનેા મુંચ સામે પ્રથમ હિોળની બેઠકો અને તે પણ પોતાના ઘિથેી. Alectra દ્વાિા િજૂ થનાિ 

રડજીટલ મુંચ તમેનુું વસ્િમમુંગ સાુંજે 5:30 વાગ્યે શરૂ થશ ેજેમાું સ્થાવનક કલાકાિો પોતાની પ્રસ્તુવત કરશે અને JUNO પુિસ્કાિ વવજેતા મખુ્ય 

પ્રસ્તુતકતાા Walk Off The Earth તો ખિા જ. 

સાુંજે 8 વાગ્યે, સ્િીમ કિેલ કાયાક્રમ CBC ના િાષ્ટ્રીય કૅનેડા ડનેા ઓટાવાથી થનાિ પ્રસાિણમાું રૂપાુંતરિત થશ,ે જયાું િજૂ થનાિ અનેક કનેેરડયન 

કલાકાિો પૈકી બ્રૅમ્પટનનાું કલાકાિ હાવવઆ માઇટી (Haviah Mighty) પણ છે. 

ઉજવણીના સમાપનમાું દશાકો લઈ શકશે િોમાુંચક આતશબાજીનો અનુભવ તે પણ ઑગમેન્ટેડ રિએવલટીમાું. રટમ હોટાન્સ દ્વાિા પ્રાયોજીત 

રડજીટલ આતશબાજીનુું પ્રદશાન નાગરિકોન ેપિુંપિાગત કનૅેડા ડનેી આતશબાજીની અવેજીમાું એક અનન્ય અને સુિવિત વવકલ્પ COVID-

19ના િોગચાળા દિવમયાન પૂરું પાડશે. Snapd Community Hub દ્વાિા જેન ેપાવિ કિવામાું આવેલ છે તે વચુાઅલ શો િાત્ર ે10 વાગ્યે 

ઓનલાઇન શરૂ થશ.ે 

બ્રૅમ્પટન કનૅેડા ડે અલેક્ટ્િા (Alectra), ટીમ હોટાન્સ (Tim Hortons), ઑલસ્ટટે (Allstate), અલગોમા યુવનવર્સાટી (Algoma 

University) અને બેલ (Bell) દ્વાિા પ્રાયોજીત છે. 

સોશ્યલ બનો! 

• સોશ્યલ વમરડયા પિ અમને @ExperienceBrampton અન ે@CityBrampton પિ ફોલો કિો. 

• તમાિા ઘિ ેઆપ ેકિેલ કૅનેડા ડનેી ઉજવણીના ફોટા #BramptonCanadaDayatHome અન ે#BramptonTogether ના 

હેશટેગ વાપિીને શેિ કિશોજી. 

• સ્થાવનક િેસ્ટોિન્ટનુું ભોજન માણો છો? વાપિો #SupportLocalBrampton. 

http://www.brampton.ca/canadaday


 

 

અવતિણો 

"બ્રૅમ્પટન કનૅેડા ડે ની ઉજવણી આ વર્ષ ેથોડી અલગ જણાશ ેજેથી બધાને આપણે COVID-19 થી સ્વસ્થ અન ેસલામત િાખી શકીએ. 

જુલાઇ 1 ના િોજ હુું બધાને અિજ કરું કે www.brampton.ca/canadaday ની મુલાકાત લઈને પારિવારિક મૈત્રીપૂણા 

પ્રવૃવિઓમાું ભાગ લો, કૅનેરડયન ભોજન બનાવો અને સ્થાવનક િેસ્ટોિન્ટમાું ઓડાિ આપી ભોજન મુંગાવો અને આપણા દેશને 

વધાવી લેતા બ્રૅમ્પટનના કલાકાિોની પ્રસ્તુવતઓ તેમજ JUNO પુિસ્કાિ વવજેતા હેડલાઇનિ Walk Off The Earth ને માણો 

– હુું અને માિો પરિવાિ તો આખો રદવસ આ ઉજવણીઓ માણવાના છીએ!" 

-  પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન  

"બ્રૅમ્પટનનો કનૅેડા ડે આ વર્ષે થોડો અુંતિુંગ િહેશે પણ તે જાહેિ વહતમાું છે. ગમ્મત કિો અને સુિવિત િહો – તમે સ્થાવનક વ્યવસાયને મદદરૂપ 

થઈન ેબ્રૅમ્પટનમાું િહેલ અનેક સ્વારદષ્ટ િેસ્ટોિન્ટોમાુંથી ટકેઆઉટ ઓડાિ કિી શકો, અમે લાઇન અપ કિલે વવવવધ પ્રસ્તુવતઓના તાલે ડાન્સ પાટી 

કિી શકો, એક અજોડ ઓનલાઇન આતશબાજીનો લુફ્ત ઉઠાવી શકો અને બીજુું ઘણું બધુું છે જે કિી શકશો!" 

- ગૂિપ્રીત વધલ્લોન, રિજનલ કાઉવન્સલિ, વૉડા 9 & 10, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન; ઉપ-પ્રમુખ, ઇકોનોવમક ડેવેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિ 

"અમ ેકનૅેડા ડને ેઆ વર્ષે COVID-19 નો સામનો કિવા બધાું લોકોનુું આિોગ્ય અન ેસલામતી જાળવવા માટે ઓનલાઇન કિી િહ્યા છીએ. 

આપણ ેભૌવતક િીતે એક બીજાથી દૂિ હોવા છતાું એકબીજા સાથે જોડાયલા િહી શકીશુું! તમે ઘિ ેઉજવલે કૅનેડા ડેના ફોટા અને વવરડયોને 

સોશ્યલ વમરડયા પિ #BramptonCanadaDayatHome, #BramptonTogether વાપિીન ેચોક્ટ્કસપણે શેિ કિશોજી અને જો કોઇ 

સ્થાવનક િેસ્ટોિન્ટનુું ભોજન માણો તો #SupportLocalBrampton વાપિશો. 

- પૉલ વવસેન્ટ, રિજનલ કાઉવન્સલિ, વૉડા 1 & 5, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન; ઉપ-પ્રમુખ, ઇકોનોવમક ડેવેલપમેન્ટ એન્ડ કલ્ચિ 

"શહેિન ેફિી ચાલુ કિવાના કાયાન ેઆગળ ધપાવવા સાથ ેકમ્યુવનટી સ્વાસ્્ય અન ેસલમતી અમાિ ેમાટ ેટોચની અગ્રીમતા ધિાવે છે. કનૅેડા ડે 

બ્રૅમ્પટનની સૌથી મોટો ઉત્સવ િહ્યો છે અન ેહુું બધાુંને અિજ કરું ક ેઘિ ેિહેશો અને આ વર્ષ ેસુિવિત િીત ેઉજવણી કિશો. અમે આપને 

COVID-19 સામનેા આગામી પગલાું વવર્ષયક સમાચાિ આપતા િહીશુું." 

- માર્ટાન મેરડિોસ (Martin Medeiros), રિજનલ કાઉવન્સલિ, વૉડા 3 & 4 પ્રમુખ, રિઓપમનુંગ એન્દ રિકવિી વર્કિંગ ગ્રપૂ, વસટી 

ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"જેમ જેમ વસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન પનુઃ શરૂ થઈન ેસાજા થવાની સફિ પિ છે ત્યાિ ેઅમાિા કમાચાિીઓએ કૅનેડા ડે તમામ લોકો ઉજવી શક ેઅન ે

માણી શક ેતે માટે જોિદાિ પ્રવૃવિઓ અને પ્રસ્તુવતઓની લાઇન અપ ઓનલાઇન ઊભી કિી છે. સુિવિત િહેશો અને આ વર્ષ ેકનૅેડા ડનેા 

ઉત્સવન ેપોતાના ઘિમાું જ ઉજવશો.” 

- ડેવવડ બારિક, ચીફ એડવમવનસ્િેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), વસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

http://www.brampton.ca/canadaday
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાું 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદા છે લોકો. 

અમને ઊજાા મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાુંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ષાણનુું કેન્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાાવિણીય નવવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુું નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

વમરડયા સુંપકા : 

મોવનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડાનેટિ, વમરડયા એન્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સુંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

