
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

 

મયેર બ્રાઉન, કાઉન્સિલિસ િાથ ેજીવતં િગંીત અન ેઘણા ંઅનભુવો કરાવનારો  

બ્રમે્પટનનો ડ્રાઇવ-થ્ર ૂકનેડેા ડ ેમાણવાનુ ંચકૂશો નહીં 

 
બ્રેમ્પટન, ઓસટેરરયો (જૂન 29, 2020) – વબેિાઇટ www.brampton.ca/canadaday પર બ્રેમ્પટનના ઓનલાઇન કનેેડા ડે કાયસક્રમો 

ઉપરાંત, મેયર પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown) અને કાઉન્સિલરો બ્રેમ્પટનની કેનેડા ડે ઉજવણીઓ રોડ પર લઇ જવાના છે! કાઉન્સિલના 

િભ્યોએ જુલાઇ 1 ના ંરોજ જીવતં િંગીત, ફૂડ િક્િ, અન ેવોડસની દરેક જોડીમાં સ્થાન્નક બેકરીઓમાથંી મફત કૂકીિનું આયોજન કયુું છે. 

 

આ રૂબરૂ માણવાલાયક ઉત્િવોનુ ંઆયોજન બ્રમે્પટન રરરક્રએશન િસેટરના પાર્કુંગ લૉટ્િમા ંઆઉટડોર કરવામા ંઆવશે. રહવેાિીઓન ે

COVID-19 નો ફેલાવો ટાળવા પોતાના વાહનો ડ્રાઇવ કરીને વાહનોમા ંજ રહવેાનુ ંકહવેામાં આવ ેછે. પોતાના વાહનોમાંથી, રહવેાિીઓ 

જીવંત િંગીત અને ડ્રાઇવ-થ્ર ૂફૂડ િક્િની પ્રરક્રયા મારફત ેખાદ્યપદાથો ખરીદી શક ેછે. મેયર અન ેવોડસ કાઉન્સિલરો માસ્ક્િ અને ગ્લોવ્િ પહરેીને, 

પુરવઠો ઉપલબ્ધ રહે ત્યા ંિુધી, વાહનોમા ંમફત કૂકીિનુ ંન્વતરણ કરશ.ે 

 

િવાર ે11 થી 11:45 વાગ્યા િધુી: વોર્ડિસ 1 અન ે5 

 

340 વૉડને સ્િીટ ઇસ્ટ ન્સ્થત િસેચુરી ગાડસસિ રરરક્રએશન િેસટરની મુલાકાત લેશો જયા ંતમને મેયર બ્રાઉન કાઉન્સિલિસ રૉવનેા િેસટોિ 

(Rowena Santos) અન ેપૉલ ન્વિેંટે (Paul Vicente) િાથે જોવા મળશ!ે ધી જાઝ મૅકેન્નક્િ તરફથી જીવંત િંગીતનો આનંદ માણો, 

ધી માઇટી કૉબમાથંી ખાદ્યપદાથો ખરીદો, અન ેસ્થાન્નક બેકરી ઑકશેસિ (OccaSSions) તરફથી મફત કૂકીનો આનદં લેશો.  

 

બપોર ે12 થી 12:45 વાગ્યા િધુી: વોર્ડિસ 2 અન ે6  

 

1050 િેસડલવૂડ પાકસવૅ વેસ્ટ ન્સ્થત કૅિી કેમ્પબેલ કમ્યુન્નટી િસેટરમાં ઍબ્લેટ એસડ કપૂર તરફથી જીવંત િંગીતનો આનંદ માણો, ધી માઇટી 

કૉબમાંથી ખાદ્યપદાથો ખરીદો, અને સ્થાન્નક ગ્રાસડ બકૅિસ તરફથી મફત કૂકીનો આનંદ લેશો. મેયર બ્રાઉન અન ેકાઉન્સિલિસ માઇકલ પાલેશી 

(Michael Palleschi) અન ેડગ ન્વ્હલસિ (Doug Whillans) કૂકીિનું ન્વતરણ િીધુ ંતમારા વાહનમા ંકરશ.ે 

 

બપોર ે1 થી 1:45 વાગ્યા િધુી: વોર્ડિસ 3 અન ે4  

 

69 ઍન્લયટ સ્િીટ ન્સ્થત મેમોરરયલ અરેનામા ંબ્રેમ્પટન ફૉક ક્લબ તરફથી જીવંત િંગીતનો આનંદ માણો, જૅમી’િ ક્રેક્ડ કોનસ પાિેથી 

ખાદ્યપદાથો ખરીદો, અને સ્થાન્નક રક્રન્સ્ટના’િ ટોર્ટસના શોપમાંથી મફત કૂકીનો આનંદ લેશો, મેયર બ્રાઉન અન ેકાઉન્સિલિસ જૅફ બૉમેન (Jeff 

Bowman) અન ેમાર્ટસન મૅડીરોિ (Martin Medeiros) કૂકીિનું ન્વતરણ િીધુ ંતમારા વાહનમા ંકરશ.ે 

 

બપોર ે2 થી 2:45 વાગ્યા િધુી: વોર્ડિસ 7 અન ે8  

 

1100 િેસિલ પાકસ ન્સ્થત ગ્રીનબ્રાયર રરરક્રએશન િેસટરની મુલાકાત િેન્ટટક બેસડ ઍરરન'િ માલૉર તરફથી જીવંત િંગીતનો આનંદ માણો, ધી 

માઇટી કૉબ પાિથેી ખાદ્યપદાથો ખરીદો, અન ેકકે્િ બાય ઍન્મલી ક.ે તરફથી મફત કૂકીનો આનદં લેશો. મેયર બ્રાઉન અન ેકાઉન્સિલિસ પટૅ 

ફોર્ટસની (Pat Fortini) અન ેચામાસઇન ન્વન્લયમ્િ (Charmaine Williams) હાજર રહેશે.  

 

બપોર ે3 થી 3:45 વાગ્યા િધુી: વોર્ડિસ 9 અન ે10  

 

http://www.brampton.ca/canadaday


 

 

10150 ધી ગૉર રોડ ન્સ્થત ગૉર મીડોિ કમ્યુન્નટી િસેટરમા ંબગ્ગા સિંહ તરફથી જીવંત િંગીતનો આનંદ માણો, ધી માઇટી કૉબમાંથી 

ખાદ્યપદાથો ખરીદો, અને સ્થાન્નક બૅકરીિ લાકૉસ્ટ ેબૅકરી અને કૂકીિ બાય રડઝાઇન તરફથી મફત કૂકીનો આનદં લેશો. અહીં, કાઉન્સિલિસ 

ગુરપ્રીત ન્ધટલોન (Gurpreet Dhillon) અન ેહરરકરત સિંહ (Harkirat Singh) મેયર બ્રાઉન િાથે જોડાશ.ે  

 

COVID-19 િરુક્ષા ઉપાયો 

 

COVID-19 નો ફેલાવો ટાળવાના હેતિુર, વ્યન્ક્તઓ વચ્ચે શારીરરક અંતર જાળવવાના ઉપાયો અમલમાં રહેશે, અન ેરહવેાિીઓને ડ્રાઇવ-થ્ર ૂ

કેનેડા ડે અનભુવવા પોતાના વાહનોમા ંરહવેાનુ ંકહવેામા ંઆવે છે. આપણં શહેર હાજર રહેનારાઓન ેમાસ્ક પહરેવાનું અન ેઅગંત 

રડિઇસફેક્ટસટ (ચપેનાશક પદાથસ), જેમ કે હેસડ િનેેટાઇઝર ક ેવાઇપ્િ િાથ ેરાખવાની ન્વનંતી કરે છે.  

 

ઉજવો કનેડેા ડ ે– ઓનલાઇન! 

 

બ્રેમ્પટનવાિીઓન ેપોતાના ઘરોમાંથી કનેેડા ઉજવવામા ંમદદરૂપ થવા, આ શહેર ઓનલાઇન ઉજવણી વેબિાઇટ 

www.brampton.ca/canadaday પર કરી રહ્ુ ંછે. જુલાઇ 1 ના ંરોજ બપોરથી રાત્રે 10 વાગ્યા િુધી, રહવેાિીઓ કુટુંબ-અનુકૂળ 

પ્રવૃન્િઓ, વચ્યુસઅલ (વાસ્તન્વક) આતશબાજી, કટુુંબીજનોના મનપિંદ અને JUNO ઍવોડસ-ન્વજેતા સ્પ્લૅશ’એન બૂટ્િ, સ્થાન્નક કલાકારો 

અન ેJUNO ઍવોડસ-ન્વજેતા હેડલાઇન બનાવનાર વૉક ઑફ ધી અથસનુ ંપ્રઝેસટેશસિ, અન ેઘણં બધુંનો આનદં માણી શક ેછે.  

 

વધ ુમાન્હતી માટે વેબિાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/canadaday.  

 

અવતરણો (ક્વૉટ્િ): 

“કેનેડા ડે બ્રેમ્પટનનો િૌથી મોટો ઉત્િવ છે અન ેઅમે આ વર્ષ ેસચંગકુિી પાકસમા ંરૂબરૂમા ંઉજવણીનું આયોજન કરી શકતા નથી ત્યાર,ે અમ ે

COVID-19 િુરક્ષા ઉપાયોન ેમોખર ેધ્યાનમાં રાખીન ેકેનડેા ડે રૂબરૂમા ંઉજવવાની નવી રીત બનાવી છે. જુલાઇ 1 ના ંરોજ હૅલો કહેવા 

પધારો, પછી ઓનલાઇન ઉજવણી કરવા ઘરે પરત ફરશો!”  

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, િીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“અમ ેકનેેડા ડે િાથ ેમળીન ેિુરન્ક્ષત અને આરોગ્યપ્રદ રીતે ઉજવવા રહેવાિીઓન ેમળવા બહુ રોમાચં અનભુવીએ છીએ. હંુ દરકે વ્યન્ક્તને માસ્ક 

પહેરવા, િરિ સ્વચ્છતાશાસ્ત્ર અને વ્યન્ક્તઓ વચ્ચ ેશારીરરક અંતર જાળવવા, અન ેઅમારી િાથે ફૂડ, િંગીત અન ેમોજ કરવા રૂબરૂમા ંજોડાઇ 

જવા પ્રોત્િાન્હત કરં છંુ. પછી, પ્રઝેસટેશસિ અને આતશબાજીનો ઓનલાઇન આનંદ વેબિાઇટ પર લેશો, 

www.brampton.ca/canadaday.” 

- ગુરપ્રીત ન્ધટલોન (Gurpreet Dhillon), પ્રાદેન્શક કાઉન્સિલર, વોર્ડિસ 9 અન ે10, િીટી ઓફ બ્રમે્પટન; અધ્યક્ષ, આર્થસક ન્વકાિ 

અન ેિંસ્કૃન્ત 

“અમ ેશહેરને િુરન્ક્ષત રીતે ફરીથી ખોલવા કાયસરત છીએ અન ેઆપણો િમુદાય કનેેડાના જસમરદવિની ઉજવણી કરવા િાથે જોડાઇ રહ્ો છે 

ત્યારે, હંુ દરેક વ્યન્ક્તને ઉત્િવમા ંભાગ લેવા અને પોત ેઅસય લોકોથી અંતર જાળવીન ેશક્ય એટલી િુરન્ક્ષત રીતે ઉજવણી કરવા અને િમગ્ર 

બેમ્પટનમાં જીવંત મનોરજંનનો આનંદ માણવા પ્રોત્િાન્હત કર ંછંુ.”   

- માર્ટસન મૅડીરોિ (Martin Medeiros), રીજીયનલ કાઉન્સિલર, વોર્ડિસ 3 અન ે4; લીડ (આગવેાન), રરઓપનીંગ એસડ રરકવરી 

વર્કુંગ ગ્રપૂ, િીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

http://www.brampton.ca/canadaday
http://www.brampton.ca/canadaday
http://www.brampton.ca/canadaday


 

 

“મેયર અને તમારા કાઉન્સિલિસન ેમળવાથી માંડીન,ે જીવંત મનોરજંન, ઓનલાઇન પ્રઝેસટેશસિ, કુટુંબ-અનુકૂળ પ્રવૃન્િઓ અન ેઆતશબાજી 

િુધી, દરેક વ્યન્ક્ત માટે આ કનેેડા ડે ઉજવવા આરોગ્યપ્રદ અન ેિુરન્ક્ષત રીતો િુલભ છે. કૃપા કરી િુરન્ક્ષત રહો, વ્યન્ક્તઓ વચ્ચ ેશારીરરક અંતર 

જાળવો, અન ેરાત્ર ેિમાપન તમારા ઘરેથી ઓનલાઇન કરશો.” 

- ડેન્વડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડન્મન્નસ્િેરટવ ઓરફિર, િીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

 

 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

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

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

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

