
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

      

બ્રૅમ્પટનમાાં કનૅડેા ડનેો ઉત્સવ ઉજવો! 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (17 જૂન 2022) – સસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનન ેજણાવતા આનાંદ થાય છે કે ચ ાંગકુઝી પાકકમાાં જુલાઇ 1ના િોજથી બપોિે 

12 થી સાાંજે 10 વાગ્યા સુધી કૅનડેા ડેની ઉજવણી રૂબરૂ સ્વરૂપમાાં પાછી ફિી િહી છે. બ્રૅમ્પટનની કૅનડેા ડેની ઉજવણી સસટીમાાં થતી એક માત્ર 

એવી એક રદવસીય ઉજવણી છે જે સૌથી ભવ્ય િહી છે જ્યાિ ેઆ પ્રસાંગને લાઇવ મનોિાંજન, કલા, સાંસ્કસૃત, ફૂડ અને આતશબાજી અને બીજી 

ઘણી બધી બાબતોથી ઉજવણી કિવામાાં આવે છે! 

પરિવાિ સાથ ેમતૈ્રીપણૂક (ફસેમલી ફ્રને્ડલી) મનોિાંજન 

ગમ્મતનો ગુલાલ ઉછાળવા માટે સમગ્ર પરિવાિને ત ેરદવસે સાથે લાવશો: 

• ઇન્્લેટેબલ ઝોનમાાં ઉછળકદુ કિો અન ેગમ્મત કિો; 

• ચ ાંગકઝુી પાકકમાાં હોય તેવી બધી જ સવલતોને માણો જેમાાં સામેલ છે સ્્લૅશ પૅડ અન ેિમતના મેદાનો, સ્કેટબોડક પાકક, સમસન ગોલ્ફ, 

કરૂઝલ અને પાટા સવનાની ટ્રેઇન, ભાડ ેમળતી પૅડલ બોટ, સમસન મૂ ફામક અને બીજુાં ઘણાં; 

• ફૂડ અન ેછૂટક સવક્રેતાઓના ઝોનમાાં સ્થાસનક વ્યવસાયોન ેસમથકન આપો; 

• કાઉસન્સલના સભ્યો સાથે કપકેક ની લહાણી; 

• મેરિરડયન ક્રેરડટ યુસનયન દ્વાિા િજૂ થનાિ વૉટિ-રિફીલ સ્ટેશનો; 

• રટમ હોટકન્સ દ્વાિા િજૂ થનાિ લાઇવ આતશબાજી િાત્ર ે10 વગ્યે; અને 

• બીજુાં ઘણાં બધુાં!    

લાઇવ મનોિાંજન 

ચ ાંગકઝુી ચસ્વાંગ ઓિકસે્ટ્રા, બ્રૅમ્પટન ફોક ક્લબ અને એક્લેસક્ટક રિવાઇવલ આખી બપોિ મુલાકાતીઓને પૅડલ બોટ પેસવસલયન પાસે સાંગીતથી 

મનોિાંજન પૂરાં પાડશ.ે પછી તમે સાાંજે 6 વાગ્યે જઈ શકશો લાઇવ મ્યુસઝકના કાયકક્રમ માટ ેકન્સટક ઝોન પિ જેસી જોન્સન ેસાાંભળવા જેઓ 

સમરડયાની પ્રખ્યાત હસ્તી છે, ઉદ્યોગસાહસસક અને સાાંસ્કૃસતક દૂત છે. િાષ્ટ્ર ગીતનુાં ગાન કિવાના કાયકક્રમને િજૂ કિશ ેિોબટાક બટાસગ્લયા જેના 

બાદ બ્રૅમ્પટન િૅપિ સસ્પટી પોતાનો કાયકક્રમ િજૂ કિશ ેજેના પછી આવશ ેજૂનો નામાાંરકત સ્નોટી નોઝ િેઝ રકડ્સ અને પ્રખ્યાત એવા અને સહપ 

હૉપ સલજન્ડ કાર્ડકનલ ઓફશેલ, આ બધી વસ્તુઓથી તમે માણશો એક એવી સાાંજ જે તમે ક્યાિેય ભૂલી નહીં શકશો. સાાંજને અાંતે િાત્રે 10 

વાગ્ય ેરટમ હોટકન દ્વાિા એક અદ્ભૂત આતશબાજીનો કાયકક્રમ િજૂ કિાશ ેજેનાથી કૅનડેાના જન્મરદનનો મહોત્સવ મનાવાશે. 



 

 

 

સસ્પટી બ્રૅમ્પટનવાસી એક ભાિતીય-કૅનેરડયન િપૅિ છે જેઓ આખા સવશ્વમાાં સમર્પકત અને સવકસતા  ાહકવગક ઊભો કિીને પોતાનો 

ડાંકો વગાડી િહ્યા છે. 2021માાં સસ્પટીએ તેમનુાં ડબે્ય ુઆલ્બમ ફૂલ સકકલ બહાિ પાડ્યુાં હતુાં જે માટ ેકેટલાયે પ્રકાશનોએ તેમના વખાણ કયાક 

હતા જેમાાં સામેલ છે િોચલાંગ સ્ટોન ઇસન્ડયા અને મછ મ્યુસઝક, જે તમેની િાષ્ટ્રીય અને આાંતિિાષ્ટ્રીય પહોં ને દશાકવે છે. આલ્બમના જોિે, 

સસ્પટીએ તેમના ટોિોન્ટો કન્સટકમાાં મુખ્ય ભૂસમકા ભજવી હતી અન ેસમગ્ર દસિણ ઓન્ટારિયોને કાયકક્રમો કિીને ગજવ્યુાં હતુાં જેના પછી તઓેએ 

પોતાનુાં સાંગીત 2022ના પૂવાકધકમાાં યુએસએની 6 સ્તાહની ટૂિ કિીને પીિસ્યુાં હતુાં. ત્યાિથી જ તેઓએ પોતાની ગસત જાળવી િાખી છે અને 

તેમણે હાલમાાં જ ડુન્ડાસ સ્ક્વેિ ખાતે દસેી ફેસ્ટમાાં, કનૅેરડયન મ્યુસઝક વીકમાાં, NXNE અને ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાાં BVX ફેસ્ટમાાં કાયકક્રમો 

કયાક છે. 

હવે, સસ્પટીનુાં લક્ષ્ય નવુાં સહટ બન ેતેવુાં સાંગીત પીિસવાનુાં છે અન ેઆવા ઊજાકથી છલકાતા લાઇવ શો કિતા િહેવાનો પ્રવાસ જાિી િાખવો છે. 

સ્નોટી નોઝ િેઝ રકડ્સ ત ેફસ્ટક નેશન્સની સહપ હોપ જોડી છે જેમાાં છે હાઇસલા િૅપસક ડેિેન "યાંગ ડી”મેત્ઝ અન ેસક્વન્ટન "યૂાંગ ત્રીબેઝ”નાઇસ. 

તેઓ મૂળ રકટામાટ સવલેજ, સબ્રરટશ કોલસમ્બયાના છે અને હાલમાાં વને્કુવિમાાં સ્થાયી છે. તેમનુાં 2017 આલ્બમ દ એવિેજ સવેેજ 2018 

પોલારિસ મ્યસુઝક પ્રાઇઝ માટે નામાાંરકત થયુાં હતુાં અન ેતેઓ 2019 અને 2022ના જુનો એવોડ્સકમાાં જુનો એવોડક ઇસન્ડસજનસ મ્યસુઝક 

આલ્બમ ઓફ દ યિ માટે નામાાંરકત થયા હતા. 

કાર્ડકનાલ ઓરફશાલ એક િૅપિ છે, િકેોડકના સનમાકતા છે, DJ છે અન ેિકેોડક એસગ્ઝક્યરુટવ છે. જેમનુાં વણકન ઘણી વખત કૅનડેાના "સહપ હોપ 

એમ્બેસડેિ”તિીકે કિવામાાં આવે છે અને તેમન ેદેશના સવકશ્રષે્ઠ સહપ-હોપ કલાકાિ પૈકી એક માનવામાાં આવે છે અને તેઓ તેમના સવસશષ્ટ િેગ ે

(reggae) અને ડાન્સહૉલ પ્રભાસવત સહપ-હોપની શૈલી માટે જાણીતા છે. 

સસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના કનૅેડા ડેનુાં ઉદાિ હાથે થયેલ પ્રાયોજન મેરિરડયન ક્રેરડટ યુસનયન, રટમ હોટકન્સ, અલેક્ટ્રા, બેલ, કોક કૅનડેા બોટચલાંગ, 

ક્વોસલટી સ્વીટ્સ, નો રફ્રલ્સ અને સસમ્્લી ફાઇનેન્્યલ દ્વાિા થયુાં છે. 

ચ ાંગકઝુી પાકક (Chinguacousy Park) 9050 બ્રૅમસલ િોડ ખાત ેસસ્થત છે. ઓન-સાઇટ પાર્કિંગ વાહન દીઠ $20 સુધી મયાકરદત છે અને 

હાંગામી ધોિણ ેિોડ ક્લોઝસક મુકવામાાં આવશ.ે સહભાગીઓને  ાલવા, પોતાની બાઇકની સવાિી કિવા, અથવા ત ેરદવસે બ્રૅમ્્ટન ટ્રાસન્ઝટ 

દ્વાિા આપવામાાં આવનાિ મફત શટલ સેવાનો લાભ લેવા માટ ેપ્રોત્સાસહત કિવામાાં આવ ેછે. 

 

મધ્યાહ્નથી શરૂ થશ ેઅન ેદિ 30 સમસનટે ની ે આપેલ સ્થળોથી મફત શટલે સવેા મેળવી શકાશ:ે 

• માઉન્ટ ્લેઝન્ટ GO સ્ટેશન 

• રટ્રસનટી કૉમન મોલ 

• શેરિડાન કૉલેજ 

• ગોિ મેડોઝ કમ્યુસનટી સેંટિ અને ગ્રાંથાલય (Gore Meadows Community Centre and Library) 



 

 

ચ ાંગકઝુી પાકક પાસે ની ે આપેલ વૈકસલ્પક પાર્કિંગ સ્થળો ઉપલબ્ધ િહશે:ે 

• બ્રૅમસલ સસટી સેંટિ 

• બ્રૅમ્પટન સસસવક સેન્ટિ 

• ગ્રીનસબ્રઅ રિરક્રએશન સેંટિ 

• લેસ્ટિ બી સપઅિસન કેથોસલક સ્કૂલ 

• સેંટ ઝૉ દ બ્રેબૉફ (St. Jean Brebeuf) કૅથોસલક સ્કૂલ 

• ટેિી સમલિ રિરક્રએશન સેંટિ 

કૅનેડા રદનના ઇવેન્ટ સવશેની વધુ માસહતી માટે મુલકાત લો brampton.ca/canadaday. 

સવુાક્યો 

"અમને ખિખેિ આ વખતે િહેવાસીઓની વ્યસક્તગત િીતે અમાિા સૌથી મોટા વાર્ષકક પ્રસાંગે કૅનડેા ડનેા મહોત્સવમાાં મહેમાનગતી કિતા આનાંદ 

થાય છે! જુલાઇ 1ના િોજ ચ ાંગકુઝી પાકક ખાતે અદ્ભૂત લાઇવ મનોિાંજન, કલા, સાંસ્કૃસત, ફૂડ અને આતશબાજી માટ ેઅમાિી સાથે જોડાઓ. 

પરિવાિના પ્રત્યેક સભ્ય માટ ેઅહીં કાંઇકને કાંઇક માણવા જેવુાં મળી િહશે!ે 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"ચ ાંગકુઝી પાકક ખાત ેકૅનડેા ડે માટે અમાિી સાથે જોડાવા િહેવાસીઓ અને મુલાકાતીઓન ેઅમારાં આમાંત્રણ છે! જૂનો નામાાંરકત સ્નોટી નોઝ 

િેઝ રકડ્સ અને પ્રખ્યાત એવા અન ેસહપ હૉપ સલજન્ડ કાર્ડકનલ ઓરફશાલના કાયકક્રમો, આતશબાજી દશકન અને પરિવાિ માટ ેમૈત્રીપૂણક 

પ્રવૃસિઓ સાથે ઉજવીશુાં કૅનેડાનો જન્મ રદન. ઓન-સાઇટ પાર્કિંગ મયાકરદત હોવાથી  ાલતા, કે બાઇક પિ અથવા અમાિી મફત બ્રૅમ્્ટન 

ટ્રાસન્ઝટ શટલ સવેાઓનો લાભ લેવાનુાં સવ ાિશો. 

 - હિરકિત ચસાંઘ ઉપ-પ્રમુખ, વૉડક 9અને 10, પ્રમુખ, કોપોિેટ સર્વકસસસ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

ફિી એક વાિ રૂબરૂ સ્વરૂપમાાં કૅનડેા ડેની ઉજવણીમાાં આ વષે િહેવાસીઓને આવકાિવા અમે સહુ ઉત્સુક છીએ. પ્રવૃસિઓ અન ેકાયકક્રમોની એક 

અસતઅદ્ભતૂ લાઇનઅપ ચ ાંગકુઝી પાકક ખાતે જુલાઇ 1ના િોજ યોજાશ ેતેમાાં સસટી સાથે જરૂિથી જોડાશો." 

- પૉલ મોરિસન (Paul Morrison),  ીફ એડસમસનસ્ટ્રેરટવ ઓરફસિ , સસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Canada-Day.aspx


 

 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી સવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદક છે 

લોકો. અમને ઊજાક મળે છે અમાિા સવસવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષકણનુાં કને્ર છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાકવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાસ માટે છે જે સુિસિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

સમરડયા સાંપકક (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસલ્ટકલ્ િલ સમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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