
 

 

 

16 જુલાઈ 2018 

જુલાઇ 22ના રોજ ફરી આવ ેછે ગાર્ડન સ્ક્વરેમાાં સ્કટૉમ્પ એન’સ્કટમૅ્મ્પર્ 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો  – બ્રમૅ્પટનના ગાર્ડન સ્ક્વેરમાાં જુલાઇ 22ના રોજ સાાંજે 4-8 બધી જ દેશી વસ્કતુઓ સાથ ેઉજવણી થશ.ે ભૂલકાઓની 

પ્રવૃમ્િઓ, લજ્જતદાર પકવાનો, સાંગીત અન ેનૃત્ય માટે પધારો તમારી કાઓબૉય હૅટ્સ અન ેબૂટ લઈને ર્ાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાાં. ર્ીજે જૉહ્ની 

રરવે્સ કન્રી મ્યુમ્િક તરીક ેઓળખાતા તળપદી સાંગીતના સૂરો રેલાવશ ેઅન ેતમ ેવેસ્કટ કોસ્કટ શફલ શીખશો, અન ેર્બલ રબલ લાઇન ર્ાન્સરો 

પાસેથી લાઇન ર્ાનન્સાંગના પાઠ ભણશો. 

આ વર્ષ ેસ્કટૉમ્પ એન’સ્કટૅમ્મ્પર્માાં મખુ્ય આકર્ષડણ હશ ેસશા મ્વસાજી જેઓ દ ને્સ્કટ  કન્રી મ્યુમ્િક સ્કટારના 2016ના મ્વજેતા છે. સશા વગાર્શ ે

બે સેટ્સ, સાાંજે 06:15 વાગ્યે અને સાાંજે 07:30 વાગ્યે. 

આ ઉનાળે, તમારી કન્રી પાટીનુાં સ્કથળ છે ગાર્ડન સ્ક્વેર, જે ર્ાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટનની ગમ્તશીલ, રિયાશીલ જાહેર જગ્યા છે. સ્કટૉમ્પ 

એન’સ્કટૅમ્મ્પર્ મ્વશ ેવધુ જાણવા અને ગાર્ડન સ્ક્વેરના કાયડિમો મ્વશે સાંપૂણડ મ્વગતો માટે અહીં મુલાકાત લો 

www.brampton.ca/gardensquare અથવા સોશ્યલ પર ફોલો કરો: 

instagram.com/garden.square ∙ twitter.com/gardensqlive ∙ facebook.com/brampton.gardensquare 

્વોટ: 

“ગાર્ડન સ્ક્વેરના ઉનાળાના ઇવને્ટ્સ આપણા તમામ રહીશો માટ ેકેટલી બધી વસ્કતુઓ લાવ્યા છે. લોકમ્પ્રય સ્કટૉમ્પ એન’સ્કટૅમ્મ્પર્ દરેક જણમાાંથી 

તેમનુાં ‘તળપદાપણાં’ બહાર લાવ ેછે. સ્ક્વેર ખાતે પધારો અને આ રાહ જોવાઇ રહી હતી એવા કન્રી ઇવેન્ટમાાં સહભાગી થાવ." 

-       મેયર મ્લન્ર્ા જેફ્રી 

-30- 

બ્રમૅ્પટન મ્વશાળ આયોજનો મ્વર્ષ ેમ્વચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતુાં ભમ્વષ્ય માટે તયૈાર સાંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમદુાયની વૃમ્ધધ, યુવાની અન ેવૈમ્વધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેર્ાના ઇનોવશેન સૂપર કૉરરર્ોર ખાતે મ્સ્કથત છીએ જ્યાાં રોકાણોન ેપ્રોત્સામ્હત કરીએ છીએ અન ેવૈમ્વવક સ્કતરે અમારી સફળતામાાં વૃમ્ધધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગમ્તશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાાંપે છે અન ેઅહીં કામ કરતા લોકોમાાં ગૌરવની લાગણીનો સાંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્્ટનન ેઆગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેથી તે એક જોર્ાણ 

ધરાવતુાં શહેર બન ેજે પ્રવતડનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાહમ્સક હોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અહીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 
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