
 

 

 

09 નવેમ્બર 2018                                                                                                                                       

બ્રમૅ્પટન ખાત ેવિન્ટર લાઇટ્સ િીકને્ડ - 16 થી 18 નવમે્બર  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – બ્રૅમ્પટનમાાં સૌથી રોમાાંચક સમયનાાં આગમનની તૈયારી છે - રજાઓની ૠતુ આવી ગઈ! 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન સત્તાિાર રીતે 2018ની રજાઓની ૠતુનો પ્રારાંભ વવન્ટર લાઇટ્સ વીકને્ડથી કરશ,ે જેમાાં 16 થી 18મી નિેમ્બર સધુી 

રોમાાંચથી ભરપુર એિાાં વિવિધ ઇિને્ટ્સ થશ.ે 

હોવલડ ેપૉપ-અપ શૉવપ 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ખાતે સહુ પ્રથમ િખત થનાર ઇન્ડોર હોવલડ ેપૉપ-અપ શૉવપ માટ ેતૈયાર રહેશો, જેમાાં સીટી હૉલ એરિઅમ અન ે

કન્ઝરવેટરીમાાં અનન્ય કહી શકાય એવા વવક્રેતાઓ હશ ેજયાાં સજાાશ ેઅનપુમ ભેટ સોગાદો, લહજેતદાર વાનગીઓ એક જ સ્થળે મેળવવા 

માટનેી જગ્યા અન ેઆખા પરરવાર માટ ેવવન્ટર વન્ડરલેન્ડ જેવુાં વાતાવરણ. આ વર્ાનુાં બજાર વવવવધ તહેવારલક્ષી લાક્ષવણકતાઓનુાં ગૌરવ લેશ ે

જેમક ેમેક-યોર-ઓન ઓનાામને્ટ સ્ટેશન, ગરમાગરમ એપલ સાઇડર અન ેપ્રવતભાશાળી કેરોલ (એટલેક ેનાતાલના પ્રાથથનાગીત) ગાયકો. 

 શુક્રિાર, 16 નવમે્બરના રોજ સાાંજે 6 થી 10 

 શવનિાર, 17 નવમે્બરના રોજ સવાર ે10 થી રાત્રે 10 

 રવિિાર, 18 નવમે્બરના રોજ સવારે 11 થી સાાંજે 3 

મનોરાંજનના લાઇન-અપ અને વવક્રેતાઓની સૂવચ સવહતની વધુ વવગતો માટે અહીં વલલક કરો. 

િાર્ષથક ટ્રી લાઇટટાંગ સરેમેની 

િાર્ષથક ટ્રી લાઇટટાંગ સેરમેની બ્રમૅ્પટનની રજાઓની ૠતુની ઉજિણીનો સત્તાિાર પ્રારાંભ ગણિામાાં આિે છે. સવહયારા, બધાાં બ્રૅમ્પટનવાસીઓ 

સીટીના 60 ફુટ ઊંચેરા સ્પ્રુસના વકૃ્ષની રોશની શરૂ કરવા ઉંધી ગણતરી કરશ,ે જે કેન વહહલાન્સ સ્્વેરમાાં નાતાલની 10,000 રોશનીઓથી 

ઝળહળી ઉઠશ.ે આ વનિઃશુલ્ક ઇવેન્ટમાાં બી જાઝેડ (B. Jazzed) દ્વારા ્યુરેટ થયેલ સાંગીતમય મનોરાંજન અન ેસમગ્ર પરરવાર માટ ેશે્રણીબદ્ધ 

ઇન્ડોર અન ેઆઉટડોર પ્રવૃવિઓ હાથ ધરાશે. 

 શુક્રિાર, 16 નવમે્બરના રોજ સાાંજે 6 થી 8 

મનોરાંજનના લાઇન-અપ અને બાંધ કરાયેલ માગોની માવહતી સવહતની વધુ વવગતો માટે અહીં વલલક કરો. 

બ્રમૅ્પટન સાન્તા લલૉઝ પરડે 

બ્રૅમ્પટનની સૌથી લાાંબી ચાલતી આિેલી પરાંપરા એટલે બ્રૅમ્પટનની િાર્ષથક સાન્તા લલૉઝ પરેડ જે રરજન ઓફ પીલ ખાતેની સૌથી વિશાળ એક 

રદિસીય ઇિેન્ટ છે અને સમગ્ર કનૅડેામાાં સૌથી વિશાળ રાવિના સમયે થતી પરેડ ગણિામાાં આિ ેછે. પરડેમાાં આવવુાં તથા સાન્તા મહોદય અન ે

મહોદયાનુાં બ્રમૅ્પટનમાાં સ્િાગત કરિાનુાં ચુકશો નહીં. ઝગમગતી રોશની, ફ્લોટ્સ, માર્ચિંગ બૅન્્સ, કૉસ્ટ્યુમ પહેરેલા નટો અન ેબીજુાં ઘણાં બધુાં. 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Winterlights%20Weekend/Pages/Holiday-Pop-Up%20Shoppe.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Winterlights%20Weekend/Pages/Tree-Lighting-Ceremony.aspx


 

 

 

 શવનિાર, 17 નવમે્બરના રોજ સાાંજે 5 થી 7 

પરેડના રૂટ, પરેડનો ઇવતહાસ અને બાંધ કરાયેલ માગોની માવહતી સવહતની વધુ વવગતો માટે અહીં વલલક કરો. 

સાન્તા મહોદય અન ેમહોદયા સાથનેા ફોટા 

સીટી હૉલમાાં આિો અને સાન્તા લલૉઝ મહોદય અન ેમહોદયા સાથે ફોટા પડાિો. ફોટા માટ ેપોઝ આપવા માટ ેબધાાંનુાં સ્વાગત છે! 

 રવિિાર, 18 નવમે્બરના રોજ સવારે 11 થી સાાંજે 3 

તમને વિન્ટર લાઇટ્સ િીકેન્ડના ઇિેન્ટ્સનુાં આખુાં સમયપિક અહીં મળશે. 

સપ્તાહના અાંવતમ રદિસોમાાં વનિઃશલુ્ક પાર્કિંગ ઉપ લબ્ધ કરાશે, જેની શરૂઆત શુક્રવારના રોજ સાાંજે 7થી થશ ેજે ડાઉનટાઉન ખાતેના 

નગરપાવલકાના તમામ ગેરજેોમાાં હશ:ે સીટી હૉલ, વેસ્ટ ટાવર, નલે્સન સ્્વરે, જૉહ્ન સ્િીટ અન ેરોઝ વથએટર.  

દરેક જણને પ્રોત્સાવહત કરિામાાં આિે છે કે તઓે પીલ રરજનલ પોવલસ ટૉય્ઝ ફોર ટૉટ્સની ઝુાંબેશના સ મથથનમાાં ભટે આપિા હેત ુએક રૅપર 

કાઢેલુાં રમકડુાં લેતા આિ ેઅથિા તો બગડી ન જાય એિી ખાિાની િાનગીઓ જેનુાં દાન બ્રમૅ્પટન ખાતેની ફુડ બૅંલસમાાં કરાશે. સપ્તાહના અાંવતમ 

રદવસોમાાં દાન સીટી હૉલના મુખ્ય દ્િાર પર આપી શકાશે. 

લિોટ: 

વિન્ટર લાઇટ્સ િીકેન્ડ એટલે બ્રમૅ્પટન ખાતેની રજાઓની ઋતુની સત્તાિાર શરૂઆત અન ેસીટી હૉલ કમે્પસમાાં આપનુાં આવતથ્ય કરિા અમે 

સહુ ઉત્સુક છીએ! આ વર્ાના વવન્ટર લાઇટ્સ વીકેન્ડમાાં દરેક હયવ્ત માટ ેકઈંકન ેકઈંક છે – રોશની, મ્યુવઝક, નૃત્ય અન ેબીજુાં ઘણાં બધુાં. અમન ે

ખાતરી છે કે આપ આ ગમ્મત ચુકશો નહીં."  

-        બૉબ ડાર્લિંગ, ડાયરે્ટર, બ્રૅમ્પટન ઇકોનોવમક ડેવેલપમને્ટ એન્ડ કલ્ચર 

-30- 

બ્રમૅ્પટન વિશાળ આયોજનો વિષ ેવિચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિતા ભવિષ્ય માટે તૈયાર સાંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમુદાયની વૃવદ્ધ, યુવાની અને વૈવવધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોિશેન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વસ્થત છીએ જયાાં રોકાણોન ેપ્રોત્સાવહત કરીએ છીએ અન ેિૈવવિક સ્તરે અમારી સફળતામાાં િૃવદ્ધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગવતશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાાંપે છે અને અહીં કામ કરતા લોકોમાાં ગૌરવની લાગણીનો સાંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ટનને આગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેથી ત ેએક જોડાણ 

ધરાવતુાં શહેર બન ેજે પ્રવતાનાત્મક, હયાપક અને સાહવસક હોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અહીં િધુ જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  

વમરડયા સાંપકથ : 

રક્રવસ્ટન શમાથ (Christine Sharma) 

વમરડયા રરલેશન્સ  

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

905.874.2880 | christine.sharma@brampton.ca 

 

  

 

https://bramptonsantaclausparade.com/home
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Winterlights%20Weekend/Pages/Welcome.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=christine.sharma@brampton.ca

