
 

 

  

19 ફેબ્રુઆરી 2019                                                                                                                                       

ઝરકા નવાઝ સ્થપાશ ેબ્રમૅ્પટન આર્ટ્સ વૉક ઓફ ફમે મહીં 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો (ફેબ્રુઆરી 19, 2019) – સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન અન ેફેસ્ટટવા ઓફ સ્િટરરી ડાઇવર્સિટી (FOLD) શુક્રવાર, 22 માર્િ 

2019ના રોજ પ્રટતુત કર ેછે ઝરકા નવાઝ સાથેની એક શામ. નવાઝના કાયિન ેઉજવવા માટ ેઇવેન્ટમાાં સ્ટોરીટેલલાંગ એટલેકે કથાકથન અન ે

જેઅલ રરચાર્સ્નના યજમાનપદે અાંતરાંગ વાતાસલાપની ્ાાંજનો ્માવેશ થશે જેઓ FOLDનાાં આર્ટિસ્ટટક રિગ્િશિક છે જેના બાિ નવાઝન ે

બ્રૅમ્પટન આર્ટસિ વૉક ઓફ ફેમમાાં ઇન્ડક્ટ કરાશે. 

નવાઝની ખ્યાતત CBCની સ્સરરયિ "તલટલ મૉસ્ક ઓન દ પ્રૅરર"નાાં ્જસક તરીકેની છે, જે પસ્ચર્મમાાં રહેતા મુસ્ટિમ સમાજ પર આધારરત 

સ્વચવની પ્રથમ સ્સટકોમ હતી. આ સ્હટ શો 2012માાં છ સફળ સ્સઝન બાિ પૂર્િ થયો અન ેહવ ેતેનુાં પ્રસારર્ 60 કરતા વધ ુિેશોમાાં થઈ રહ્ુાં છે. 

તેર્ી પોતાની સ્વનોિી ટમરર્કથા િાફફાંગ ઓલ દ વે ટુ દ મૉસ્કની બસે્ટ ્ેલલાંગ લેતિકા રહી છે જે મુતસ્લમ કનેેરર્યન તરીકનેા ઉછેરની કથા છે. 

અવારનવાર નવાઝ ઇટિામ, સ્વનોિ, લિાંગભેિ, ધમિ, બહુસ્વધ સાંટકૃસ્તવાિ અન ેઅનેકતા પર જાહેર વક્તવ્ય આપતા હોય છે. હાિમાાં તેર્ી 

CBC ન્યુઝ સસકાટશવેન શોનુાં સાંર્ાિન કરી રહી છે. 

તેણીનો જન્મ તલવરપુલ, ઇંગિેન્ડમાાં થયો, નવાઝનો પરરવાર 1980ના િાયકામાાં બ્રૅમ્પટન ખાતે ટથાયી થયો જયાાં તેર્ીએ ફૉલિાંગડેિ 

એસ્િમેન્ટરી ટકૂિ અન ેલર્ાંગકઝુી સેકન્ડરી ટકૂિમાાં ભર્ી. તેર્ીની ટમરર્કથામાાં નવાઝ એક ઇસ્મગ્રન્ટના બાળક તરીક ેઅન ેતેર્ીના વગિની 

એકમાત્ર બ્રાઉન છોકરી તરીક ેપોતાના સહઅધ્યાયીઓ સાથે કેવી રીતે અનુરૂપ થઈ હતી તેનુાં વણસન છે" 

ઝરકા નવાઝ ્ાથનેી એક શામ ્ાાંજે 07:30 વાગ્યે રોઝ ટટુરડયો ખાતે થશ.ે તે ઇવેન્ટમાાં નવાઝનો સ્હટ શો િશાિવાશે, તેર્ીની ટમરર્કથાનુાં 

વાાંર્ન થશ ેઅન ેપ્રચનોત્તરી બાિ આટિસ વૉક ઓફ ફેમ ઇન્ડક્શન સેરરમની અન ેસત્કાર સમારાંભનો સમાવેશ થાય છે. રટરકર્ટ્ $20 ફકાંમતની 

છે અન ેહવ ેઅહીં ઉપિબ્ધ છે www.rosetheatre.ca. 

"બ્રૅમ્પટન આર્ટસિ વૉક ઓફ ફેમ એવી ઉત્કૃષ્ટ પ્રસ્તભાઓ પર પ્રકાશ ફેંક ેછે જે આપર્ા વૈસ્વધ્યસભર સમાજમાાંથી ઉદ્ભવી છે” એવુાં મેયર પરેિક 

બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)એ જર્ાવ્યુાં હતુાં. "અમન ેઝરકા નવાઝન ેફરી બ્રૅમ્પટનમાાં કૅનેડાના કિાજગતમાાં તેર્ીના ફાળાને વધાવી 

િેવાની ઉજવર્ીમાાં ટવાગત કરતા આનાંિની િાગર્ી થાય છે." 

બ્રૅમ્પટન આર્ટ્સ વૉક ઓફ ફમે સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનનો સન્માન આપવાના કાયિક્રમો પૈકી એક અગત્યનો કાયિક્રમ છે જે બ્રૅમ્પટનમાાંથી ઉદ્ભવતી 

અદ્ભૂત કિા અન ેસજિનવૃસ્ત્ત સાથે જોર્ાવા અને તને ેઉજવવાનો અનોિો કાયસક્રમ છે જે ્ાથ ેજ આગામી કલાકારો અન ે્જસકોની પેઢી માટ ે

પ્રેરણાદાયી તનવર્શે જેથી તેઓ તણેીના નક્શેકદમ પર ચાલી શકે. બ્રમૅ્પટનના સમાજમાાં ગૌરવની િાગર્ીનો સાંર્ાર કરવા અન ેનવકિાકારો 

અન ેસજિકોન ેપ્રેરરત કરવા બ્રૅમ્પટનમાાં ઉછેર થયો હોય અથવા બાળપણના વર્સ તયાાં તવતાવ્યા હોય એવા ઇન્ર્ક્ટીઝની પ્ાંદગી કલા અન ે

મનોરાંજનના ક્ષેત્રમાાં લોકોનો આદરભાવ હાાં્લ કરવા માટ ેથાય છે. 

http://www.rosetheatre.ca/
https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/arts-walk-of-fame/pages/welcome.aspx
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બ્રમૅ્પટન તવશાળ આયોજનો તવર્ ેતવચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ર્ ફોકસ ધરાવતા ભસ્વષ્ય માટે તૈયાર સાંગઠન છીએ. અમ ેજાર્ીએ છીએ ક ેઆપર્ા સમુિાયની વૃસ્દ્ધ, યુવાની અને વૈસ્વધ્ય આપર્ન ેઅિગ 

ઓળિ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે સ્ટથત છીએ જયાાં રોકાર્ોન ેપ્રોત્સાસ્હત કરીએ છીએ અને વૈસ્ચવક ટતરે અમારી સફળતામાાં વૃસ્દ્ધ કરી રહ્ા છીએ. અમ ેબનાવી 

રહ્ા છીએ એવા ગસ્તશીિ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તર્ખો ર્ાાંપે છે અને અહીં કામ કરતા િોકોમાાં ગૌરવની લાગણીનો ા્ંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્્ટનને આગળ ધપાવી રહ્ા છીએ જેથી ત ેએક જોડાર્ 

ધરાવતુાં શહેર બન ેજે પ્રવતિનાત્મક, વ્યાપક અને સાહસ્સક હોય. અમન ેTwitter, Facebook, અન ેInstagramપર અનુ્રો. અહીં વધુ જાર્કારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

તમરર્યા ્ાંપકસ: 

મોતનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ર્સનેટર, તમરર્યા એન્ર્ કમ્યુતનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાતમક ા્ંવાદ   

્ીટી ઓફ બૅ્રમ્્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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https://www.facebook.com/CityBrampton
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