
 

 

 

26 ફેબ્રુઆરી 2019                     

 

બ્રમૅ્પટન ઉજવ ેછે આતંરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિન 
 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટાદરયો (26 ફેબ્રુઆરી 2019) – નાગદરકો અન ેમુલાકાતીઓન ેગુરુવાર, 07 માર્ચ 2019ના રોજ સાંજે 04:30 થી 6 બ્રમૅ્પટન 

સીટી િૉલ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિનની ઉજવણી કરવા માટે આમંત્રણ આપવામા ંઆવે છે. 

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્્ટન અને ઝોન્ટા ક્લબ ઓફ બ્રૅમ્્ટનના (Zonta Club) યજમાનપિ ેપ્રસંગનો પ્રારભં ડેઇહલ ટાઇમ સ્કક્વેરથી સીટી િૉલ 

એદિયમ સુધીની શોભાયાત્રા અન ેસ્કમજજંગ સેરમેનીથી પ્રારભં થશે.  

 

સીટી િૉલ એદિયમમાં િાજર રિલે લોકો શ્રેણીબદ્ધ વકતાઓ પ્રસ્કતુહતઓ અને સ્કથાહનક મહિલા સગંઠનો પાસેથી માહિતી મેળવવાનો લાભ 

લઈ શકશે જેમા ંસામેલ છે: 

 

 હસટી ટીવીનાં એમસીસ દિહસ્કટના િોવરન (Cristina Howorun) અને ટૅહમ સુિરલેન્ડ (Tammie Sutherland) 

 મેયર પેદિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown), દરજનલ કાઉહન્સલર રોવનેા સાન્તોસ (Rowena Santos) અને સીટી 

કાઉહન્સલર શેરમને હવહલયમ્સ (Charmaine Williams)નુ ંસ્કવાગત સંબોધન 

 સાિહસક હબસ્કમા િૈિર (Bisma Haider)નુ ંદકનોટ વ્યાખ્યાન CBCના ડ્રેગન્સ ડેન (Dragon’s Den) પર િશાચવવામા ંઆવશ ે

 બ્રૅમ્પટન હસદટઝન એવોડચ હવજેતા, લામોઇ હસમન્્સ (Lamoi Simmonds) દ્વારા સ્કપોકન વડચ (Spoken Word) 

 વૉહલસ ફોર વેલનેસ (Wallis for Wellness)ના માગચરટે વોહલસ-ડદફ (Margaret Wallis-Duffy) સાથે ઇન્ટરએહક્ટવ સેશન  

 નોથચ પાકચ અને સેન્િલ પીલ સેકન્ડરી સ્કકૂલ્સની ઝોન્ટા કલબ (Zonta Club) હવદ્યાથીનીઓ રેર્લ હલમ (Rachel Lim) અન ે

એહલયા અહબિી (Ellia Abidi) દ્વારા રજૂઆતો 

 SAMA મોડલે્સ, અન ેનોધચન લાઇટ્સ જસ્કિંગ ક્વાર્ટચટ (Northern Lights String Quartet)ના િિાસા અનોર (Hadassah 

Annor), રોઝી કૌર ર્ૌિાન (Rosey Kaur Chohan)ના મંર્ પર પ્રયોગો 

 ઝોન્ટા ક્લબ ((Zonta Club))નુ ંસાલ્વેશન આમી ફેહમહલ લાઇફ દરસોસચ સને્ટરને (Salvation Army Family Life 

Resource Centre) ર્ેકનું અપચણ 

 

"આપણાં શિેરમા ંમહિલાઓ દ્વારા ભજવાતી મિત્ત્વની તમામ ભૂહમકાઓને હબરિાવવા બ્રૅમ્પટન તનેો પ્રથમ જાિેર આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિન 

ઉજવી રહ્યો છે. આ પ્રસંગ એક એવી તક ઊભી કરશે જેથી અિીં બ્રમૅ્પટન ખાતે, આખા કૅનેડામાં અન ેહવશ્વભરમાં જે કંઇ પણ મહિલાઓ 

દ્વારા િાંસલ કરવામા ંઆવ્યંુ છે તનેે હબરિાવી શકાય" એવું મેયર પેદિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)એ જણાવ્યંુ િતુ.ં 

 

તમામ નાગદરકોને આહ્વાન કરવામાં આવ ેછે કે Twitter અન ેInstagram પર િેશટગે #WomenofBramptonનો ઉપયોગ કરી સીટીન ે

મહિલાઓનો સત્કાર કરવામા ંમિિ કરે. સીટીની ર્ેનલો પર તમારી સામગ્રી શેર કરવા માટે િેશટેગ #WomenofBrampton અન ે

tag @eventsbrampton on Instagram, અથવા @Brampton_Events on Twitterનો ઉપયોગ કરી તમને પ્રેરણાિાયી 

લાગતી મહિલા હવશે એક ટૂંકંુ હવધાન (15 અથવા ઓછા શબ્િ) સમેત તેમની તસ્કવીર અથવા વીદડયો પોસ્કટ કરો. 

 

https://www.instagram.com/eventsbrampton/
https://twitter.com/Brampton_Events


 

 

જ્યારે એક લૈંહગક રીતે સંતુહલત હવશ્વની માંગ ઊઠી છે ત્યાર ેમહિલાઓએ િાસંલ કરેલ સામાહજક, આર્થચક, સાંસ્કકૃહતક અને રાજનૈહતક 

હસહદ્ધઓને હબરિાવવા આખા હવશ્વમા ંઆંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિન ઉજવવામાં આવ ેછે. 2019ની ઝંુબશેની થીમ #BalanceforBetter 

છે. 

 

પ્રસંગ હવશે વધુ જાણકારી માટે  અિીં હક્લક કરો. 

 

-30- 

બ્રમૅ્પટન હવશાળ આયોજનો હવષ ેહવર્ાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતા ભહવષ્ય માટે તૈયાર સંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમુિાયની વૃહદ્ધ, યુવાની અને વૈહવધ્ય આપણને અલગ 

ઓળખ પ્રિાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવશેન સૂપર કૉદરડોર ખાતે હસ્કથત છીએ જ્યાં રોકાણોન ેપ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ અન ેવૈહશ્વક સ્કતરે અમારી સફળતામાં વૃહદ્ધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગહતશીલ શિેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ર્ાંપે છે અન ેઅિીં કામ કરતા લોકોમાં ગૌરવની લાગણીનો સંર્ાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્્ટનને આગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેથી તે એક જોડાણ 

ધરાવતું શિેર બન ેજે પ્રવતચનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાિહસક િોય. અમન ેTwitter, Facebook, અન ેInstagramપર અનુસરો. અિીં વધુ જાણકારી મળેવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

હમદડયા સપંકચ: 

મોહનકા િુગ્ગલ  

કોઓર્ડચનેટર, હમદડયા એન્ડ કમ્યુહનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂિાત્મક સંવાિ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/International-Women's-Day.aspx
https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

