
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                                                                      

ટ ૂંક સમયમાૂં થનાિ પ્રસૂંગોમાૂં ઉજવીએ બ્રમૅ્પટનન ૂં વવૈવધ્ય 

શીખ ધિોહિ માસ (Sikh Heritage Month) અન ેશહરેન ું સૌ પ્રથમ કમ્ય નનટી ઇફ્તાર માટ ેઅમારી સાથ ે

જોડાવ 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો (25 એનપ્રલ 2019) – સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન આવતા કેટલાક સપ્તાહમાૂં બે પ્રસૂંગો માિફત ઉજવશ ેપોતાન ૂં સાૂંસ્કૃવતક 

વૈવવધ્ય. તમામ નાગરરકોન ેએનપ્રલ 27ના િોજ શીખ સમાજની વધામણી કિવા અને સીટીના પ્રથમ કમ્ય વનટી ઇફ્તાિ માટ ેમ ે16ના રોજ 

હાજર રહેવા આમુંનિત કરવામાું આવ ેછે. 

શીખ ધિોહિ માસ  

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન દ્વાિા એવપ્રલ મવહનાને બ્રમૅ્પટન ખાતે તેમજ આખા દેશમાૂં શીખ કનેેરિયનોના મહત્ત્વપ ણણ યોગદાનોને વધાવી લેવા માટે 

એવપ્રલ મવહનાન ેશીખ ધિોહિ માસ તિીક ેજાહેિ કયો છે. એનપ્રલ 27ના રોજ સાુંજે 5:30 વાગ્યે સીટી હૉલ એરિયમ ખાતે પરુંપરાગત 

ક્ય નિનનો સ્વાદ માણવા, નટેવકક કરવા અન ેહળવામળવા તેમજ પ્રેરણાદાયક વક્તાઓન ેસાુંભળવા માટ ેજરૂરથી પધારશો. ઉત્તરાધકમાું શીખ 

હેરરટેજ મન્થ ફાઉન્િેશનનો સમાપન પ્રસૂંગ યોજાશ ેજેમાૂં હશે જીવૂંત મનોિૂંજન, સાુંસ્કૃનતક માનહતી, આર્ટકસ્ટ માકેટપ્લેસ અન ેબીજ ું  ઘણું 

બધ ું. 

કમ્ય વનટી ઇફ્તાિ 

 

િમઝાન મ બાિક! ગાડકન સ્ક્વેર ખાતે મે 16ના રોજ સાુંજે 7 વાગ્યે સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના યજમાનપદે પ્રથમ કમ્ય નનટી ઇફ્તારન ું આયોજન 

થશેે. આ પ્રસુંગ સૂયાકસ્ત સમયે નનશ લ્ક સાવકજનનક જમણથી પનવિ રમિાન માસન ેનબરદાવશ ેજ્યારે મ સલમાન નબરાદરો પોતાનો રોજો 

છોડી શકશે. રૂહાની સ્ટેજ કાયકક્રમ, સાુંસ્કૃનતક રડસ્પ્લેને માણવા બધાું લોકોન ું સ્વાગત છે, જેના બાદ દ વા મુંગાશ ેઅન ેપરુંપરાગત ભોજન હશ.ે 

સૂંખ્યા મયાણરદત છે તેથી કૃપા કિીન ેRSVP, મ ે12 સ ધીમાું www.brampton.ca/events પિ આપી દેશો. 

આ પ્રસૂંગો બ્રૅમ્પટનનાૂં કમ્ય વનટી િકેગવનશન પ્રોગ્રામનો ભાગ છે, જે સાુંસ્કૃનતક ઉજવણીઓની શે્રણી છે જે સીટી દ્વારા આખા વર્ક દરનમયાન 

બ્રૅમ્પટનના વૈનવધ્યન ેનબરદાવવા માટે યોજવામાું આવ ેછે. આ પ્રસુંગોન ું માધ્યમ નાગરરકોન ેબીજી સુંકૃનતઓ નવશ ેજાણકારી મેળવવાની 

જબરદસ્ત તક પ િી પાિ ેછે તમેજ આપણૂં શહેિ સમાવી લે છે એવા ઘણા બધાૂં સમાજોને જાણવા ઓળખવાનો અવસિ ઊભો કિે છે. 

આવા અવસિો અન ેઅન્ય સીટી ઇવેન્્સ વવશ ેવધ  માવહતી માટ ેઅહીં મ લાકાત લો www.brampton.ca/events. 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/events&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5a9a68266172421424a708d6c98f266e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636918015685922440&sdata=EMBp9qKo9Yb+JVpxwXu4S48bCTL11A41n26xNUcPW3A=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/events&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5a9a68266172421424a708d6c98f266e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636918015685922440&sdata=EMBp9qKo9Yb+JVpxwXu4S48bCTL11A41n26xNUcPW3A=&reserved=0


 

 

ક્વોટ 

"કાઉનન્સલ વતી અમ ેસહ  ગૌરવ અન ભવીએ છીએ કે સીટી આ વર્ ેસાુંસ્કૃનતક કાયકક્રમોની શે્રણી મારફત બ્રૅમ્પટનના અદ્ભૂત વૈનવધ્યન ેઉજવી 

રહ્ ું છે. અમન ેઆશા છે ક ેતમામ સાૂંસ્કૃવતક પૃષ્ઠભ  ધિાવતા વનવાસીઓ અમાિી સાથે એવપ્રલ 27ના રોજ શીખ સમાજની ગૌરવશાળી 

ધરોહરન ેસમજવા માટ ેજોડાશ ેતેમજ સાવકજનનક ઇફ્તારમાું મે 16ના રોજ અમારી સાથે ભોજન લેશે. 

- મેયર પેરિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 

-30- 

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન વવશે વવષે વધ  માવહતી માટે અહીં મ લાકાત લો www.brampton.ca અમને ફોલો કિો Twitterપિ, Facebookપિ, અન ેInstagramપિ. 

  

 

 

 

 

  

વમરિયા સૂંપકણ: 

મોવનકા દ ગ્ગલ  

કોઓર્િણનેટિ, વમરિયા એન્િ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્ય હાત્મક સૂંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

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

 

http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

