
 

 

 

                      

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  
 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનમાાં પહલેી વાિ સામદુાયિક ગિબા ઉજવણીમાાં ભાગ લો 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિિો (ઓક્ટોબિ 10, 2019) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન શકુ્રવાિ, ઓક્ટોબિ 18 નાાં િોજ સાાંજે 7 થી િાત્રે 11 વાગ્િા સધુી 

7575 કેનેડી િોડ સાઉથ પિ યથથત, CAA સને્ટિમાાં પહેલી વાિ સામુદાયિક ગિબા િોજશે. દિેક વ્િયક્તને આ જીવાંત સાાંથકૃયતક ઉજવણીમાાં 

ભાગ લેવાનુાં આમાંત્રણ છે! દિવાજાઓ સાાંજે 6 વાગ્િે ખુલી જશ.ે 

ગિબા ઉજવણીમાાં નવ-રદવસીિ નવિાત્રી ઉત્સવના ભાગ તિીક,ે પિાંપિાગત નૃત્િ, સાંગીત અન ેગજુિાતી આહાિનો સમાવેશ થશ,ે આ 

આિોજન દુયનિાભિમાાં વસતા હહાંદ ુસમદુાિો દ્વાિા માન્િતાપ્રાપ્ત છે. અમાિી સાથે નૃત્િ, ગિબા ગીતો અને પ્રાથથના પ્રસાંગ આિતીમાાં 

જોડાશો. ખાદ્ય પદાથો અને પીણાાં ખિીદી કિવા ઉપલબ્ધ િહેશે. 

આ પ્રસાંગ ેજીવાંત મનોિાંજન આપનાિ નામાાંરકતોની િાદીમાાં પ્રખ્િાત અને ઍવોડથ-યવજેતા ગાિક, સાંગીતકાિ િયવન નાિક (Ravin Naik) 

સામેલ છે જેમણે દુયનિાભિમાાં ગજુિાતી તહેવાિોમાાં આાંતિિાષ્ટ્રીિ થતિ ેપ્રવાસ ખેડ્િો છે. નાિક માટ ેશરૂઆત થથાયનક પ્રયતભા દશથના ઠાકિ 

(Darshana Thaker), બ્રેમ્પટનમાાં થવિાયગની થકૂલ ઓફ મ્િુયિક ચલાવનાિ શાથત્રીિ તાલીમબદ્ધ ગાિક કિશ.ે જિમીન ઠક્કિ 

(Jaymin Thakkar), ગજુિાતના એક ભૂતપૂવથ TV સમાચાિ વાાંચક, અન ેહાલમાાં RedFM કનેેડા સાથ ેિેરડિો શો પ્રથતુતકતાથ, આ 

પ્રસાંગના માથટિ તિીક ેપ્રથતુયત કિશ.ે 

પ્રવેશ મફત િહેશે જેમાાં થથાયનક ફૂડ બેંક માટે નાશવાંત-યસવાિના ખોિાકનુાં દાન કિી શકાશ.ે સીટી દ્વાિા Knights Table (નાઇટ્સ ટબેલ), 

Seva Food Bank (સવેા ફૂડ બેંક) અન ેSte. Louise Outreach (સેઇન્ટ લુઇસ આઉટિીચ) વતી દાન ઉઘિાવવામાાં આવશ.ે  

ઇમાિત અન ેડાન્સ ફ્લૉિ પિ સીયમત જગ્િા હોવાને લીધે મહેમાનોને વહેલા આગમન માટે પ્રોત્સાયહત કિવામાાં આવ ેછે. 

આ આિોજન બ્રેમ્પટનની યવયવધતાને માન આપવા આપણાાં શહેિ દ્વાિા આખા વર્થ દિયમિાન આિોજન કિવામાાં આવતી શે્રણીબદ્ધ 

ઉજવણીઓ પૈકી બ્રેમ્પટનના સામદુાયિક ઓળખ કાિથક્રમનો એક ભાગ છે. િહવેાસીઓ માટે આ આિોજનો અન્િ સાંથકૃયતઓ યવશ ેશીખવાની 

અન ેઆપણાાં શહેિનો ભાગ બનતા ઘણાાં સમુદાિોને જાણવાની ચરડિાતી તક છે. 

વધ ુમાયહતી માટે, કપૃા કિી વેબસાઇટ જુઓ www.brampton.ca/garba. 

અવતિણ : 

“બ્રેમ્પટન એક મોિેઇક છે અને સીટી કાઉયન્સલ આપણાાં સમુદાિની અદભુત યવયવધતા ઉજવવામાાં ગૌિવ અનભુવે છે. કાઉયન્સલના તમામ 

મહાનભુાવો વતી, અમ ેઆશા િાખીએ છીએ કે તમામ સાાંથકૃયતક પશ્ચાદભમૂાાંના િહવેાસીઓ ગિબા િાત્રીની િોમાાંચક ગજુિાતી પિાંપિામાાં 

અમાિી સાથ ેજોડાશ.ે ત્રણ મહત્વની થથાયનક ચેરિટીઓન ેસહાિતા કિવાની સાથે સાથે, નૃત્િ, સાંગીત અન ેથવારદષ્ટ ભોજનનો આનાંદ 

માણશો. અમ ેઆપણાાં સમુદાિમાાં જરૂરિિાતમાંદોને સહાિતા કિવા Knights Table, Seva Food Bank અને Ste. Louise 

Outreach માટે મોટા પાિે દાન ઉઘિાવવાની આશા િાખીએ છીએ.” 

-        મેિિ પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown) 

http://www.brampton.ca/garba
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપારો છે. અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ 

છે લોકો. અમને ઊર્જદ મળે છે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમ ેરોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા 

પ્રિાસન ાં નેતૃત્િ કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સ રવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, 

અને Instagram પર જોડાિ. અહીં િધ  ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

યમરડિા સાંપકથ: 

મોયનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડથનેટિ, યમરડિા એન્ડ કમ્િુયનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્િૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પ્ટન 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

