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એપ્રિલ શીખ સ ાંસ્કપૃ્રિક વ રસ  (શીખ હરેરટજે)નો મપ્રહનો છે 

બ્રમૅ્પટન આપણ  શીખ સમદુ યન ેવધ વ ેછે 

 

બ્રૅમ્પટન, ON: સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન એપ્રિલ મ સન ેશીખ સ ાંસ્કૃપ્રિક વ રસ ન  મપ્રહન  િરીક ેઓળખ ેછે અન ેજ્ય રે આપણ ેબ્રૅમ્પટનન  

સ મ પ્રજક, ર જકીય અન ેસ ાંસ્કૃપ્રિક િ ણ વ ણ મ ાં શીખ કૅનેરિયનોન  યોગદ નની સ્વીક રીન ેઉજવી રહ્ય  છીએ ત્ય રે જોિ વ નુાં આમાંત્રણ 

આપીએ છીએ. આ એક એવી િક છે જ્ય રે ભ પ્રવ પેઢીઓન ેશીખ કૅનેરિયનોએ ભજવેલ અન ેઆખ  દેશમ ાં આપણ  સમુદ યમ ાં ભજવી રહ્ય  

છે િેવી મહત્ત્વની ભૂપ્રમક  પ્રવશ ેય દ અપ વીન,ે ઉજવણી કરીન ેજાણક રી આપી શકીએ.  

 

ઉજવણી કરવ  મ ટ ેસીટી ગુરૂવ ર, એપ્રિલ 26ન  રોજ સ ાંજે 6 થી 8 વચ્ચ ેનેટવર્કિંગ, રજૂઆિો અન ેજીવાંિ મનોરાંજન ભરેલી સ ાંજ સીટી 

હૉલ એરિયમ એન્િ કન્ઝવેટરી ખ િે યોજી રહ્ય  છે. િમ મ લોકોને હ જર રહેવ નુાં આમાંત્રણ છે. 

 

શીખ સમુદ ય મ ટ ેઆ એક મહત્ત્વપણૂણ મપ્રહનો છે જ્ય રે ખ લસ નુાં અન ેશીખ ધમણન ાં ઘટકોનુાં સજણન થયુાં. 14 એપ્રિલ 2018ન ેશપ્રનવ રન  

રોજ ઘણ ાં બધ ાં શીખ કૅનેરિયનોએ બસૈ ખી ઉજવી જે ખ લસ  રદન િરીક ેપણ ઓળખ ય છે. 

   

શીખ સ ાંસ્કૃપ્રિક વ રસ  મ સ (શીખ હેરરટેજ મન્થ)ન  િસાંગ પ્રવષે વધુ મ પ્રહિી મ ટે અહીં મુલ ક િ લો www.brampton.ca 

 

 

ક્વોટ: 

 

"એપ્રિલ મપ્રહનો શીખ સ ાંસ્કૃપ્રિક વ રસ  મ સ િરીક ેજાહેર કરીન ેઆપણ  શીખ સમુદ યની કદર કરિ  સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ગવણની લ ગણી 

અનભુવ ેછે. આપણ  સ ાંસ્કૃપ્રિક િ ણ વ ણ ન  મહત્ત્વપૂણણ ભ ગ િરીક ેઅમ ેશીખ સમુદ યની કૃિજ્ઞિ  વ્યક્િ કરીએ છીએ જેઓ અહીં 

બ્રૅમ્પટનન  સમુદ યમ ાં સરિયપણ ેક યણરિ છે – આપ અમન ેસહુન ેિેરણ  આપો છો" 

- મેયર પ્રલન્િ  જેફ્રી 

 

 “જ્ય રે આપણ ેએપ્રિલન ેશીખ સ ાંસ્કૃપ્રિક વ રસ  મ સ િરીક ેજાહેર કરી રહ્ય  છીએ ત્ય ર ેમન ેગવણ થાય છે કે હુાં સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની 

પ્રનવ સી છુાં. શીખ સ ાંસ્કૃપ્રિક વ રસ  મ સ (શીખ હેરરટજે વીક) આપણ  દેશમ ાં શીખ કૅનેરિયનોએ ભજવેલ મહત્ત્વપૂણણ ભૂપ્રમક  પ્રવષ ેભ પ્રવ 

પેઢીઓન ેય દ કર વવ , િેની ઉજવણી કરવ  અન ેિેની જાણક રી આપવ ની િક છે. 

- સીટી ક ઉપ્રન્સલર ગુરિીિ પ્રધલ્લોન, વૉિણ 9 અન ે10 
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http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/sikh-heritage/Pages/Welcome.aspx


 

 

 

બ્રમૅ્પટન પ્રવશ ળ આયોજનો પ્રવષ ેપ્રવચ ર ેછે. અમ ેિીક્ષ્ણ ફોકસ ધર વિુાં ભપ્રવષ્ય મ ટે િૈય ર સાંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ કે આપણ  સમુદ યની વૃપ્રધધ, યુવ ની અન ે

વૈપ્રવધ્ય આપણને અલગ ઓળખ િદ ન કરે છે. અમ ેકૅનેિ ન  ઇનોવેશન સૂપર કૉરરિોર ખ િે પ્રસ્થિ છીએ જ્ય ાં રોક ણોને િોત્સ પ્રહિ કરીએ છીએ અન ેવૈપ્રવવક સ્િરે અમ રી 

સફળિ મ ાં વૃપ્રધધ કરી રહ્ય  છીએ. અમ ેબન વી રહ્ય  છીએ એવ  ગપ્રિશીલ શહેરી કેન્રો જે િકોનો િણખો ચ ાંપે છે અન ેઅહીં ક મ કરિ  લોકોમ ાં ગૌરવની લ ગણીનો સાંચ ર 

કરે છે. અમ ેબ્રૅમ્્ટનન ેઆગળ ધપ વી રહ્ય  છીએ જેથી િે એક જોિ ણ ધર વિુાં શહેર બને જે િવિણન ત્મક, વ્ય પક અન ેસ હપ્રસક હોય. અમન ેTwitter અન ેFacebook 

પર ફોલો કરો. અહીં વધુ જાણક રી મેળવો www.brampton.ca. 
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મીડિયા ર્ોર્િકનેટર (Media Coordinator) 
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