03 જાન્યુઆરી 2019

2019નુતનવર્ષ લેવી (New Year’s Levee)મ ાં મેયર પેટ્રિક બ્ર ઉન (Mayor Patrick Brown) અને
ક ઉન્ન્િલન ાં િદસ્યો િ થે મુલ ક ત
બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટ ટ્રરયો – બ્રૅમ્પટનન ન્નવ િીઓ િત્ત વ ર રીતે સ્વ ગત કરી ચુક્ય છે અને મેયર પેટ્રિક બ્ર ઉન (Mayor Patrick Brown)
અન ક ઉન્ન્િલન ાં િદસ્યો હવે વ ર્ર્ષક નુતનવર્ષ લેવીની પરાંપર ને આક ર આપવ ની તૈય રી કરી રહ્ય છે .
શનનવાર, 12 જાન્યુઆરી 2019ન રોજ િવ રે 11:30 થી બપોરે 3 વ ગ્ય િુધી મેયર બ્ર ઉન અને ક ઉન્ન્િલન ાં િદસ્યો િ થે એક બપોર
ન્વત વવ મ ટે તમ મ ન ગટ્રરકોને આમાંત્રણ છે .
એક એવો પ્રસંગ જે ને ગુમાવવાની કોઇ પણ નાગરરકની ઇચ્છા નહી હોય એવું અમારં માનવું છે સાથે જ ગેજ પાકકમાં નનિઃશુલ્ક સ્કેટટંગ, મેયર
અને ક ઉન્નસલરો સાથે મુલાકાત અને અનિવાદન તેમજ સ્વારદષ્ટ િોજન.
નાગરરકોને આહ્વાન કરવામાં આવે છે કે તેઓ પોતાના સ્કેટ્સ સાથે લઈને આવે.
સવારે 11:30– બપોરે 12:30
ઔપચારરક સ્વાગત સમારંિ અને અલ્પાહાર
સીટી હૉલ એરિયમ, ન્વલલાંગ્ટન સ્િીટ વેસ્ટ અને વેસ્ટ ટ વર કન્ઝવેટરી, 41 જ્યોજષ સ્િીટ
સાંજે 12 − 3
DJ ટૅમ િ થે ગેજ પ કષમ ાં સ્કેટટાંગ
આ પ્રસંગની અવનિ દરનમયાન સીટી હૉલ ખાતે પાર્કિંગ નનિઃશુલ્ક ઉપલબ્િ રહેશ.ે
વહુ માનહતી માટે, અહીં નલલક કરો.
લવોટ
"ક ઉન્ન્િલન િદસ્યો િ થે હુ ાં ગેજ પ કષ અને િીટી હૉલ િ થે નુતનવર્ષની ઉજવણી કરવ મ ટે અમે ઉત્િુક છીએ! સ્કેટ કરવ મ ટે તૈય ર થઈ
જાવ, ગપશપ કરો અને બપોરને મ ણો – જે લોકો હ જર રહેશે તેઓને મળવ અમે ઉત્િુક છીએ.
-
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બ્રૅમ્પટન નવશાળ આયોજનો નવષે નવચારે છે . અમે તીક્ષ્ણ ફોકિ ધર વત ભન્વષ્ય મ ટે તૈય ર િાંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ કે આપણ િમુદ યની વૃન્ધધ, યુવ ની અને વૈન્વધ્ય આપણને અલગ
ઓળખ પ્રદ ન કરે છે . અમે કૅનેડાના ઇનોવેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે નસ્થત છીએ જયાં રોકાણોને પ્રોત્સાનહત કરીએ છીએ અને વૈનવવક સ્તરે અમારી સફળતામાં વૃનધિ કરી રહ્યા છીએ. અમે બન વી
રહ્ય છીએ એવ ગન્તશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચ ાંપે છે અને અહીં ક મ કરત લોકોમ ાં ગૌરવની લ ગણીનો િાંચ ર કરે છે . અમે બ્રૅમ્્ટનને આગળ ધપ વી રહ્ય છીએ જે થી તે એક જોડ ણ
ધર વતુાં શહેર બને જે પ્રવતષન ત્મક, વ્ય પક અને િ હન્િક હોય. અમને Twitter, Facebook, અને Instagramપર અનુસરો. અહીં વધુ જાણક રી મેળવો www.brampton.ca.
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