ત્વરિત જાહેિાત માટે

સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનમાાં પહેલી વાિ સામુદાયિક ગિબા ઉજવણીમાાં ભાગ લો
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિિો (ઓક્ટોબિ 10, 2019) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન શુક્રવાિ, ઓક્ટોબિ 18 નાાં િોજ સાાંજે 7 થી િાત્રે 11 વાગ્િા સુધી

7575 કેનેડી િોડ સાઉથ પિ યથથત, CAA સેન્ટિમાાં પહેલી વાિ સામુદાયિક ગિબા િોજશે. દિેક વ્િયક્તને આ જીવાંત સાાંથકૃયતક ઉજવણીમાાં
ભાગ લેવાનુાં આમાંત્રણ છે ! દિવાજાઓ સાાંજે 6 વાગ્િે ખુલી જશે.
ગિબા ઉજવણીમાાં નવ-રદવસીિ નવિાત્રી ઉત્સવના ભાગ તિીકે, પિાંપિાગત નૃત્િ, સાંગીત અને ગુજિાતી આહાિનો સમાવેશ થશે, આ
આિોજન દુયનિાભિમાાં વસતા હહાંદુ સમુદાિો દ્વાિા માન્િતાપ્રાપ્ત છે . અમાિી સાથે નૃત્િ, ગિબા ગીતો અને પ્રાથથના પ્રસાંગ આિતીમાાં
જોડાશો. ખાદ્ય પદાથો અને પીણાાં ખિીદી કિવા ઉપલબ્ધ િહેશ.ે
આ પ્રસાંગે જીવાંત મનોિાંજન આપનાિ નામાાંરકતોની િાદીમાાં પ્રખ્િાત અને ઍવોડથ-યવજે તા ગાિક, સાંગીતકાિ િયવન નાિક (Ravin Naik)
સામેલ છે જે મણે દુયનિાભિમાાં ગુજિાતી તહેવાિોમાાં આાંતિિાષ્ટ્રીિ થતિે પ્રવાસ ખેડ્િો છે . નાિક માટે શરૂઆત થથાયનક પ્રયતભા દશથના ઠાકિ
(Darshana Thaker), બ્રેમ્પટનમાાં થવિાયગની થકૂલ ઓફ મ્િુયિક ચલાવનાિ શાથત્રીિ તાલીમબદ્ધ ગાિક કિશે. જિમીન ઠક્કિ
(Jaymin Thakkar), ગુજિાતના એક ભૂતપૂવથ TV સમાચાિ વાાંચક, અને હાલમાાં RedFM કેનેડા સાથે િેરડિો શો પ્રથતુતકતાથ, આ
પ્રસાંગના માથટિ તિીકે પ્રથતુયત કિશે.
પ્રવેશ મફત િહેશે જે માાં થથાયનક ફૂડ બેંક માટે નાશવાંત-યસવાિના ખોિાકનુાં દાન કિી શકાશે. સીટી દ્વાિા Knights Table (નાઇટ્સ ટેબલ),
Seva Food Bank (સેવા ફૂડ બેંક) અને Ste. Louise Outreach (સેઇન્ટ લુઇસ આઉટિીચ) વતી દાન ઉઘિાવવામાાં આવશે.
ઇમાિત અને ડાન્સ ફ્લૉિ પિ સીયમત જગ્િા હોવાને લીધે મહેમાનોને વહેલા આગમન માટે પ્રોત્સાયહત કિવામાાં આવે છે .
આ આિોજન બ્રેમ્પટનની યવયવધતાને માન આપવા આપણાાં શહેિ દ્વાિા આખા વર્થ દિયમિાન આિોજન કિવામાાં આવતી શ્રેણીબદ્ધ
ઉજવણીઓ પૈકી બ્રેમ્પટનના સામુદાયિક ઓળખ કાિથક્રમનો એક ભાગ છે . િહેવાસીઓ માટે આ આિોજનો અન્િ સાંથકૃયતઓ યવશે શીખવાની
અને આપણાાં શહેિનો ભાગ બનતા ઘણાાં સમુદાિોને જાણવાની ચરડિાતી તક છે .
વધુ માયહતી માટે, કૃપા કિી વેબસાઇટ જુ ઓ www.brampton.ca/garba.
અવતિણ :
“બ્રેમ્પટન એક મોિે ઇક છે અને સીટી કાઉયન્સલ આપણાાં સમુદાિની અદભુત યવયવધતા ઉજવવામાાં ગૌિવ અનુભવે છે . કાઉયન્સલના તમામ
મહાનુભાવો વતી, અમે આશા િાખીએ છીએ કે તમામ સાાંથકૃયતક પશ્ચાદભૂમાાંના િહેવાસીઓ ગિબા િાત્રીની િોમાાંચક ગુજિાતી પિાંપિામાાં
અમાિી સાથે જોડાશે. ત્રણ મહત્વની થથાયનક ચેરિટીઓને સહાિતા કિવાની સાથે સાથે, નૃત્િ, સાંગીત અને થવારદષ્ટ ભોજનનો આનાંદ
માણશો. અમે 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)
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કૅનડે ાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહેરો પૈકી એક તરીકે બ્રૅમ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસે છે અને તમાાં 70,000 વ્યાપારો છે . અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ
છે લોકો. અમને ઊર્જદ મળે છે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમે રોકાણ માટે આકષણનાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા
પ્રિાસનાં નેતૃત્િ કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સરવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook,
અને Instagram પર જોડાિ. અહીં િધ ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca.
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