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ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਦਾ ਪਰਿਲਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਰਬ੍ਾ ਮਨਾਓ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (10 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2019) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ੁੁੱ ਕਰਵਾਰ, 18 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ, 7575 ਕੈਨੇਡੀ
ਰੋਡ ਿਾਊਥ (7575 Kennedy Road South) ਰਵਖੇ ਿਰਥਤ, ਿੀ.ਏ.ਏ. ਿੈਂਟਰ (CAA Centre) ਰਵੁੱ ਚ ਆਪਣਾ ਪਰਿਲਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਰਬ੍ਾ
(Garba) ਆਯੋਰਜਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਿਰ ਰਕਿੇ ਨੂੰ ਇਿ ਉਤਸ਼ਾਿ ਭਰੇ ਿੁੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਜਸ਼ਨ ਰਵੁੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿੁੱ ਦਾ ਰਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ! ਦਰਵਾਜੇ ਸ਼ਾਮ 6
ਵਜੇ ਖੁੁੱ ਲਹਣਗੇ।
ਗਰਬ੍ਾ ਜਸ਼ਨਾਂ ਰਵੁੱ ਚ, ਨੌ-ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਨਰਾਰਤਆਂ (Navratri) ਦੇ ਰਤਓਿਾਰ ਦੇ ਰਿੁੱ ਿੇ ਵਜੋਂ, ਪਰੰ ਪਰਰਕ ਡਾਂਿ, ਿੰ ਗੀਤ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭੋਜਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਵੁੱ ਚ ਰਿੰ ਦੂ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਵੁੱ ਲੋਂ ਖਾਿ ਮਾਨਤਾ ਰਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਡਾਂਿ ਕਰਨ, ਿਪੀਚ ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਿੈਰੇਮਨੀ, ਆਰਤੀ ਲਈ
ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਵੋ। ਖਰੀਦਣ ਵਾਿਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੋਣਗੇ।
ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵੁੱ ਚ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਗਾਇਕ, ਕੰ ਪੋਜਰ ਅਤੇ ਿੰ ਗੀਤਕਾਰ, ਰਵੀਨ ਨਾਇਕ
(Ravin Naik) ਮੁੁੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਿੋਣਗੇ, ਰਜਿਨਾਂ ਨੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਵੁੱ ਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਰਤਓਿਾਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
ਿੈ। ਿਥਾਨਕ ਪਰਰਤਭਾਸ਼ੀਲ ਦਰਸ਼ਨਾ ਠੁੱਕਰ (Darshana Thaker), ਜੋ ਸ਼ਾਿਤਰੀ ਿੰ ਗੀਤ ਰਵੁੱ ਚ ਰਿੁੱ ਰਖਅਤ ਗਾਇਕਾ ਿਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ
ਿਵਰਾਰਗਨੀ ਿਕੂਲ ਆਫ ਰਮਊਰਜਕ (Swaraagini School of Music) ਚਲਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਨਾਇਕ ਤੋਂ ਪਰਿਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ
ਂ ਰ ਅਤੇ ਰੈੈੱਡਐਫਐਮ ਕੈਨੇਡਾ (RedFM Canada) ਰਵੁੱ ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੋ ਮੇਜ਼ਬ੍ਾਨ, ਜੈਮੀਨ ਠੁੱਕਰ (Jaymin Thakkar)
ਪੂਰਵ ਟੀਵੀ ਰਨਊਜ ਐਕ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬ੍ਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵੁੱ ਚ ਿਥਾਨਕ ਫੂਡ ਬ੍ੈਂਕ ਵਾਿਤੇ ਖਰਾਬ੍ ਨਾ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਪਰਵੇਸ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਿੈ। ਰਿਟੀ, ਨਾਈਟਿ ਟੇਬ੍ਲ
(Knights Table), ਿੇਵਾ ਫੂਡ ਬ੍ੈਂਕ (Seva Food Bank) ਅਤੇ ਿੈਂਟ ਲੁਈਿ ਆਉਟਰੀਚ (Ste. Louise Outreach) ਦੇ ਵੁੱ ਲੋਂ ਦਾਨ ਇਕੁੱ ਤਰ
ਕਰੇਗੀ।
ਰਬ੍ਲਰਡੰ ਗ ਰਵੁੱ ਚ ਅਤੇ ਡਾਂਿ ਫਲੋ ਰ ਤੇ ਿੀਰਮਤ ਜਗਹਾ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਿੁੰ ਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪਰੋਗਰਾਮ (Community Recognition Program) ਦਾ ਰਿੁੱ ਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਅਰਜਿੇ ਿੁੱ ਰਭਆਚਾਰਕ
ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਿੀਰੀਜ ਿੈ, ਰਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੰ ਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਿਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਟੀ ਪੂਰਾ ਿਾਲ ਆਯੋਰਜਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ
ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਵਾਿਤੇ ਿੋਰ ਿੁੱ ਰਭਆਚਾਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਅਰਜਿੇ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਿਨ, ਜੋ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਨੂੰ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ
ਿਨ।
ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca/garba ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਵਾਲਾ
“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਈ ਿੁੱ ਰਭਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਿਰ ਿੈ, ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੂੰ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੰ ਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਮਾਣ ਿੈ।
ਿਾਰੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੇ ਵੁੱ ਲੋਂ , ਿਾਨੂੰ ਆਿ ਿੈ ਰਕ ਿਾਰੇ ਿੁੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਰਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਰਨਵਾਿੀ ਗਰਬ੍ਾ ਨਾਈਟ ਦੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਲਈ ਿਾਡੇ
ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਰਤੰ ਨ ਮਿੁੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਥਾਨਕ ਦਾਨ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਰਿਯੋਗ ਰਦੰ ਦੇ ਿੋਏ, ਡਾਂਿ, ਿੰ ਗੀਤ ਅਤੇ ਿੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੁੱ ਚ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਿਿਾਇਤਾ ਲਈ, ਨਾਈਟਿ ਟੇਬ੍ਲ, ਿੇਵਾ ਫੂਡ ਬ੍ੈਂਕ ਅਤੇ ਿੈਂਟ ਲੁਈਿ ਆਉਟਰੀਚ ਵਾਿਤੇ ਵੁੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਰਵੁੱ ਚ ਦਾਨ ਦੀ
ਆਿ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)

-30ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੁੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰਵੁੱ ਚ ਰੁੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੁੰ ਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੁੱ ਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੁੱ ਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੁੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ।
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