
 

  

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                                           

 

જુન મહહનાન ેહિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન પ્રાઇડ વર્ુઅુલ માધ્યમથી ઉજવશ ે

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (01 જૂન 2021) – આ વર્ષે હિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન પ્રાઇડ વર્ુુઅલ માધ્યમથી ઉજવશ,ે જેમાાં ઓનલાઇન ઇવને્્િ હશ,ે 

સ્વાસ્્ય િાંબાંધી પ્રવૃહિઓ અને િાંગાિાંગ કાયુક્રમો જયાાં LGBTTIQQ2SA િમુદાય માટ ેએક િલામત સ્થળની િર્ના થશ ેજયાાં તેઓ તેમના 

હવહિન્ન અવાજો અન ેકથાઓની આપ લે કિી શકશ ેઅન ેઓળખી શકશે. 

  

પ્રાઇડ ઉત્િવો આાંતિિાષ્ટ્રીય સ્તિ ેસ્વીકાયુ અહિયાન છે જે કરૂણા અને દયાિાવન ેવધાવી લે છે. હવહિન્ન જૂથો િાથે િાંવાદ િાધીને અન ેપ્રવૃિ 

થઈન ેબ્રૅમ્પટનમાાં પ્રાઇડના ઇવને્્િ યોજાય છે જેથી ત્યાાં િહેલ મોઝેકને ઉજવી શકાય જેમાાં િાાંસ્કૃહતક કાયુક્રમોને િમથનુ આપવામાાં આવે છે અન ે

એવા માળખાનો હવકાિ થાય છે જેથી આખા શહેિમાાં હવર્ષમતા અને િમાવેહશતાન ેિોપી શકાય. આ વર્ષનુા પ્રાઇડ િપ્તાહ દિહમયાનના મુખ્ય 

મુદ્દાઓમાાં િામેલ છે: 

 

• જુન 1ના િોજ બ્રૅમ્પટન મેયિ પૅરિક બ્રાઉન િાથ ેવર્ચયુુઅલ ધ્વજાિોહણ હવહધ  

• જુન 6ના િોજ િાાંજે 6 થી 8 વાગ્યે ટોિોન્ટો હસ્થત ઇહથઓહપઅન/એરિરિઅન ગાયક-ગીતકાિ આયો હલલાની િાથ ેહવર્ પ્રોફેટનો િાંગાિાંગ 

કાયુક્રમ  

• જુન 7 થી 11 િુધી મોયો હલે્થ એન્ડ કમ્યુહનટી િર્વુહિિ મધ્યાહ્નથી શરૂ થતી લાંર્ એન્ડ લન ુપ્રોગ્રામની શે્રણી હાથ ધિશ.ે 

• જુન 7ના િોજ િાાંજે 8 થી 9 વાગ્યે હિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન રિરક્રએશન િાથે યોગ અને ધ્યાનનો એક કલાકનો કાયુક્રમ થશ ે

• અલગોમા યુહનવર્િટુી પેનલ રડસ્કઝનનુાં આયોજન જુન 8ના િોજ િાાંજે 8 વાગ્યે કિશ ે

• જુન 12ના િોજ િાાંજે 8 વાગ્યે બ્રમૅ્પટન પફોર્મિંગ આ્િુ દ્વાિા કાયુક્રમો હાથ ધિાશે. 

 

પ્રાઇડ ઇન દ સ્્વિે  

 

જુન 13ના િોજ TD દ્વાિા િજૂ થનાિ પ્રાઇડ ઇન દ સ્્વેિ એક આખા રદવિની વર્ચયુુઅલ પારિવારિક પ્રવૃહિઓની િાથ ેપાછુાં ફિશે જેમાાં શરૂઆત 

થશ ેિવાિ ે11 વાગ્યે ફે એન્ડ ફ્લફી પ્રસ્તુત સ્ટોિી ટાઇમ; િાાંજે 6 વાગ્યે લાઉડ એન્ડ પ્રાઉડ રફટનેિ ડાન્િ જેન યજમાન બનશ ેહિટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન રિરક્રએશન; હ્વઅરિઆહ: િાાંજે 7 વાગ્યે મૅંગો લસ્િી િાથનેી હવશેર્ષ પ્રસ્તુહત, િાથ ેઉિવાહ ખાન, કુિત દાિ, અલમાિી અન ેિાિગોન. 

િાાંજે 8:30 વાગ્યે હમકાહ બાન્િનુો લાઇવ કાયુક્રમ િજૂ થશ.ે  

 

િહિાગી થવા માટે અહીં મુલાકાત લો પ્રાઇડ ઇન દ સ્્વેિ. 

 

બ્રૅમ્પટનમાાં પ્રાઇડનુાં ઉદાિ પ્રાયોજન TD દ્વાિા થયુાં છે. પ્રાઇડ િપ્તાહ માટે આયોજીત પ્રવૃહિઓની િાંપૂણુ યાદી માટે અહીં મુલાકાત લો 

www.brampton.ca/pride. 

 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/garden-square/Pages/Daily-Programs.aspx#prg-PrideintheSquare2021
http://www.brampton.ca/pride


 

  

 

િવુા્યો 

 

"પ્રાઇડ ઇવને્્િ LGBTQ+ િમાજન ેપોતાના હવહવધ અવાજો અને કથાઓની આપલે કિવા અને તનેે વધાવવા શહ્ત આપે છે અને 

િહેવાિીઓન ેઆ િમાજમાાં િહેલ અનેક ર્હેિા અન ેઓળખો અાંગ ેજાણકાિી આપે છે. હિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન એક મોઝેક છે જે વૈહવધ્યને ઉજવ ેછે 

અન ેપ્રાઇડ જેવા ઉત્િવો માિફત િહેવાિીઓન ેિાંપ, બળ અન ેપ્રવિૃતાનો અનુિવ કિાવ ેછે." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન  

 

"હિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન તનેા હવહવધ િમુદાયોન ેિમાવેહશતાના કાર્લા માિફત અમાિા તમામ કાયુક્રમો અને િવેાઓથી સ્વીકાિવા અન ેમદદરૂપ થવા 

પ્રહતબદ્ધ છે. અમાિી વૈહવધ્ય અન ેિમાવેહશતા વ્યુહિર્ના માિફત અમે ધ્યાન કેહન્િત કિીએ છીએ તનેાથી આ િમદુાયના લોકો િમેતનુાં કાયુબળ 

હવકિી િહ્ુાં છે અને આકર્ષાુઇ િહ્ુાં છે." 

- ડેહવડ બારિક, ર્ીફ એડહમહનસ્િેરટવ ઓરફિિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), હિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

-30- 

કનૅડેાના િૌથી ઝડપી હવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વિ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવિાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો હાદુ છે 

લોકો. અમન ેઊજાુ મળ ેછે અમાિા હવહવધ િમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ષુણનુાં કેન્િ છીએ અને અમે તકહનકી અન ેપયાુવિણીય નહવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી િાગીદાિી એવા હનિોગી શહેિના હવકાિ માટે છે જે િુિહિત, ટકાઉ અન ેિફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

હમરડયા િાંપક ુ: 

મોહનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડુનેટિ, હમરડયા એન્ડ કમ્યુહનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક િાંવાદ   

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

