
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે    

              

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ચદં્ર આધિન (લ્યનુર) નતુનવર્ષ ઉજવશ ે 

અન ેવાઘના વર્ષન ે(યર ઓફ દ ટાઇગર) આવકાિશ ે

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (24 જાન્યુઆિી 2022) – સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન સમાજને ચદં્ર આધિન નવા વર્ષન ેઉજવવા અન ેવાઘના વર્ષનુ ંસ્વાગત 

કિવા આમંધિત કિ ેછે જેમા ંરૂબરૂ તેમજ ઓનલાઇન પ્રોગ્રામો હાથ િિાશ ેજેની શરૂઆત 2જી ફબે્રુઆિીના િોજથી થશ.ે  2022 વાઘનુ ંવર્ષ 

ગણવામા ંઆવે છે – જે શધતત, નસીબ અન ેઆત્મધવશ્વાસ સૂચવ ેછે.  

 

લ્યનુિ યિ આટષ સ્તવિે 

ડેઇલી ટાઇમ્સ સ્તવેિ, 33 ધતવન સ્રીટ, વેસ્ટ 

ફેબ્રુઆિી 2 - 14 

 

બ્રૅમ્પટન ચાઇનીઝ ધબઝનેસ અસોધસએશન સાથનેી ભાગીદાિીમા ંએક અલ્પકાધલક જાહેિ કલા પ્રદશષન ધસટી હૉલની બહાિ ડેઇલી ટાઇમ્સ 

સ્તવેિમાં યોજાશ ેજે કેનેરડઅન િિોહિ અને પવૂષ એધશઆઇ સંસ્કૃધતન ેવિાવશે. ફેબ્રુઆિી 2 થી 4 સુિીના પ્રદશષનમા ંઅધબઓલા ઇડોવ ુ

(Abiola Idowu), ખાઉલા ધસરિક (Khaula Siddique), સ્કૉટ ગીવન (Scott Given) અન ેરિસ મનુુસામી (Chris Munusami) 

જેવા ચાિ સ્થાધનક કલાકાિોનો સમાવેશ થશ.ે 

 

લ્યનુિ ન્ય ુયિ વચુષઅલ ઉજવણીઓ  

ફેબ્રુઆિી 1-4 સિુી ધસટી ઓનલાઇન ઉજવણી યોજશ ેઅન ેસમુદાય લ્યુનિ નુતન વર્ષ ધવશ ેવિુ જાનકાિી મેળવી શકાય અને તનેે માણી શકાય 

તેમજ દિેક કલાકાિના ધવરડયો ઇન્ટિવ્યુ હાથ િિશ ેજથી તેઓ પોતાના પ્રેિણાસ્િોત અન ેપ્રરિયા અંગનેા ધવચાિો િજૂ કિી શકે અન ેસાથ ેજ 

પાિંપરિક પવૂષ એધશયાઈ કાયષિમો પણ થશ.ે  

 

લ્યુનિ નુતન વર્ષની ઉજવણી ધવશે વિુ માધહતી માટે મુલાકાત લો brampton.ca/lunarnewyear 

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન તેમના ઉદાિ ઇવેન્ટ પ્રાયોજક અલગોમા યુધનવર્સષટી અન ેRBCનો આભાિ માન ેછે. 

 

સવુાતયો 

"સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન વતી હંુ બિાને આિોગ્યપ્રદ અને સમૃધધિમય વર્ષની શુભેચ્છાઓ પાઠવું છંુ. આપણે જ્યાિે વાઘના વર્ષન ેઆવકાિી િહ્યા 

છીએ ત્યાિ ેલ્યુનિ નવ વર્ષ અન ેબ્રમૅ્પટનના વૈધવધ્યન ેવિાવતા આનદં થાય છે અને તે પણ બ્રમૅ્પટનના ડેઇલી ટાઇમ્સ સ્તવેિમાં આવા અધભુત 

જાહેિ કલા પ્રદશષનના માધ્યમથી. કુગં ધહ ફેટ ચોય!" 

https://abiolaidowu.com/
https://abiolaidowu.com/
https://khaulasiddique.com/
https://scottgivengallery.com/#close
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Lunar-New-Year.aspx


 

 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"બ્રૅમ્પટન મોઝેક છે અન ેઅમને આ પ્રસંગો ઉજવતા અન ેસમાજને થતા યોગદાનથી ખિેખિ આનંદની લાગણી થાય છે. જેઓ લ્યુનિ નુતન 

વર્ષ ઉજવી િહ્યા છે તેમને બિાન ેહંુ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છંુ તે પ્રાથષના સાથ ેકે 2022 દિેક જણ માટ ેશભુ નીવડે." 

- હિરકિત સસંઘ, ધસટી કાઉધન્સલિ, વૉડષ 9અન ે10, પ્રમુખ, કોપોિટે સર્વષધસસ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"બ્રૅમ્પટનનો વૈધવધ્યસભિ સમદુાય આ શહેિન ેખાસ બનાવ ેછે. અમાિા કમષચાિીઓ અન ેસમસ્ત સમાજ માટ ેનતુન વર્ષના અધભનંદન અન ે

2022 માટે સાિા આિોગ્યની શભુચે્છાઓ." 

- ડેધવડ બારિક, ચીફ એડધમધનસ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), ધસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી ધવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદષ છે 

લોકો. અમન ેઊજાષ મળ ેછે અમાિા ધવધવિ સમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકધનકી અન ેપયાષવિણીય નધવનતા તિફ દોિી જતી યાિાનું નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા ધનિોગી શહેિના ધવકાસ માટે છે જે સુિધિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વિુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

ધમરડયા સપંકષ: 

પ્રભજોત કૈન્થ 

કોઓર્ડષનેટિ, ધમરડયા એન્ડ કમ્યુધનટી એંગેજમેન્ટ (Media and 

Community Engagement) 

વ્યૂહાત્મક સંવાદ (Strategic Communication)  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@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
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca

