
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

સ્પ્રિંગડલે બ્રમૅ્પટન લાઇબ્રિેી ખાત ેમાય બ્રમૅ્પટન ડ ેની ઉજવણી 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન અન ેCBC સહ 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (14 માર્ચ 2022) – CBC શહેિને વધાવી િહ્યા છે અને લાવી િહ્યા છે માય બ્રૅમ્પટન ડે જે સ્પ્રિંગડેલ 

બ્રૅમ્પટન લાઇબ્રેિીમાિં માર્ચ 30ના િોજ હાથ ધિાશે. આમાિં સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન, બ્રૅમ્પટન લાઇબ્રેિી અને આટચસ, કલ્ર્િ એન્ડ 

રિએરટવ ઇન્ડ્રી ડેવલપમેન્ટ એજન્સી (ACCIDA)નો સહયોગ સાિંપડ્યો છે. 

માય બ્રમૅ્પટન ડ ે

સ્પ્રિંગડેલ બ્રૅમ્પટન લાઇબ્રેિી 

10705 બ્રૅમલી િોડ (Bramalea Road) 

બુધવાિ, માર્ચ 30 

ઇવેન્્સનુિં સમયપત્રક 

• સવાિે 11 વાગ્યે બ્રૅમ્પટનના શશલ્પકાિ અશબઓલા ઇડોવુ દ્વાિા સજાચયેલ શશલ્પનુિં અનાવિણ થશે જેન ેCBC ટોિોન્ટો 

દ્વાિા કશમશન કિવામાિં આવયુિં છે 

• બપોિે 12 વાગ્યે - અશબઓલા ઇડોવુ સાથે કલા અિંગેની ગોષ્ઠી જેની સહિજૂઆત ACCIDA સાથે થશ ે

• સાિંજે 5:30 વાગ્યે - CBC ટોિોન્ટોનુિં ઇન્ટિએશટટવ શ્રવણ સત્ર 

• સાિંજે 7:30 વાગ્યે - ઑલ િોડ્સ શલડ ટૂ બ્રૅમ્પટન, CBC ટોિોન્ટોના બ્રૅમ્પટન બ્યિુોના નવ નાનવા દ્વાિા િજૂ થનાિ એક 

પૅનલ ર્ર્ાચ 

અશબઓલા ઇડોવ ુસાથ ેશનિઃશલુ્ક લાઇવ શવન્ડો મ્યિુલ આર્ટચ્ ટ એશટટવશેન 

આના સહયોગીઓ છે સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની આટચસ, કલ્ર્િ એન્ડ રિએરટવ ઇન્ડ્રી ડેવલપમેન્ટ એજન્સી (ACCIDA), જેમાિં 

્થાશનક કલાકાિ અશબઓલા ઇડોવુ સાથે લાઇબ્રેિીન ેતમારિં કેનવાસ બનાવવાની તક સાિંપડશે. સહભાગીઓને લાઇબ્રેિીની મોટી 



 

 

કાર્ની બાિીઓ પિ ્કેર્ બનાવવા અને દોિવા માટે આમિંશત્રત કિવામાિં આવે છે. તમામ વયના લોકો આવકાયચ છે અને કોઇ 

અનુભવની આવશ્યકતા નથી. 

રટરકટો શનિઃશુલ્ક છે અને પુશિ થયેલ હોય એવા અશતથીઓ મેળવશે એક મયાચરદત-સિં્કિણ CBC ટોિોન્ટો બ્રૅમ્પટન રેરિત ્વગૅ 

પૅક. શવગતો માટે અને િજી્ટિ થવા અહીં મલુાકાત લો cbc.ca 

CBC ટોિોન્ટોએ 2021ની પાનખિમાિં એક શવશેષ બ્રૅમ્પટન બ્યુિોનુિં શનમાચણ કયુું હતુિં. પત્રકાિો અને શનમાચતાઓની એક સમર્પચત 

ટીમ બ્રૅમ્પટન ખાતે મેદાને પડી છે જેઓ એવા અહેવાલો આપી િહ્યા છે જે ્થાશનક સમુદાય માટ ેઅગત્યના હોય. 

સવુાટયો 

“સ્પ્રિંગડેલ બ્રૅમ્પટન લાઇબ્રેિીની શાખા ખાતે CBC તમેના માય બ્રૅમ્પટન ડેના ઇવેન્ટના ભાગરૂપે આપણા શહેિન ેવધાવીને 

શહેિની વાતો જણાવી િહ્યા છે તે હકીકતથી અમ ેિોમાિંર્ીત છીએ. બ્રૅમ્પટનની સાિં્કશૃતક શવશવધતા એ છે જે આ શહેિન ેખૂબ જ 

ખાસ બનાવે છે અને તેન ેસમુદાયની સાથ ેઉજવવી તે આનિંદની વાત છે." 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"બ્રૅમ્પટન ખાસ છે તેની કદિ કિવા માટે CBCને ધન્યવાદ. ACCIDA અને ્થાશનક કલાકાિ અશબઓલા ઇડોવુ તેમની 

સજચનાત્મકતા આ ઇવેન્ટમાિં લાવીને આપણા વૈશવધ્ય અને પર્િિંગીપણાને વધાવી લ ેછે ત ેજોઇને તમેજ જાહેિ કલાના માધ્યમથી 

સમાજ સાથે જોડાઇ િહ્યા છે તે જોઇન ેખિેખિ આનિંદ થાય છે." 

- િોવેના સાન્તોસ, િીજનલ કાઉશન્સલિ, વૉડચ 1અને 5; ઉપરમુખ, કોપોિેટ સર્વચશસસ, શસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન; કાઉશન્સલ પેનલ 

સભ્ય, આ્સચ કલ્ર્િ એન્ડ રિએરટવ ઇન્ડ્રી ડેવેલપમેન્ટ એજન્સી 

"સમુદાયને ર્મકાવીને અને કેટલીક જોિદાિ બાબતો જે આ શહેિમાિં થઈ િહી છે તેન ેમાટે CBC ટોિોન્ટોો્ને બ્રૅમ્પટન લાઇબ્રેિી 

સાથે સહયોગ કિતા િોમાિંર્ની લાગણી થાય છે. રૂબરૂમાિં બ્રૅમ્પટનવાસીઓ સાથે જોડાવાની તક મેળવવા માટે અમે ઉત્સુક છીએ." 

- રસન્ના િાજગોપાલન, રડિેટટિ, પત્રકારિત્વ + રોગ્રાસ્પમિંગ CBC ટોિોન્ટો 

"આ િોમાિંર્ક ઇવેન્ટ માટે બ્રૅમ્પટન લાઇબ્રેિી CBC સાથે સહયોગ કિી િહ્યા છે તેનો અત્યિંત આનિંદ છે. લોકોને ફિીથી રૂબરૂ 

ઇવેન્ટમાિં આવકાિવા માટે અમ ેખૂબ જ િોમાિંશર્ત છીએ અને ત ેતક માટે ઉત્સુક છીએ જ્યાિ ેબ્રૅમ્પટનના િહેવાસીઓ પોતાના 

સમાજને નવેસિથી ઓળખશે અને નવા જોડાણો કિવા રેરિત થશે!" 

- ટોડ કાઇલ, ર્ીફ એશગ્િટયુરટવ ઓરફસિ, બ્રૅમ્પટન લાઇબ્રેિી 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/hey-brampton-cbc-is-in-your-city-1.6371463&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|cc87de059421489d6e7208da05d442c6|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637828706455513096|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=mRIYD0Rysq4tsFlRESLJohEDXJG7MUwQr8F5W93UBWo=&reserved=0


 

 

આ શવશેષ રદન ેબ્રૅમ્પટન લાઇબ્રેિી અને CBC ખાતેના શમત્રો સાથે સહયોગ ્થાપતા ACCIDA િોમાિંશર્ત છે - જેમાિં સામલે છે 

અશબઓલાના નવા શશલ્પનુિં અનાવિણ અને અમારિં ઇન્ટિએશટટવ શવન્ડો ઇન્્ટૉલેશન. બ્રૅમ્પટન પર્િિંગી છે અને કલા તથા 

સિં્કૃશતનુિં જીવિંત કેન્ર છે. આવી અનોખી િીત ેઅમાિી સ િં્થા કલાના સમુદાયને ્થાશનક રશતભા અને સિંસાધનો દાખવી શકશે 

તેનાથી અમે િોમાિંશર્ત છીએ." 

- નુવી શસધુ, રમુખ, કલા, સિં્કૃશત અને સજચનાત્મક ઉદ્યોગ શવકાસ એજન્સી (ACCIDA) 
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કનૅડેાના સૌથી િડપી શવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાિં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાિં 75,000 વયવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો 

હાદચ છે લોકો. અમને ઊજાચ મળ ેછે અમાિા શવશવધ સમાજોમાિંથી, અમે િોકાણ માટે આ કષચણનુિં કેન્ર છીએ અને અમે તકશનકી અને પયાચવિણીય નશવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુિં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા શનિોગી શહેિના શવકાસ માટે છે જે સુિશિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથ ેTwitter, Facebook, 

અને Instagramપિ જોડાવ. વધ ુજાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 

શમરડયા સિંપકચ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મશલ્ટકલ્ર્િલ શમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=W/DGsKLLLbmhtEKPo3ubXIHs4chyU5lh4+Idz3/IupY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BxVhpy+SWV2BSdFt/KH6Bpsezw2o/QWV6gtferL+OD8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254841732|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Cr+hpoA7mZam6mkB28o6KFZwZzhxRJB0xysnDq0iH0w=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254851726|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=sgEdbSJ02I4EHG4r1CnXjCPxW2y+syLmdKANy+Huuyg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

