
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

      

બ્રૅમ્પટનમાાં પ્રાઇડની ઉજવણી 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (01 જૂન 2022) – સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન જુનને પ્રાઇડ માિ તિીકે સ્વીકાિે છે. જીવાંત મનોિાંજન, સ્થાસનક 

ફૂડના સવક્રેતાઓ અને બીજી પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ િાથ ેિેસિબ્રેટ પ્રાઇડ 2022 ગાડડન સ્્વેિમાાં િસવવાિ, જુન 19ના િોજ 

બપોિે 2 થી િાાંજે 7 િુધી િજૂ કિશે TD 

 

બ્રૅમ્પટનના વૈસવધ્યપણૂડ પચિાંગીપણાને વધાવી િેવા માટે સિટી િાથે જોડાઇ જાઓ, િમુદાય િાથે િાંબાંધ વધાિો અને હજુ 

પણ   LGBTTIQQ2SA િમાજ િામનો કિી િહ્યા છે એવી િમસ્યાઓથી વાકેફ થાઓ, ખાિ કિીને એટિા માટે ક ેતેનો 

િાંબાંધ  આ વર્ડની થીમ િાથે છે જસસ્ટિ ઇઝ જોય઼ (ન્યાય આનાંદ સ્વરૂપ છે)   

 

પ્રાઇડ આાંતિિાષ્ટ્રીય સ્તિે સ્વીકાયડ અસિયાન છે જે કરૂણા અને દયાિાવને વધાવી િે છે. સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટનને આનાંદની િાગણી 

થાય છે કે વ્યસ્તગત ઇવેન્ટ આ વખતે પાછા થઈ િહ્યા છે જેમાાં િજૂ થશે:  

• બ્રૅમ્પટનના સ્થાસનક કિાકાિો અને DJ દ્વાિા માંચ પિ થનાિ િાઇવ કાયડક્રમો; 

• હશીિ x િેડી સપસ્તા અને પ્રખ્યાત સપ્રયાંકા દ્વાિા માંચ પિ થનાિ િાઇવ કાયડક્રમો 

• ડૅ્રગ સ્ટોિી ટાઇમ અને ફે તથા ફ્િફી િાથે મીટ એન્ડ ગ્રીટ; 

• સ્થાસનક િમુદાયના િહયોગીઓ તિફથી માસહતી માટેના બૂથ; 

• ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનની સ્થાસનક િેસ્ટોિાંટો િાથે ફૂડ માટેનો િહયોગ; 

• ઓન-િાઇટ એસ્ટવેશનો અને ગીવઅવેઝ; અને 

• િેદી સપસ્તા િાગ િશેે એવી દ િોઝ પરૅટયો પિ એક આફ્ટિ પાટી િાાંજે 7 થી 9 વાગ્યા િુધી. 

પ્રાઇડ 2022 સવશે વધુ જાણકાિી મેળવવા માટ ેઅહીં મુિાકાત િો brampton.ca/pride. 

િવુા્યો 

"ફિીથી વ્યસ્તગત અને રૂબરૂ પ્રાઇડની ઉજવણી થઈ િહી છે તે જોતા મને અત્યાંત િોમાાંચ થાય છે. કિાકાિો મનોિાંજન પીિિવા 

અને િમાજનુાં િશસ્તકિણ કિવા અને વધાવી િવેા માટે જબિદસ્ત કાયડક્રમોની િાઇનઅપ િાથ ેતૈયાિ બેઠેિા છે." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મયેિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન  

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Pride.aspx


 

 

"બ્રૅમ્પટન એટિે પચિાંગી શહેિ અને પ્રાઇડ આપણા LGBTTIQQ2SA િમાજને વધાવવા, િમથડન આપવા અને જાણકાિી 

મેળવવાનો અવિિ છે. હુાં તો બધાને આ વર્ડના જુન 19ના િોજ થનાિ આ રૂબરૂ ઉત્િવમાાં િાગ િવેા પ્રોત્િાસહત કરાં છુાં. 

- હિરકિત સિાંઘ, સિટી કાઉસન્િિિ, વૉડડ 9અને 10, પ્રમુખ, કોપોિેટ િર્વડસિિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન આ વૈસવધ્યપણૂડ પચિાંગીપણાને િમથડન આપવા અને વધાવી િેવા હાંમેશા તત્પિ િહુ્યાં છે. અમાિી ટીમ દ્વાિા 

એક િિિ ગમ્મત િયો કાયડક્રમ ગોઠવ્યો છે અને અમન ેફિી આપણા આ રૂબરૂ અને વ્યસ્તગત પ્રાઇડ ઉત્િવમાાં બધાન ે

આવકાિવાનો આનાંદ છે." 

- પૉિ મોરિિન (Paul Morrison), ચીફ એડસમસનસ્િરેટવ ઓરફિિ , સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 િોકો વિ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવિાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદડ છે 

િોકો. અમને ઊજાડ મળે છે અમાિા સવસવધ િમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ડણનુાં કને્ર છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાડવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી િાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િુિસિત, ટકાઉ અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

સમરડયા િાંપકડ (MEDIA CONTACT): 

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસટટકટચિિ સમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

