
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

બ્રમે્પટન રમાદાન (રમઝાન) દરમમયાન પોતાની મોઝેઇકન ેવર્ચયયઅુલી ઉજવશ ે

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (એમિલ 12, 2021) – સીટી ઓફ બ્રમે્પટન એમિલ 13 થી મ ે12 સયધી રમાદાન (રમઝાન) દરમમયાન પોતાની 

મવમવધતા ઓનલાઇન િવૃમિઓવાળા મમિના સાથે ઉજવશ,ે સાથે સાથે સોમવાર, એમિલ 19 નાાં રોજ સાાંજે 7 થી 8:30 વાગ્યા સયધી ખાસ 

ઇફ્તાર ઉજવણી િસાંગ રિેશે. 

રમાદાન મયમલલમ સમયદાય, ઇલલામ ધમનુા અનયયાયીઓ માટે ઉપવાસ, આત્મમનરીક્ષણ અને િાથનુા કરવાનો પમવત્ર મમિનો છે. બ્રેમ્પટનમાાં 

િોમવન્સનો ઘર ેરિેવાનો િયકમ ચાલય િોવાને લીધે, સીટી રિવેાસીઓને સયરમક્ષત રીતે ઉજવણી કરવા અને રમાદાન દરમમયાન આયોમજત 

સીટીની ઓનલાઇન િવૃમિઓમાાં ભાગ લેવા કિ ેછે, જેમાાં સામેલ છે: 

• રમાદાન દરમમયાન જરૂરરયાતમાંદ લોકોને મદદરૂપ થવા નાશ ન થઇ શકતો ખોરાક અને રમકડાના દાનો એકઠા કરવા બ્રેમ્પટન ફૂડબેંક 

સાથે ભાગીદારી કરીને સમયદાયને અપુણ કરવયાં 

• સામયદામયક રજૂઆતો મારફતે રમાદાનના સાાંલકૃમતક પિેલયઓન ેિકામશત કરવા 

• બ્રેમ્પટનના લથામનક ધાંધાઓ અને રમાદાન દરમમયાન તેઓને કવેી રીતે ટેકો આપવો તનેી પર પૂરેપરૂાં ધ્યાન આપવયાં 

• બ્રેમ્પટનમાાં મલીદની આભાસીય ભ્રમણ (વર્ચયયુઅલ ટૂર) અન ેલથામનક ઇમામનો સાંદેશ  

• રમાદાન વાનગીઓની પાકકળા (ફૂડ રેમસપીસ), આરોગ્ય અન ેતાંદયરલતી સૂચનો  

રમાદાન દરમમયાન, મયમલલમ સમયદાયના લોકો પરોરિયે અને સૂયાુલત વર્ચચનેા સમયમાાં કાંઇ ખાતા નથી. ઇફ્તાર રડનર સૂયાુલત સમયે લેવાતયાં 

ભોજન છે, જ્યારે મયમલલમો રોજ પોતાનો ઉપવાસ તોડ ેછે. 

આ વર્ષ ેઇફ્તારમાાં મેયર પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), કાઉમન્સલના સભ્યોનો લવાગત સાંદેશ અને સામયદામયક આગવેાનો અન ેલથામનક 

ઇમામોના સાંદેશાઓનો સમાવેશ થશ.ે આ ઉજવણીમાાં કયરાનનયાં પાઠ િવચન, િેરણાત્મક શબ્દો, નાશીદ્સ, રમાદાનની ભાવના મવશ ેમયખ્ય 

સાંદેશ, દયઆ, અધાન (િાથનુા કરવાનો કૉલ) અન ેરાત્ર ે8 વાગ્યે ઇફ્તાર સામેલ રિેશે. 

લોકો એમિલ 13 થી મે 12 સયધી રમાદાનનો ઓનલાઇન અનયભવ કરી શક ેછે. સિભાગી થવા વેબસાઇટ 

જયઓ: brampton.ca/experienceramadan.  

વર્ષ ુ2020 માાં, કાઉમન્સલ ેધ્વમન કાિતા, ક ેઘાંટ વગાડતા, અન ેએકરાગ કરતા િાથુના લથળોમાાં સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનનો નોઇઝ બાય-લૉ વેઇવ 

(ઘોંઘાટનો પટેા-મનયમ જતો) કરવા મતદાન કયયું િતયાં. આ વર્ષ ેરમાદાન દરમમયાન ફરીથી, મલીદો રાત્ર ે8 વાગ્યે, અથવા સૂયાુલત સમયે િાથુના 

કરવાનો કૉલ કરી શકશે. ખાસ સમાયોજનની મવનાંતી કરવા સામયદામયક સમિૂો ક ેધાર્મુક સાંલથાઓ 311 નાંબર પર સાંપક ુકરી શક.ે સીટી 

કમુચારીઓ અને કાઉમન્સલ માંજૂરી માટેની મવનાંતીઓની સમીક્ષાઓ કરશ.ે 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

‘આપણે રમાદાનના પમવત્ર મમિના જેવા ખાસ િસાંગો દ્વારા આપણી સાંલકૃમતઓની રચના (મોઝેઇક) ઓળખવાની અન ેઉજવવાની તક સાથે, 

અિીં બ્રમે્પટનમાાં વૈમવધ્યસભર સમયદાય ધરાવવા બદલ બિય ભાગ્યશાળી છીએ. ઇલલામ દયમનયાનો સૌથી મોટો બીજો ધમુ છે અને આપણાાં 

સમગ્ર શિેરમાાં વૈમવધ્યસભર સમયદાયોમાાંથી 60,000 થી વધાર ેઅનયયાયીઓ ધરાવે છે.”  

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

http://www.brampton.ca/experienceramadan


 

 

“િય ાં રિવેાસીઓન ેઆ વર્ષે ઓનલાઇન આયોમજત ઘણી િવૃમિઓમાાંની અમયકમાાં ભાગ લઇન ેરમાદાન વર્ચયયુઅલી અનયભવવા િોત્સામિત કરવા 

માગયાં છય ાં. િોમવન્સના ઘર ેરિવેાના િયકમ દરમમયાન, લોકો પોતાના ઘરની સયરક્ષામાાં રમાદાન ઉજવી શક ેછે.” 

- ડેમવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડમમમનલિેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 

 
વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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