
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

      

બ્રૅમ્પટનમાાં નશેનલ ઇન્ડિન્િનસ ન્પપલ્સ િ ે(િાષ્ટ્રીય આરિજાન્ત લોક રિન) નો સ્વીકાિ 

બ્રૅમ્પટન, ઓડટારિયો (09 િૂન 2022) – નેશનલ ઇન્ડિન્િનસ ન્પપલ્સ િ ે(િાષ્ટ્રીય આરિજાન્ત લોક રિન)ની સ્વીકનૃ્ત માટે ન્સટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન તમને કેન ન્હહલાડસ સ્્વેિ ખાત ેબપોિે 12 થી સાાંિે 8 સુધી િુન 22ના િોિ પધાિવાનુાં આમાંત્રણ પાઠવે છે. આરિજાન્તના લોકોની 

માન્લકીના ન્વક્રતેાઓનુાં બજાિ, સયૂાાસ્ત ઉત્સવ, બોના ઇન િ નોથા ન્લન્મટેિ દ્વાિા થનાિ ન્બગ ડ્રમ આટા ઇડસ્ટોલેશન, ફાયિસાઇિ ચટૅ અન ે

લાઇવ કાયાક્રમો કિીને બ્રૅમ્પટનના વનૈ્વધ્યપૂણા પચિાંગીપણા, સાંસ્કનૃ્ત અને ઇન્તહાસન ેઉિવીશુાં.  

િુન 21ના િોિ, કૅનેિા નશેનલ ઇન્ડિન્િનસ ન્પપલ્સ િે (િાષ્ટ્રીય આરિજાન્ત લોક રિન) મનાવીને અને ઇન્તહાસ, ધિોહિ અને ફસ્ટા નેશડસ, 

ઇનુઇટ અન ેમેરટસ લોકોના વૈન્વધ્યનો સ્વીકાિ કિશ.ે 

આરિજાન્તના લોકોની માન્લકીના ન્વક્રતેા બજાિ 

બપોિે 12 થી સાાંિે 8 સુધી િુન 22ના િોિ આ રૂબરૂ થઈ શકાય એવા માકેટમાાં સપોટા લોકલ, અન ેઆરિજાન્તના કાિીગિોને સમથાન આપશો 

જયાાં હશ ેબીિિે અને રક્રસ્ટલ જવેલિી, કન્વતા, કપિાાં, એસસેરિઝ, આટાવકા અને બીિુાં ઘણાં બધુાં. ન્વક્રેતાઓની પણૂા સૂન્ચ િોવા માટ ે

brampton.ca/NIPD. 

સયૂાાસ્ત ઉત્સવ   

સાાંિે 6 થી 8 વચ્ચ ેફાયિસાઇિ ચૅટમાાં ભાગ લો, ન્ચપ્પેવા ટ્રેવેલસા (Chippewa Travellers) અને રિએન તથા િોહ્ન હૂપરફલ્િ 

(Deanne & John Hupfield) દ્વાિા લાઇવ કાયાક્રમ થશ ેઅને બોના ઇન િ નોથા ન્લન્મટેિ દ્વાિા ન્બગ ડ્રમ તિીકે ઓળખાતા આટા 

ઇડસ્ટોલેશનનુાં અનાવિણ િોઇ શકાશ.ે 

ન્બગ ડ્રમ આટા ઇડસ્ટોલશેન 

બોના ઇન િ નોથા ન્લન્મટેિ દ્વાિા ન્નર્માત 10 ફૂટ ઊંચુાં ન્બગ ડ્રમ ઇડસ્ટોલેશન િાષ્ટ્ર અને વસુધાના ધબકાિનુાં સ્વરૂપ છે, ઉત્સવની 

ઉિવણી કિવા ભેગા થવાનુાં પ્રન્તક. આખા ટટાલ ટાપૂ પિ ઉત્સવ મનાવવા માટે ડ્રમનો ઉપયોગ એકબીજા સાથે કિવાનો ત્યાાંની અનેક 

આરિજાન્ત સાંસ્કનૃ્તઓનો રિવાિ છે.  ન્બગ ડ્રમ ઇડસ્ટોલેશનનુાં ન્વઝન આ ડ્રમ બનાવીને િશાાવીન ેલોકજાન્તઓનુાં ગૌિવ અને સ્વીકૃન્તના એક 

જીવાંત પ્રન્તક તિીકે િશાાવવાનુાં છે. કોઇપણ સાાંસ્કૃન્તક મેળાવિામાાં ડ્રમનો ધ્વન્ન મોટા ભાગ ેસૌથી પહેલા સાંભળાતો આહયો છે અને આ કૃન્તમાાં 

બોના ઇન િ નોથા ન્લન્મટેિ દ્વાિા આ લાગણીને કિે કિવાનો આશય હતો.  

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/National-Indigenous-Peoples-Day.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.borninthenorth.com/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|2625fdfa99534d3114f808da4a50614f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637904006337722125|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=tQg9TVOVuBxgXOu1zqnRG7GPr+m4meQsG+FjXD7SwvE=&reserved=0


 

 

બોના ઇન િ નોથા ન્લન્મટેિ એક સિાનાત્મક સ્ટુરિયો છે િેની માન્લકી િોરિયા બાંધ ુરક્રસ અને ગ્રગે ન્મચેલની છે તેમની કલા તેમની પોતાની 

શૈલીના િશાન કિાવે છે અને ત ેમાનવ અને કિુિત વચ્ચેના સાંબાંધ પિ કને્ડિત િહી છે. તેમની જીવનગાથા અને જાત અનુભવોન ેધ્યાન પિ લઈએ 

તો તેમની ન્મકમાકની ધિોહિ (Mi’kmaq heritage), સાંગીત સાધના અને કૅનિેામાાં થયેલ ઉછેિમાાંથી મળેલ પે્રિણા છતી થાય છે.  

 

ન્સટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના નેશનલ ઇન્ડિન્િનસ ન્પપલ્સ િે (િાષ્ટ્રીય આરિજાન્ત લોક રિન)ના ઉત્સવ ન્વશે વધુ જાણકાિી મેળવવા માટે 

મુલાકાત લો brampton.ca/NIPD. 

 

સવુા્યો 

કેન ન્હહલાડસ સ્્વેિમાાં થનાિ િાષ્ટ્રીય આરિજાન્ત લોક રિન ેિુન 22ના િોિ અમાિી સાથે િોિાવ અન ેજાણી લો કે ફસ્ટા નેશડસ, ઇનુઇટ અને 

મેરટસ સમાિના અનુભવો, તેમની વઇન્વધ્યપૂણા સાંસ્કૃન્તઓ કેટલી સમૃદ્ધ છે. 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"બ્રૅમ્પટન પચિાંગી છે અને માિે આપણા આ વૈન્વધ્ય ધિાવતા સમાિને સ્વીકાિવાના કોઇપણ અવસિને આવકાિવો છે. આ નેશનલ આરિજાન્ત 

લોક રિન પ્રસાંગે હુાં બધાન ેઆભનૂ્મના ઇન્તહાસ અને ફસ્ટા નેશડસ, ઇનુઇટ અન ેમેરટસ સમાિ ન્વશે વધુ જાણકાિી મેળવવા પ્રોત્સાન્હત કરાં છુાં. 

 - હિરકિત સસાંઘ ઉપ-પ્રમુખ, વૉિા 9અને 10, પ્રમુખ, કોપોિેટ સર્વાન્સસ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"બ્રૅમ્પટનનો વૈન્વધ્યસભિ સમુિાય, તેની ધિોહિ અને સાંસ્કનૃ્ત િ આ શહેિને ખાસ બનાવ ેછે. આપણા વૈન્વધ્ય અને આરિજાન્તના સમાિોનુાં 

યોગિાનને વધાવી લેવા ન્સટી ઓફ બ્રૅમ્પટન સાથે િોિાવ અન ેસ્થાન્નક આરિજાન્તની માન્લકીના હયવસાયોને અમાિા આ િુન 22ના ઇવડેટને 

સ મથાન આપશો. 

- પૉલ મોરિસન (Paul Morrison), ચીફ એિન્મન્નસ્ટ્રેરટવ ઓરફસિ , ન્સટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅિેાના સૌથી ઝિપી ન્વકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 હયવસાયો છે. અમ ેિે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાિા છે 

લોકો. અમને ઊજાા મળે છે અમાિા ન્વન્વધ સમાિોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કર્ાણનુાં કડેિ છીએ અને અમે તકન્નકી અને પયાાવિણીય નન્વનતા તિફ િોિી િતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીિાિી એવા ન્નિોગી શહેિના ન્વકાસ માટે છે િે સુિન્િત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

િોિાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/National-Indigenous-Peoples-Day.aspx
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


 

 

 

ન્મરિયા સાંપકા (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મન્લ્ટકલ્ચિલ ન્મરિયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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