
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

   

સિટી િહ ઇમસેસિપેશન ડનેી ઉજવણી ઑગસ્ટ 1ના િોજ 

બ્રૅમ્પટન, ઓસટારિયો (15 જુલાઈ 2022) – િોજ િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન આપ િહુને ઇમેસસિપેશન ડનેી ઉજવણી કિવાનુું આમુંત્રણ પાઠવ ેછે, 

જે સવશ્વભિમાું આરિકન વુંશના લોકોની ગુલામી નાબદૂ થયાના રદન તિીકે સ્વીકાિવામાું આવ્યો છે અને જે િોમવાિ, ઑગસ્ટ 1ના િોજ 

ઉજવાઇ િહ્યો છે. 

આ વરે્ષ ઇમેસસિપેશન પાકકની જયુંતીના સ્મિણાથે અને ઇમેસસિપેશન ડેનો સ્વીકાિ કિવા સિટી ઇમેસસિપેશન પાકકમાું મધ્યાહ્નથી િાુંજે 8 

વાગ્યા િુધી કેરિસબઅન ફસેસ્ટવલનુું આયોજન કિી િહ્યા છે.  ઇવેસટમાું હાજિ િહેવાવાળા લોકો ફૂડના સવક્રેતાઓ, કરેિસબઅન ક્રાફ્ટિક માકેટ, 

લાઇવ મનોિુંજન અને બીજુું ઘણું બધુું માણી શકશે. 

2020માું રડસસિ 407 સ્પોર્ટિક પાકકનુું નામ બદલીને ઇમેસસિપેશન પાકક કિીને સિટીએ પ્રથમ વખત ઇમેસસિપેશન ડેનો સ્વીકાિ કયો હતો જેમાું 

નાના અન ેમોટા િોકિના મેદાનો છે તેમજ રક્રકેટના મેદાનો છે. આ વરે્ષ સિટી બધાુંને કરેિસબઅન ધિોહિ અન ેસ્વાતુંત્ર્યને અને બ્રૅમ્પટનના 

અશ્વેત િમાજના યોગદાનને િસમાસનત કિવાનુું આમુંત્રણ પાઠવીએ છીએ, અને કલા, િુંસ્કૃસત, વ્યુંજનો અને િમાજ િુંગ આપણા વસૈવધ્યને 

ઉજવીશુું. 

ઇવેસટ અુંગેની વધુ જાણકાિી અહીંથી મળશ ેbrampton.ca. 

િવુાસયો 

 "બ્રૅમ્પટનનુું પચિુંગીપણું આપણા શહેિને આટલુું અજોડ બનાવે છેઅને ત ેમાટે આપણા િહુ માટે ગવક લેવા જેવી બાબત છે. ઑગસ્ટ 1ના 

િોજ ઇમેસસિપેશન ડે પિ અમાિી િાથે જોડાવા માટ ેઅમે િહેવાિીઓને આુંત્રણ પાઠવીએ છીએ જયાું કલા, િુંસ્કૃસત, વ્યુંજનો અને િમુદાયનો 

િુંગમ હશ ેઅને િાથે જ બ્રૅમ્પટનના અશ્વેત િમુદાયના યોગદાન તેમજ કેરિસબઅન ધિોહિ અન ેસ્વાતુંત્ર્યનો સ્વીકાિ કિીશુું. િાથે મળીને અમે 

ભૂતકાળનુું સ્મિણ કિીશુું અને િાથે જ તમામ લોકો માટ ેિમાન અને સયાયી ભસવષ્ય તિફ ડગ માુંડીશુું. 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"કાયકસ્થળ પિ તેમજ આપણા િમાજમાું સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન વૈસવધ્ય, િમાનતા અને િમાવસેશતાને વિેલુું છે. વાતાકલાપમાું જોડાવા માટ ેઅને 

અશ્વેત િુંસ્કૃસત અન ેબ્રૅમ્પટનના અશ્વતે િમાજનો સ્વીકાિ કિવા માટે અમે િહેવાિીઓન ેઅમાિી િાથે ઇમેસસિપેશન ડેના પ્રિુંગે અમાિી 

િાથે જોડાવા આમુંત્રણ પાઠવીએ છીએ. 

- પૉલ મોરિિન (Paul Morrison), ચીફ એડસમસનસ્િેરટવ ઓરફિિ , સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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


 

 

"ઇમેસસિપેશન ડ ેઅશ્વેત વુંશના લોકોની સબ્રરટશ િામ્રાજયની ગુલામીમાુંથી મુસસતનો પ્રસતક રદન છે. 01 ઑગસ્ટ 1834ના િોજ જયાિથી 

કાનૂન અમલી બસયો, ત્યાિથી આ રદવિ આરિકન વુંશ અને અશ્વતે િમાજને પ્રસતબબુંસબત કિ ેછે અને તેમની ધિોહિ અને િુંસ્કૃસતનો સ્વીકાિ 

છે. ત ેસવસવધતા, િમાનતા, િમાવેશીતા અને જાસતવાદિોધી બાબતો પિ મહત્વપૂણક ચચાક ચાલુ િાખવાનો અવિિ પણ પૂિો પાડે છે. ત ે

બાબતની નોંધ લેવી અગત્યની છે કે અપિ કનૅેડા (ઓસટારિયો)એ 1793માું ગુલામીની પ્રથાને ધીમે ધીમે િમાપ્ત કિવા માટ ેએક અસધસનયમ 

પિાિ કયો અને મોટા ભાગના કૅનડેાના પ્રાુંતો 1834ની પહેલા જ ગલુામીની પ્રથા નાબદૂ કિતા કાનૂનો પિાિ કિી ચુસયા હતા. આરિકન અને 

કેિેસબયન ધિોહિન ેઅન ેસ્વતુંત્રતાન ેવધાવી લેવા માટ ેઅમાિા ઇમેસસિપેશન ડેના ઇવેસટમાું અમાિી િાથે જોડાઓ, બ્રૅમ્પટનના વૈસવધ્યને 

વધાવો અને કૅનડેા તેમજ આખા સવશ્વમાું ગુલામી નાબદૂ કિવા માટે થયેલ બસલદાનોનો સ્વીકાિ કિો. 

-સમશેલ બનક, મેનેજિ, ઇસસવટી ઓરફિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 7,00,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાું 75,000 વ્યવિાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદક છે 

લોકો. અમને ઊજાક મળે છે અમાિા સવસવધ િમાજોમાુંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ષકણનુું કસેર છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાકવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુું નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી 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 િુંપકક (MEDIA CONTACT): 

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસટટકટચિલ સમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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