
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ઘરલે ું હ ુંસાનો અુંત લાવવા જા રે શિક્ષણ અન ેજાગરૂકતા ઊભી કરવા  

ભાગીદારો િોધી રહ્ ું છે 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જાન્ય આરી 29, 2020) – આજે, પોતાની કાઉશન્સલ કશિટીની બેઠકિાું, બ્રેમ્પટન સીટી કાઉશન્સલ ેપ્રાદેશિક કાઉશન્સલર 

રોએના સાન્ટોસ (Rowena Santos) દ્વારા િૂકવાિાું આવેલા એક પ્રસ્તાવન ેિુંજૂર કયો જે પીલ રીજીયનલ પોલીસ, રીજીયન ઓફ પીલ 

અન ેસાિ દાશયક સુંસ્થાઓન ેબ્રેમ્પટન અને પીલ રીજીયનિાું ઘરેલ ું હ ુંસાનો અુંત લાવવા જા ેર શિક્ષણ અન ેજાગરૂકતા ઝ ુંબેિ ચલાવિે.  

સપ્ટેમ્બર 2019 િાું, બ્રેમ્પટન સીટી કાઉશન્સલ ેપીલ રીજીયનના ઘરેલ ું હ ુંસાથી અસર પાિેલા લોકોને સેવાઓ પૂરી પાડતા  ાલના કાયયક્રિોન ે

ટેકો આપવાન ું અને રીજીયન સાથ ેકાિ કરવાન ું ચાલ  રાખવા સવાયન િતે એક પ્રસ્તાવ પસાર કયો જેિાું સાિેલ છે, પીલ કશિટી અગેઇન્સ્ટ વિૂન 

એબ્ય ઝ (PCAWA), સેફ સને્ટર ઓફ પીલ, અન ેશવક્ટિ સર્વયસીસ ઓફ પીલ. 

ગયા વર્ષ,ે 100 થી વધારે ર વેાસીઓ, સીટી કિયચારીગણ અને ચૂુંટાયેલા અશધકારીઓએ PCAWA ની આગવેાનીિાું સીટી  ૉલિાું યોજાયેલા 

એક આયોજન, ટેક બેક ધી નાઇટિાું ભાગ લીધો  તો. 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન રીજીયન ઓફ પીલની આગેવાનીિાું કમ્ય શનટી સફે્ટી એન્ડ વેલબીંગ શસસ્ટિ લીડરશિપ ટેબલિાું સ ભાગી થાય છે. 

શસસ્ટિ લીડરશિપ ટેબલ રીજીયન ઓફ પીલિાું સિ દાયોની સ રક્ષા અન ેસ ખાકારીને નકારાત્િક રીતે પ્રભાશવત કરતા િ દ્દાઓના િૂળ કારણોન ે

સુંબોધે તવેી વ્યૂ રચનાઓ શવકસાવવા અને તેનો અિલ કરવા પર ધ્યાન કેશન્િત કર ેછે. બ   શવિાળ સિૂ િાું, ફેશિલી વાયોલન્સ એક્િન ટેબલ 

ઘરેલ ું શ સા સશ ત કૌટ ુંશબક હ ુંસાનો જરટલ િ દ્દો સુંબોધવા કરટબદ્ધ રહ્ ું છે. 

પીલ રીજીયનલ પોલીસ બ્રમે્પટનવાસીઓ િાટ ેશવશવધ િાશ તી અન ેસ્થાશનક સુંસાધનો પૂરા પાડ ેછે, જેિાું સાિેલ છે: િદદ, આશ્રયસ્થાન, 

સાિ દાશયક સલા -િસલત િેળવવા િાટનેા સ રશક્ષત સ્થળો, કાયયક્રિો અને સ ાયતા સવેાઓ, બાળકો અન ેવયોવૃદ્ધ વ્યશક્તઓ િાટ ેકાનનૂી 

સુંસાધનો અન ેસ ાયતા. 

ગત ફેબ્ર આરી 5, 2020 નાું રોજ કાઉશન્સલની િુંજૂરી િળ્યા પછી, આ િ ેર આ ઝ ુંબેિ આગળ વધારવા અન ેઘરેલ ું હ ુંસાનો અુંત લાવવા 

તરફ કાિ કરવા અન ેતિાિ લોકો િાટ ેિ ેરન ેવધાર ેસ રશક્ષત બનાવવા, રીજીયન ઓફ પીલ, પીલ રીજીયનલ પોલીસ અન ેસાિ દાશયક 

સુંસ્થાઓ સશ તના, સ્થાશનક શ તધારકો સાથે ઘશનષ્ઠપણ ેકાિ કરિ.ે  

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“ઘરેલ ું હ ુંસાનો અુંત લાવવો એ બ્રમે્પટન સીટી કાઉશન્સલ િાટે િ ત્વની બાબત છે. કાઉશન્સલ આરોગ્યપ્રદ અન ેસ રશક્ષત સિ દાય બનાવવા 

કાિ કર ેછે ત્યાર,ે આપણ ેઘરેલ ું હ ુંસાની જા ેર જાગરૂકતા વધારવા, રરપોર્ટિંગન ેપ્રોત્સા ન આપવા, અને બ્રમે્પટનવાસીઓના ભાવનાિીલ અન ે

નાણાકીય અત્યાચારનો સાિનો કરવા રીજીયનિાું અન ેપીલ રીજીયનલ પોલીસિાું આપણાું ભાગીદારો સાથે િળીન ેકાિ કરવા વધાર ેનક્કર કરી 

િકીએ છીએ.” 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelpolice.ca/en/safety-tips/family-and-intimate-partner-violence.aspx&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C0b564403451c4edfc90b08d7a5043bbf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C6371593108


 

 

  

“ઘરેલ ું હ ુંસા બ્રેમ્પટનિાું વધતી જતી સાિ દાશયક સ રક્ષા હચુંતા છે. ઘરેલ ું હ ુંસાનો સાિનો કરવાિાું એક ભાગીદાર તરીક,ે આ િ દ્દાને પ ોંચી 

વળવા શિક્ષણ અન ેજાગરૂકતા િ ત્વની સુંચાલન વ્યૂ રચનાઓ છે એટલે જ અિે જા ેર જાગરૂકતા ઝ ુંબેિ શવકસાવવા સુંસાધનોને શનદેિ આપી 

રહ્ાું છીએ. ઘરેલ ું હ ુંસાન ેસુંબુંશધત અત્યાચાર અન ેિૃત્ય  હચુંતાજનક અન ેસુંપણૂયપણે અન્યાયય ક્ત બાબતો છે. અિ ેદરેક વ્યશક્ત સ ાયતા ક્યાુંથી 

િેળવી િક ેછે તે તેઓન ેજણાવવા અને શવસ્તૃત ક ેવા ઇચ્છીએ છીએ.” 

-        રોએના સાન્ટોસ (Rowena Santos), અધ્યક્ષ, સિ દાય સેવાઓ; પ્રાદેશિક કાઉશન્સલર, વોર્ડસય 1 અન ે5, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“િને લાગ ેછે સીટી ઓફ બ્રમે્પટન િાટે જાગરૂકતા ઊભી કરવા અન ેઘરેલ ું હ ુંસાનો ભોગ બની િકતી વધ  િશ લાઓન ેસશ યારું સુંરક્ષણ 

આપવા સાિ દાશયક સુંસ્થાઓ સાથે ભાગીદાર બનવ ું બ   િ ત્વની બાબત છે.” 

-        બલદેવ િ ટ્ટા (Baldev Mutta), ચીફ એશક્ઝક્ય રટવ ઓરફસર, પુંજાબી કમ્ય શનટી  લે્થ સર્વયસીસ 

“દરેક વ્યશક્તને હ ુંસા રશ ત જીવન જીવવાનો અશધકાર છે. આપણ ેસૌએ આપણાું સિ દાયિાું િશ લાઓ અને તેઓના બાળકોના જીવનિાું 

હ ુંસા દૂર કરવાિાું િ ત્વની ભૂશિકા ભજવવાની છે." 

-        િેરોન ફ્લૉય્ડ (Sharon Floyd), એશક્ઝક્ય રટવ રડરેક્ટર, ઇન્ટરરિ પોલીસ 

“સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન કિયચારીગણે આ િ ત્વના કારણ પ્રત્યે સિર્પયત થવાન ું અન ેઘરેલ ું હ ુંસાનો અુંત લાવવા સ્થાશનક શ તધારકો સાથ ેસ યોગ 

સાધવાન ું ચાલ  રાખય ું છે. અિે સિ દાય અને અિારા પ્રાદેશિક અન ેકાયદો અિલબજવણી ભાગીદારો સાથે આ જા ેર શિક્ષણ અન ેજાગરૂકતા 

ઝ ુંબેિ ચલાવીએ છીએ ત્યાર,ે અિ ેકમ્ય શનટી સેફ્ટી એન્ડ વેલબીંગ શસસ્ટિ લીડરશિપ ટબેલ િારફત ેપ ેલેથી ચાલી ર ેલ ું િ ત્વન ું કાિ 

શવસ્તારી રહ્ાું છીએ.” 

-        ડેશવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડશિશનસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમ ેિોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમ ેતકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ  

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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