
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                   

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન યોજે છે આતંિિાષ્ટ્રીય મહહલા રિનની ઉજવણી 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (20 ફેબ્રુઆિી 2020) – એક પ્રિણાિાયી આંતિિાષ્ટ્રીય મહહલા રિનની ઉજવણી માટ ેસીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન સાથે જોડાવ 

જેમા ંિહવવાિ,ે માર્ચ 8મીએ સવાિ ે10 વાગ્યાથી બપોિ ે2 વાગ્યા સુધીમા ંિજૂ થશ ેવકચશૉપ્સ, ઉત્સવન ેવધાવતી સહેલ, લાઇવ ભજવણીઓ 

અન ેઅલ્પાહાિ 

  

મેયિ પેરિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown), રિજનલ કાઇહન્સલિ િોવનેા સાન્તોસ (Rowena Santos) અન ેસીટી કાઉહન્સલિ 

શેિમેન હવહલયમ્સ (Charmaine Williams) યજમાનપિ સંભાળશ ેત્યાિ ેઉજવણીમા ંમાસ્ટિ ઓફ સેરિમની તિીક ેહસટીટીવીના રિહસ્ટના 

હોવોિન (Cristina Howorun) હશ ેઅન ેકીનોટ વક્તા માનનીય ઝૉં ઓગહસ્ટન (Jean Augustine) હશ ેજેઓ મેમ્બિ ઓફ હક્વનસ્ 

પ્રાઇવી કાઉહન્સલ છે અન ેજેઓ કમ્પેહનયન ઓફ િ ઓડચિ ઓફ કૅનેડા છે. શ્રીમહત ઑગહસ્ટન ે1993મા ંઇહતહાસ િચ્યો હતો જ્યાિે તેઓ 

કૅનેડાના હાઉસ ઓફ કૉમન્સમા ંર્ુંટાયેલ સહુ પ્રથમ આરિકન-કૅનેરડયન મહહલા બન્યા.  

 

નીરે્ આપેલ છે તે મુજબ સવાિ ે10 વાગ્યાથી બપોર ે12 વાગ્યા સુધી ઝોન્ટા ક્લબ ઓફ બ્રૅમ્પટન, વકચશૉપ્સની શે્રણી પ્રસ્તુત કિશ:ે  

 

 હબઝનેસમા ંસફળ મહહલાઓ (Successful Women in Business)  

 િાજનીહતમા ંશહક્તશાળી મહહલાઓ (Powerful Women in Politics)  

 જાહત સમકક્ષતા, સમાનતા અન ેહહમાયત માટનેી લડત (Fighting for Gender Equity, Equality and Advocacy)  

 માતાઓનુ ંસશહક્તકિણ (Empowering Mothers)  

 યુવાધન અન ેરકશોિોને પ્રવૃત્ત કિવા હવષયક (Engaging Youth and Teens)  

 મન, આત્મા, આિોગ્ય અન ેસુખાકાિી (Mind, Soul, Health and Well-being)  

 સંસ્કૃહત અન ેધમચમા ંપ્રેિણાિાયી મહહલાઓ (Inspiring Women of Culture and Faith)  

 STEM ની મહહલાઓ (Women in STEM)  

 

વકચશૉપ્સની હાજિી હનિઃશલુ્ક છે પિંત ુિહજસ્િેશન કિવુ ંઆવશ્યક છે. જે લોકોને હાજિ િહેવામાં રુહર્ હોય તેઓને અહીં RSVP કિવા 

જણાવવામાં આવે છે corporate.events@brampton.ca જે ફેબ્રુઆિી 28 સુધીમા ંકિવાનુ ંિહેશ.ે  

 

ડેઇલી ટાઇમ્સ સ્ક્વેિ (Daily Times Square)થી શરૂ કિી, હક્વન સ્િીટમાંથી (Queen Street) થઈન,ે મેઇન સ્િીટ સાઉથ (Main 

Street South)માંથી પસાિ થઈન ેઉત્સવન ેવધાવતી સેલેબેિટિી વૉક હસટી હૉલ એરિયમ (City Hall Atrium) ખાતે બપોર ે12 વાગ્યે 
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પહોંર્શ ેજેમા ંબધાંન ેસહભાગી થવા આમંત્રણ છે. સત્તાવાિ વીહધ બપોિ ે12:30 વાગ્યે શરૂ થશ ેજેમા ંિજૂ થશ ેભાષણો, ભજવણીઓ અન ે

બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉહન્સલનેા ભૂતકાલીન અન ેવતચમાન મહહલા સિસ્યોનુ ંઔપર્ારિક બહુમાન.  

 

આંતિિાષ્ટ્રીય મહહલા રિન મહહલાઓની સામાહજક, આર્થચક, સાંસ્કૃહતક અન ેિાજનૈહતક હસહધધઓન ેવધાવતો વૈહવવક રિન ગણાય છે. તે લૈંહગક 

સમાનતાન ેવેગ આપવાનો કોલ આપતો રિન પણ ગણાય છે. આ વષચના ઝંુબેશની થીમ #EachforEqual છે.  

 

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના આંતિિાષ્ટ્રીય મહહલા રિનની ઉજવણી હવશ ેવધુ માહહતી માટે અહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca.    

 

અવતિણો  

 

"બ્રૅમ્પટનના પર્િંગી સમાજ વધ ુઉન્નત બન્યંુ છે તે આપણા શહેિની મહહલાઓના અપાિ યોગિાનન ેઆભાિી છે તેમજ બ્રૅમ્પટન સીટી 

કાઉહન્સલમા ંસેવા આપી ર્ુકેલ જબિિસ્ત મહહલાઓ તો ખિી જ. આ પ્રસંગ એક એવી તક ઊભી કિશ ેજેથી અહીં બ્રૅમ્પટન ખાતે, આખા 

કૅનેડામા ંઅન ેહવવવભિમા ંજે કંઇ પણ મહહલાઓ ધવાિા હાંસલ કિવામા ંઆવયંુ છે તેન ેહબિિાવતો એક પ્રસંગ બની િહે.    

 

-       પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન   

 

"પીલ રિજનમા ંર્ુંટાયેલ સહુ પ્રથમ રફહલહપનો હોવાથી આ ઉજવણીનુ ંસહ-યજમાનપિ વયહક્તગત િીતે પણ મહત્ત્વપણૂચ છે. આવા પ્રસંગો 

મહહલાઓ પિ થતી હહંસાનો અંત લાવાવાના આપણા મજબૂત એવા શૈક્ષહણક અન ેહહમાયતી પ્રયાસોમાં જાન ફંક ેછે. મન ેઆશા છે કે 

બ્રૅમ્પટનના તમામ વૈહવધ્યપૂણચ સમાજોના સ્ત્રી પુરુષો અમાિી સાથ ેમહહલાઓની હસહધધઓ હબિિાવવા માટ ેઆંતિિાષ્ટ્રીય મહહલા રિનમા ં

અમાિી સાથે જોડાશ,ે અમાિા વકચશૉપ્સમા ંર્ર્ાચઓમાં જોડાશ ેઅન ેવધ ુલૈંહગક સમકક્ષતા ધિાવતુ ંહવવવ બનાવવાના પ્રયાસ ર્ાલુ િાખશ.ે  

 

- િોવેના સાન્તોસ િીજનલ કાઉહન્સલિ વૉડચ 1& 5  

 

"બ્રૅમ્પટનની પ્રથમ અવવેત મહહલા કાઉહન્સલિ તિીક ેમન ેસહ યજમાનપિ સંભાળતા ગવચની લાગણી થાય છે જેમા ંમાિી પહેલા કાયચિત 

મહહલાઓન ેહબિિાવાશે જેમણ ેતો જાણ ેઅહગ્નપથન ેપાિ કિી બતાવયો છે. માનનીય ઝૉં ઑગહસ્ટનની હશક્ષણ, િાજનીહત અન ેસામાહજક 

કામોની અનેક હસહધધઓ જેવા અધભૂત ઉિાહિણો સાથ ેઆંતિિાષ્ટ્રીય મહહલા રિન આપણી તમામ હસહધધઓન ેવધાવી લેવાની તક બની 

િહેશે."   

 

 - શેિમને હવહલયમ્સ (Charmaine Williams)  સીટી કાઉહન્સલિ, વૉડચ 7 & 8 

 

 

-30- 

http://www.brampton.ca/


 

 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી હવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં70,000 વયવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાિચ છે લોકો. 

અમન ેઊજાચ મળ ેછે અમાિા હવહવધ સમાજોમાંથી, અમ ેિોકાણ માટે આકષચણનું કેન્ર છીએ અન ેઅમ ેતકહનકી અન ેપયાચવિણીય નહવનતા તિફ િોિી જતી યાત્રાનું નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીિાિી એવા હનિોગી શહેિના હવકાસ માટે છે જે સુિહક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

  

 

 

હમરડયા સપંકચ : 

મોહનકા િુગ્ગલ  

કોઓર્ડચનેટિ, હમરડયા એન્ડ કમ્યુહનટી એંગેજમેન્ટ  

વયૂહાત્મક સંવાિ  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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