
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

બ્રમૅ્પટન સિટી કાઉસસિલ લ ેછે અશ્વતે સવિોધી િગંભદે િામ ેપગલા ં 

સિટી શરૂ કિ ેછે અશ્વતે આરિકન અન ેકરેિસિઅન િામાસિક, િાસં્કસૃતક અન ેઆર્થિક િશસતતકિણ અન ેઅશ્વતે સવિોધી િગંભદે 

યુસનટ 

બ્રૅમ્પટન, ઓસટારિયો (11 િૂન 2020) – બ્રૅમ્પટન સિતી કાઉસસિલે પોતાની ગઈકાલની િભામા ંસિટીની િહુ પ્રથમ અશ્વેત આરિકન અન ે

કેરિસિઅન િામાસિક, િાંસ્કૃસતક અન ેઆર્થિક િશસતતકિણ અને અશ્વેત િગંભેદ સવિોધી િંગભેદ યુસનટનો પ્રાિંભ કયો હતો િેથી અશ્વેત 

સવિોધી િંગભેદ િામ ેઅથિવાહક પગલા ંલઈ શકાય. 

બ્રૅમ્પટનના વૈસવધ્ય ધિાવતા અશ્વતે આરિકન અને કેરિસિઅન લોકિમૂહ દ્વાિા માગિદશિન મેળવીને આ એકમ અગ્રીમતાઓ સ્થાસપત કિશ ેઅને 

એક એતશન પ્લાન િનાવશ ેિે બ્રમૅ્પટન ખાતેના ગળથુથીના અશ્વેત સવિોધી િગંભેદન ેનાિદૂ કિશ ેઅને અશ્વેત િમાિની િામાસિક, 

િાંસ્કૃસતક અન ેઆર્થિક સસ્થસતની ઉસનસત કિશ.ે 

બ્રૅમ્પટનનો અશ્વેત આરિકન અન ેકેરિસિઅન િમાિ બ્રૅમ્પટનના િાસં્કૃસતક વૈસવધ્યમાં જીવંત અને િરિય યોગદાન આપે છે અને શહેિનુ ંિીજા 

િમનું િહુથી મોટું દ્રશ્યમાન િૂથ ગણાય છે િેમની વધતી વસ્તી 80,000 કિતા વધુ િહેવાિીઓની છે. 

સિટી િેમ િેમ અશ્વેત સવિોધી િગંભેદ યુસનટનો સવકાિ કિશ ેત્યાિ ેવધ ુજાણકાિી મેળવવા માટે અન ેતેમ ાં િામેલ થવામાં પોતાની રૂસિ 

દશાિવવા કપૃા કિી અહીં સિટીનો િંપકિ કિો AntiBlackRacismUnit@brampton.ca. આ એક અગત્યની પહેલ છે િે CAOના 

કાયાિલય દ્વાિા મેયિ અને કાઉસસિલ તેમિ િમૂદાયના સહસ્િદેાિોનો િહયોગ મેળવીન ેિલાવાશે. 

આ પ્રરિયામા ંિમાિ પોતાનો મત પ્રવૃત્ત કિે અન ેિણાવે તે માટેની તકો જાહેિ કિવામાં આવશ.ે 

અવતિણો 

"િાવિિસનક હોદ્દેદાિો તિીક,ે અમાિ ેકેવા ઉચ્િ ધોિણો અમાિા િત્તાના હોદ્દાઓ પિથી દશાિવવા િોઇએ તનેાથી અમ ેસિલકુલ વાકેફ છીએ. આ 

સવશેષાસધકાિન ેઅમે હળવાશથી નથી લેતા. અમે િગંભેદ સવિોધી છીએ એટલંુ માત્ર િોલવુ ંપયાિપ્ત નથી, અમાિ ેતેનુ ંસનદશિન અથિપૂણિ પગલા ં

લઈને કિવાનુ ંિહેશે િે એવા વાસ્તસવક પરિણામો લાવે ક આપણા અશ્વેત આરિકન અને કેરિસિઅન િમુદાયો ઉસનત થઈ શકે તમેિ તમેનુ ં

િશસતતકિણ કિી શકાય. આ યુસનટનું િિિન અન ેત્યાિિાદનો એતશન પ્લાન િાિી િમાનતા અન ેસયાય તિફ િવાનું અગત્યનું પ્રથમ પગલંુ છે 

િે માત્ર આપણા શહેિ પુિતુ ંમયાિરદત ન િહેતા તેની િીમા પાિ પણ િશ.ે 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://AntiBlackRacismUnit@brampton.ca/&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|65e6134f7527499895ed08d80e4f8880|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637275082043446910&sdata=VAGyyg1Lf2jq6Bui4E4m0Ua27U8XwWr/81n0CFwMcPM=&reserved=0


 

 

 

"દિખાસ્તો કિવી એક િીત છે િેનાથી સિટી કાઉસસિલના અસગયાિ િદસ્યો સિટીના કમિિાિીગણને મહત્ત્વપૂણિ નીસત સવષયક િાિતોમા ં

રદશાસનદેશો આપી શક.ે છ સવરુદ્ધ પાંિ મતો િહવેાિીઓન ેજાણ કિ ેછે કે કાઉસસિલની િહુમસત સવસશષ્ટ નીસત સનદેશને ટેકો આપ ેછે. આ 

દિખાસ્તન ેકાઉસસિલ દ્વાિા િવાિનુમત ેિહાલી આપવામાં આવી હતી. િંદેશ સ્પષ્ટ અને િાફ છે. અશ્વેતો મહત્ત્વપૂનિ છે અન ેગળથથુીમા ં

િહેલ િંગભેદનો સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટનના તમામ સ્તિો પિથી િામનો કિવામા ંઆવશે. મન ેગૌિવ છે કે હંુ એવી સિટી કાઉસસિલની િદસ્યા છંુ 

િેમણે આ સનણાિયક અને ઐસતહાસિક પગલું લીધુ ંછે અન ેકાયિ હિંુ શરૂ થયુ ંછે." 

 - શેિમને સવસલયમ્િ (Charmaine Williams)  િીટી કાઉસસિલિ, વૉર્િ 7& 8 

"આપણા િમાિમા ંવાસ્તસવક પરિવતિન લાવવા માટે આપણ ેિુસનસશ્િત કિવું િહ્ું ક ેઆપણા િંગઠનના મૂલ્યો અને લક્ષ્યો બ્રૅમ્પટનમા ંિે 

દશાિવવાિોગ છે તનેી િાથ ેિંિેસખત છે – એક િમાવેસશત શહેિ િે પોતાના િાંસ્કૃસતક વૈસવધ્યને વધાવ ેછે અને અશ્વેત િગંભેદ ક ેકોઇપણ 

પ્રકાિના ભેદભાવ સિલકુલ િલાવી લેતુ ંનથી. આપણા શહેિની આ વાસ્તસવક િમસ્યાઓ સવશનેી સનખાલિ િિાિઓ માિફત આપણે અહીં 

િહેતા અને કામ કિતા લોકો માટે એક િમાનતાલક્ષી અન ેસયાયોસિત િંિોગો ઊભા કિી શકીશુ.ં" 

- ર્ેસવર્ િારિક, િીફ એર્સમસનસ્િેરટવ ઓરફિિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

“કેસયન કનેેરર્યન અિોસિએશન બ્રમૅ્પટનનાં મેયિશ્રી િસમાનનીય પૅરિક બ્રાઉનનુ ંતેમિ તેમની િમગ્ર કાઉસસિલનું અસભવાદન કિ ેછે ક ેતઓેએ 

દિખાસ્તન ેિહાલી આપીને એવા ધોિણોન ેગસત આપી છે િેનાથી તમામ બ્રૅમ્પ્ટનવાિીઓ માટ ેિમાનતાનો પાયો નાંખવાનો માગિ ખોલશ.ે 

આ દિખાસ્ત સિટીની નેતાગીિીની અશ્વેત સવિોધી િંગભેદને નાિૂદ કિવાની પ્રસતિદ્ધતાનુ ંઉદાહિણ છે અન ેઆખા દેશમા ંઅસય શહેિોને 

િીમાસિહ્નરૂપે દાખલો પુિો પાર્શે. KCA સિટી િાથે િામાસિક, િાંસ્કૃસતક અને આર્થિક િશસતતકિણમાં િધુાિા લાવવાના એકધાિા પ્રયાિો 

અન ેઅમલીકિણ માટે કાયિ કિવા માટ ેઆતુિતાથી િાહ િુએ છે િે માત્ર સનવાિી અશ્વેત આરિકનો માટે િ નહીં પિતુ ંઆપણા મહાન દેશમા ં

આવતા નવા લોકો માટે પણ છે. 

– એિાઇમ મ્વાઉિા, પ્રમુખ, કેસયન કેનેરર્યન એિોસિએશન 

"નાઇિેરિયન કનેેરર્યન અિોસિએશનન ેપણ આઐસતહાસિક પહેલ સવશ ેઆનંદની લાગણી થાય છે. આ પહેલથી ખિખેિ આપણ ેિાથે મળીન ે

બ્રૅમ્પટનને આકાિ આપી શકીશુ.ં" 

-જ્યોિિ િુકવુ, પ પ્રમુખ, નાઇિેરિયન કનેેરર્યન અિોસિએશન 

"રૂટ્િ કમ્યુસનટી િર્વિસિિ ઇસક (Roots Community Services Inc) ન ેતે જાનતા આનંદ થાય છે કે સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ખાતે અશ્વેત 

આરિકન અન ેકેરિસિઅન િામાસિક, િાંસ્કૃસતક અને આર્થિક િશસતતકિણ અને અશ્વતે િગંભેદ સવિોધી િંગભેદ યુસનટ શરૂ થઈ િહ્ુ ંછે. આ 

પોકાિનો સ્વીકાિ કિીન ેપ્રસ્તુત કિવા િદલ મેયિ બ્રાઉન અને તમામ કાઉસસિલિોનો આભાિ. અશ્વેત, આરિકન અન ેકેરિસિઅન િમાિો 

જીવંત અને િરિય નાગરિકો છે િેઓ બ્રૅમ્પટનના સવકાિમાં અન ેખાિ કિીને િગંીત, મનોિિંક િમતગમત અન ેભણતિમાં પોતાની સિસદ્ધઓ 



 

 

માિફત શહેિન ેઉસનત કિવામા ંયોગદાન આપે છે. અમાિી આસ્થા છે ક ેઆ યુસનટ નીસતઓના િિિનમાં જાણકાિી પૂિી પાર્શે અન ેઅશ્વેત 

નાગરિકોના જીવનમા ંપરિવતિનકાિી િદલાવને ગસત આપશ.ે 

- એસિેલા િે કાટિિ, એસઝિતયુરટવ રર્િેતટિ, રૂટ્િ કમ્યુસનટી િર્વિસિિ ઇસક (Roots Community Services Inc)  

                   

-30- 

કનૅરે્ાના િૌથી િર્પી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં650,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેા ં70,000 વ્યવિાયો છે. અમે િે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદિ છે લોકો. 

અમને ઊજાિ મળ ેછે અમાિા સવસવધ િમાિોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષિણનું કેસદ્ર છીએ અન ેઅમે તકસનકી અન ેપયાિવિણીય નસવનતા તિફ દોિી િતી યાત્રાનું નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે િે િુિસક્ષત, ટકાઉ અન ેિફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ િોર્ાવ. 

અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

સમરર્યા િપંકિ : 

મોસનકા દુઝગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ર્િનેટિ, સમરર્યા એસર્ કમ્યુસનટી એંગેિમેસટ  

વ્યૂહાત્મક િંવાદ  

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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