
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન વરિષ્ઠ િલાહકાિ, આર્થિક િશસતતકિણ અન ેઅશ્વતે સવિોધી િગંભદે (Economic 

Empowerment and Anti-Black Racism) ઘોષીત કિ ેછે 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (19 જૂન 2020) – આજે, સવવનથે ચપેમને સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટનના તાજેતિમાં જાહેિ કિવામાં આવેલ અશ્વેત આરિકન 

અન ેકેરિસિઅન િામાસજક, િાંસ્કસૃતક અને આર્થિક િશસતતકિણ અને અશ્વેત િગંભેદ સવિોધી યુસનટના વરિષ્ઠ િલાહકાિ તિીક ેસનયુતત કિવામા ં

આવ્યા છે જેની મંજૂિી સિટી કાઉસન્િલ દ્વાિા 10 જૂન 2020ના િોજ આપવામા ંઆવી હતી. 

શ્રીમસત ચપેમને મુખ્ય વહીવટી અસધકાિીની કચેિીન ેઅહેવાલ િોંપશ ેઅન ેતેઓ ઉપિોતત યુસનટન ેમદદ કિશ ેઅને તને ેદોિશે તથા બ્રમૅ્પટનમાંથી 

અશ્વેત સવિોધી િગંભેદન ેનાિૂદ કિવા માટનેી કાયિ યોજનાનો સવકાિ કિશ.ે સ્થાસનક િમૂદાયના સહસ્િાધાિકોના માગિદશિન હેઠળ કાયિ મુખ્યત્વે 

બ્રૅમ્પટનના અશ્વેત િમાજની િામાસજક, િાંસ્કૃસતક અન ેઆર્થિક પરિસસ્થસતઓ પિ ધ્યાન કેસન્િત કિશ.ે 

શ્રીમસત ચપેમનેનો િામાસજક પ્રવતૃ્તતા, સહમાયત અને િંચાિનો લાંિો અનુભવ સિટી અને િમાજ માટે અસત ઉપયોગી નીવડશે કાિણક ેતેણી 

કમિચાિીગણ, અને સ્થાસનક વ્યવિાયો અન ેસહસ્િાધાિકો િાથનેા વ્યવહાિોમા ંમુખ્ય ભૂસમકા ભજવશ.ે હજંુ તાજેતિમાં જ શ્રીમસત ચેપમને 

કેનેરડયન બ્લૅક કૉકિમા ંપ્રમુખ િહી ચુતયા છે જયા ંતણેીએ યુથ નટવકિને પ્રેરિત કયાિ અન ેતેમનું િશસતતકિણ કયુું હતુ ંતમેજ યુ સમરડયા 

પ્રોડતશન્િન ેપ્રેિણા આપી હતી. એક દયાળુ િામાસજક અગ્રણી તિીક ેશ્રીમસત ચેપમેન ેCTV અન ેCityTV િસહત ટેસલસવઝન પિ પણ 

દીઘિકાળ કાયિ કિી ચુતયા છે જયા ંતણેીએ ગુણવત્તાયુતત િશસતતકિણ કિતા કાયિક્રમોનુ ંસનમાિણ કયુું હતુ ંજે અશ્વેત િમાજન ેઅંરકત કિતા હોય.  

ટોિોન્ટોના આરિકન અશ્વેત કેનેરડયન િમાજના યુવાઓ િાથ ેમાગિદશિક તિીકનેો અન ેિામાસજક વ્યવહાિ િાંધવાનો શ્રીમસત ચપેમનેનો 

દીઘિકાલીન અનભુવ િહ્યો છે. શ્રીમસત ચેપમેન 100 પરિપૂણિ બ્લેક કનેેરડયન મસહલા પુિસ્કાિ (Accomplished Black Canadian 

Women Award) અને પ્રોફેશ્નલ અિોસિએશનનો સવમેન ઓફ ઓનિ પુિસ્કાિ (Women of Honour Award) તણેીના િામાસજક 

યોગદાન માટે પ્રાપ્ત કિી ચતુયા છે અન ેિાથ ેજ તેણીના િમકક્ષોએ તેણીન ેકમ્યુસનટી િર્વિિ એન્ડ સમરડયાના ક્ષતે્રમા ં2008 ની િાલમા ંહૅિી 

સજિોમ એવૉડિ માટે નામાંરકત કયાિ હતા.ં 2013 મા ંશ્રીમસત ચેપમેનને કમ્યુસનટી િર્વિિ માટે સતવન એસલઝાિેથ II ડાયમંડ જુસિલી મેડલથી 

નવાજવામા ંઆવ્યા હતા.ં 

સિટી જેમ જેમ અશ્વેત આરિકન અન ેકેરિસિઅન િામાસજક, િાંસ્કસૃતક અને આર્થિક િશસતતકિણ અને અશ્વેત સવિોધી િંગભેદ યુસનટનો 

સવકાિ કિશ ેત્યાિ ેવધુ જાણકાિી મળેવવા માટે અન ેતમેા ંિામેલ થવામાં પોતાનો િિ દશાિવવા મહેિિાની કિી સિટીનો િંપકિ અહીં 

કિો AntiBlackRacismUnit@brampton.ca. આ એક અગત્યની પહેલ છે જે  મુખ્ય વહીવટી અસધકાિીની કચેિી દ્વાિા મેયિ 

કાઉસન્િલિો તેમજ િમદૂાયના સહસ્િાધાિકોનો િહયોગ મેળવીને ચલાવાશે. 

આ પ્રરક્રયામા ંિમાજ પોતાનો મત પ્રકટ કિ ેઅન ેજણાવ ેતે માટેની તકો નજીકના ભસવષ્યમાં જાહેિ કિવામાં આવશ.ે 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://AntiBlackRacismUnit@brampton.ca/&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|d4843b49ed624e493c2908d814af9474|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637282092374206256&sdata=GfZsZhc+AY5xcRmJjIRKwTm9iSSTQVkWg44+0DIBKYo=&reserved=0


 

 

અવતિણો 

"આપણે આપણા ઇસતહાિમા ંએક એવા વળાંક પિ આવી ચુતયા છીએ જયા ંઆપણ ેઆપણા તમામ િમાજોન ેઅશ્વેત સવિોધી િગંભેદનો 

િામનો કિતા જોઇ શકીએ છીએ. જાહેિ હોદ્દેદાિો તિીક ેઅમે સ્વીકાિ કિીએ છીએ ક ેઅમારી એવા અથિપૂણિ પગલા ંલેવાની ફિજ છે જે 

વાસ્તસવક પરિવિતન તિફ દોિી જાય. અમે શ્રીમસત ચપેમેન િાથ ેતેમજ બ્રમૅ્પટનના પહેલવહેલા અશ્વતે આરિકન અને કેરિસિઅન િામાસજક, 

િાંસ્કૃસતક અન ેઆર્થિક િશસતતકિણ અન ેઅશ્વેત િગંભેદ સવિોધી યુસનટ િાથ ેકાયિ કિવા ઉત્િુક છીએ જેથી આપણા શહેિમા ંવાસ્તસવક 

િમાનતાનુ ંિજિન થઈ શક.ે" 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

“શહેિ તિીક ેઅમ ેજાણીએ છીએ ક ેઅમાિી મોટી જવાિદાિી છે ક ેઅમાર ંકાયિ બ્રૅમ્પટનના વૈસવધ્યિભિ િમાજને મદદરૂપ થાય અને તનેો ખિો 

ચહેિો વ્યતત કિ.ે શ્રીમસત ચપેમને ઊંડા ઉતરેલા અશ્વતે સવિોધી િંગભેદ િામ ેકાયિ યોજનાનો સવકાિ કિવામા ંતેમજ એવી િંસ્કૃસત અન ે

િમાજની િચના કિવામા ંઅગ્રેિિની ફિજ િજાવશે જે િમાવેશીત હોય, કારૂણ્યિભિ હોય અન ેિમાનતાનુ ંઆિોપણ કિ.ે" 

- ડેસવડ િારિક, ચીફ એડસમસનસ્િેરટવ ઓરફિિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"મને િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન િાથ ેિહયોગ કિતા આનંદની લાગણી થાય છે જેઓએ િમાજમાં િગંભેદ િામે િરક્રય અસભગમ અપનાવ્યો છે. હંુ 

આ શહેિના કમિચાિીઓ, કાઉસન્િલ અન ેસ્થાસનક િમુદાય િાથ ેભગેા મળીન ેકાયિ કિી, નેતૃત્વની તકને િાથિક કિવા ઉત્િકુ છંુ જેમા ંમાિો 

િહોળો અનભુવ કામ ેલગાવી શકુ ંજેથી બ્રૅમ્પટનમા ંિંગભેદ િામે અિિકાિક લડત આપી શકાય અને તે નાિૂદ કિી શકાય.  આપણે માટ ેજરૂિી 

છે ક ેપોતતકાપણાની ભાવના લાવી શકીએ. આપણ ેઆપણા નાગરિકોમાં િહેલ વણશોધાયેલ િભંાવનાઓને સ્વીકાિવી જ િહી, અથિપણૂિ 

પરિવતિનમાં તમેની યોગદાન આપવાની ભાવનાની કદિ અને શહેિના ઘાતાંકીય સવકાિમા ંયોગદાન આપવાની તક આપવી જ િહી. જમાના 

વીતી ગયા ક ેતેજસ્વી, કંઇક નવતિ કિવાની ભાવના િવેતા, અસત મહેનત ુઅશ્વેત કનેેરડયન પ્રજા જેઓ ઘણં બધ ું પ્રદાન કરી શક ેતમે છે, 

તેઓન ેમાત્ર તમેની ત્વચાના િંગને આધાિે અવગણીને િાકાત િાખવામાં આવ્યા છે. હવે િહુ થયુ,ં આમ થતુ ંિંધ થવું જ જોઇએ! એક મહાન 

શહેિના સનમાિણ માટે આપણ ેતમામ નાગરિકોનું િશસતતકિણ કિવા પ્રસતિદ્ધતા દાખવવાની છે. હવ ેિિ થયુ,ં હવ ેએવા કોઇ િમૂહ િહવેા ના 

જોઇએ જેઓ પછાત િહે." 

- સવવનથે ચપેમને, વરિષ્ઠ િલાહકાિ, આર્થિક િશસતતકિણ અન ેઅશ્વેત સવિોધી િંગભેદ (Economic Empowerment and Anti-

Black Racism), િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં650,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેા ં70,000 વ્યવિાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદિ છે લોકો. 

અમને ઊજાિ મળ ેછે અમાિા સવસવધ િમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષિણનું કેન્િ છીએ અન ેઅમે તકસનકી અન ેપયાિવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનું નેતૃત્વ કિીએ 



 

 

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

અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

સમરડયા િપંકિ : 

મોસનકા દુવગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડિનેટિ, સમરડયા એન્ડ કમ્યુસનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક િંવાદ   

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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