
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

 

સિટીએ રિસસિ 407 સ્પોર્ટિસ પાર્સન ું નામ બદલીન ેઇમસેસિપશેન પાર્સ ર્ર્ ું છે અન ેઑગસ્ટન ેબ્રમૅ્પટનમાું 

ઇમસેસિપશેન (મ સસત) માિ તિીર્ ેજાહિે ર્ર્ો છે 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓસટારિર્ો (01 ઑગસ્ટ 2020) – જ લાઇ 8 ના િોજ બ્રૅમ્પટન િીટી ર્ાઉસસિલ ેગ લામીની નાબૂદીના માનમાું રિસસિ 407 

સ્પોર્ટિસ પાર્સન ું નામ બદલીન ેઇમેસસિપેશન પાર્સ ર્િવાનો ખિિો િવસિુંમસતથી પિાિ ર્ર્ો. ખિિાની ર્લ્પના િીટી ર્ાઉસસિલિ શેિમને સવસલર્મ્િ 

(Charmaine Williams)ની િહી અને તને ું અન મોદન ર્ાઉસસિલના તમામ િભ્ર્ોએ ર્ર્ ું. આ વર્ષ,ે ઑગસ્ટ 1 ઇમેસસિપેશન િે તિીર્ ેઘોર્ષીત 

થર્ો અને ઑગસ્ટન ેબ્રૅમ્પટન ખાત ેઇમેસસિપેશન માિ તિીર્ ેઘોર્ષીત ર્િવામાું આવ્ર્ો છે.  

 

ઇમસેસિપશેન પાર્સ  

 

રિસસિ 407 સ્પોર્ટિસ પાર્સન ું નામ બદલીને ઇમેસસિપેશન પાર્સ ર્િવામાું આવ્ર્ ું છે. આ પાર્સ જે વૉિસ 7માું હાઇવે 407ના દસિણ ેસસ્થત છે તે 

2004 માું બુંધાર્ો હતો અન ેતમેાું નાની અને મોટી િોર્િ પીચ અન ેરિર્ેટના મેદાનોનો િમાવેશ થાર્ છે.  

 

મેર્િ પેરિર્ બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) અન ેર્ાઉસસિલિો ઑગસ્ટમાું પાર્સના નવા નામની તસતીન ું અનાવિણ ર્િશે.  

 

ઇમસેસિપશેન માિ  

 

ઑગસ્ટ 1 ઇમેસસિપેશન િે છે અને ઑગસ્ટ બ્રૅમ્પટન ખાતે ઇમેસસિપેશન માિ છે. િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન બ્રમૅ્પટનના વૈસવધ્ર્ને સબિદાવવા અને 

આખા ઑગસ્ટ માિ દિસમર્ાન પ્રિુંગો ર્ોજીને આ મહત્ત્વના રદવિ ને મસહનાન ેપ્રસતબદ્ધ છે. COVID-19 નો ફેલાવો થતો િોર્વા માટ ે

તમામ ઇવસેર્ટિ ઓનલાઇન ર્ોજાશ.ે ઇવસેટની િુંપૂણસ ર્ાદી માટે અહીં મ લાર્ાત લો www.brampton.ca  

 

ઇમેસસિપેશન િનેા ઉપિમે ઑગસ્ટ 1ના િોજ ઓનલાઇન ધ્વજાિોહણો થશ,ે ઑગસ્ટ 6 ના િોજ જમાઇર્ી સ્વતુંત્રતા રદન સનસમત્ત,ે ઑગસ્ટ 

22ના િોજ િોસમસનર્ન રિપસલલર્ રિસ્ટોિેશન રદન સનસમત્ત ેઅન ેઑગસ્ટ 31ના િોજ રિસનિેિ અને ટોબાગો સ્વતુંત્રતા રદન સનસમત્તે. તમામ 

ઓનલાઇન ધ્વજાિોહણોની સવસધઓ ઓનલાઇન અહીં ઉપલલધ િહેશ.ે  

 

બ્રમૅ્પટનની અશ્વતે આરિર્ન અન ેર્રેિસબઅન િામાસજર્, િાુંસ્ર્સૃતર્ અન ેઆર્થસર્ િશસસતર્િણ અન ેઅશ્વતે િુંગભદે સવિોધી િુંગભદે ર્ સનટ  

 

10 જૂન 2020ના િોજ, િીટી ર્ાઉસસિલ ેઅશ્વેત આરિર્ન અને ર્ેરિસબઅન િામાસજર્, િાુંસ્ર્ૃસતર્ અન ેઆર્થસર્ િશસસતર્િણ અને અશ્વેત 

િુંગભેદ સવિોધી િુંગભેદ ર્ સનટને મુંજૂિી આપી. સવવનેથ ચપેમેન જેવા મ ખ્ર્ વહીવટી અસધર્ાિીના નેજા હેઠળ ર્ સનટ તે એર્મની સ્થાપનાન ે

http://www.brampton.ca/


 

 

મદદરૂપ થઈને તનેી દોિવણી ર્િશ ેતથા બ્રૅમ્પટનમાું ઘિ ર્િી ગર્ેલ અશ્વેત સવિોધી િુંગભેદન ેનાબૂદ ર્િવા માટેની ર્ાર્સ ર્ોજનાનો સવર્ાિ ર્િશે. 

સ્થાસનર્ િમૂદાર્ના સહસ્િાધાિર્ોના માગસદશસન હેઠળ ર્ાર્સ મ ખ્ર્ત્વ ેબ્રૅમ્પટનના અશ્વેત િમાજની િામાસજર્, િાુંસ્ર્ૃસતર્ અન ેઆર્થસર્ 

પરિસસ્થસતઓ પિ ધ્ર્ાન ર્ેસસિત ર્િશ.ે  

 

સિટી જેમ જેમ અશ્વેત સવિોધી િુંગભેદ ર્ સનટનો સવર્ાિ ર્િશ ેત્ર્ાિ ેવધ  જાણર્ાિી મેળવવા માટે અન ેતમેા િામેલ થવામાું પોતાની રૂસચ 

દશાસવવા ર્પૃા ર્િી અહીં સિટીનો િુંપર્સ ર્િો AntiBlackRacismUnit@brampton.ca.  

 

અવતિણો  

"આખા સવશ્વમાું આપણ ેિમર્ની એર્ ઐસતહાસિર્ િણના િાિી બની િહ્યા છીએ. અશ્વતે િુંગભેદનો િસહર્ાિો િામનો તમામ પૃષ્ઠભ ૂ

ધિાવતા લોર્ો ભેગા મળીને ર્િવા જઈ િહ્યા છે. અહીં બ્રમૅ્પટન ખાતે ઇમેસસિપેશન માિન ું િસમાન અને સિટી પાર્સને ઇમેસસિપેશન પાર્સ જેવ ું 

નવ ું નામ આપવ ું તે અમાિ ેમાટે એર્ શસસતશાળી માગસ છે જેનાથી ભતૂર્ાળનો સ્વીર્ાિ ર્િી શર્ાર્ અને ભાિપવૂસર્ પ નરુચ્ચાિણ ર્િીએ છીએ ર્ ે

અમ ેબ્રૅમ્પટનના અશ્વેત િમાજની િાથ ેછીએ.  

- પૅરિર્ બ્રાઉન, મેર્િ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન  

 

“બ્રૅમ્પટનના ઇસતહાિમાું સિટી ર્ાઉસસિલમાું ચૂુંટારે્લ પ્રથમ અશ્વેત મસહલા તિીર્ ેમન ે2019ના ઓસટોબિમાું ઇમેસસિપેશનને માસર્તા 

આપતો ખિિો પ્રસ્તાસવત ર્િવાન ું ગૌિવ છે. મ ેજ્ર્ાિે આ પહેલન ેિજૂ ર્િી ત્ર્ાિ ેર્લ્પના પણ ન થઈ શર્ ેતેમ હતી ર્ે તાજેતિની ઘટનાઓ 

અશ્વેત સવિોધી િુંગભેદની આપણી િમજણ ર્ટેલી ઉસનત ર્િી શર્ ેછે. જોર્ે, મન ેતે જણાવતા અસતશર્ ગવસની લાગણી થાર્ છે ર્ે 

ઇમેસસિપેશન પાર્સ બ્રમૅ્પટનમાું છે. મન ેજાણ છે ત્ર્ાું િ ધી તો આખા ર્ૅનેિામાું આ િહ  પ્રથમ ઇમેસસિપશેન પાર્સ છે. હ ું વધ ને વધ  આ પ્રર્ાિની 

પહેલો જોવા ઉત્િ ર્ છ ું જે અશ્વેત સવિોધી િુંગભેદના મૂળની આણી ઐસતહાસિર્ િમજણ વધાિ ેજ્ર્ાિે આપણે એવા દિેર્ અુંતિાર્ો તોિી 

પાિવા િજ્જ થઈએ છીએ જે માનવ િુંભાવનાઓન ેિીસમત ર્િતા હોર્.  

 - શેિમને સવસલર્મ્િ  િીટી ર્ાઉસસિલિ, વૉિસ 7& 8  

 

"ગત મસહને સિટી ર્ાઉસસિલે અશ્વેત આરિર્ન અન ેર્ેરિસબઅન િામાસજર્, િાુંસ્ર્ૃસતર્ અન ેઆર્થસર્ િશસસતર્િણ અને અશ્વેત િુંગભેદ સવિોધી 

િુંગભેદ ર્ સનટના િજસનની મુંજૂિી આપી જેથી બ્રૅમ્પટનના અશ્વેત િમાજ િાથ ેિુંપર્સ િાધી શર્ાર્ અન ેતેમની િામાસજર્, િાુંસ્ર્ૃસતર્ અન ે

આર્થસર્ પરિસસ્થસતઓ િ ધાિી શર્ાર્. અને હવ ેમાત્ર એર્ જ મસહનામાું અમ ેઆપણા ઇસતહાિના આ મહત્ત્વના સહસ્િાને પ્રર્ાસશત ર્િવા માટે 

અમ ેર્મ્ર્ સનટી પાર્સન ું નામ બદલી િહ્યા છીએ. આગળ વધતા, અમ ેઅશ્વેત િમાજની જરૂરિર્ાતોને િુંબોસધત ર્િવા તેમની િાથે ર્ાર્સ ર્િતા 

િહીશ ું."  

- પૅટ ફોર્ટસની, િીજનલ ર્ાઉસસિલિ, વૉિસ 7& 8  

 

"ઇમેસસિપેશન માિન ું િસમાન અને બ્રમૅ્પટન ઇમેસસિપેશનના ભાગન ું નામર્િણ ર્િવ ું તે બ્રૅમ્પટન માટ ેનોંધપાત્ર ઉસનસતના િોપાન ગણી 

શર્ાર્. લોર્ો માટ ેઇસતહાિ જાણવો મહત્ત્વનો છે અને તે જાણવ ું ર્ ેર્નૅેિામાું આપણ ેત્ર્ાું પણ ગ લામી હતી. પાર્સન ું પ નઃનામર્િણ જેવા 

અસભર્ાનો મન ેખૂબ સવશ્વાિ અપાવ ેછે ર્ ેઅમે બ્રમૅ્પટનમાું ખૂબ પ્રગસત ર્િી શર્ીશ ું."  



 

 

- સવવનથે ચપેમને, વરિષ્ઠ િલાહર્ાિ, આર્થસર્ િશસસતર્િણ અન ેઅશ્વેત સવિોધી િુંગભેદ (Economic Empowerment and Anti-

Black Racism), િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન  

                  

-30- 

 

ર્નૅિેાના િૌથી ઝિપી સવર્ાિ ર્િતા શહિેો પરૈ્ી એર્ તિીર્ ેબ્રમૅ્પટનમાું 650,000 લોર્ો વિ ેછે અન ેતમેાું 70,000 વ્ર્વિાર્ો છે. અમે જે ર્ઈ ર્િીએ છીએ તેનો હાદસ છે લોર્ો. 

અમને ઊજાસ મળ ેછે અમાિા સવસવધ િમાજોમાુંથી, અમે િોર્ાણ માટે આર્ર્ષસણન ું ર્ેસિ છીએ અન ેઅમે તર્સનર્ી અન ેપર્ાસવિણીર્ નસવનતા તિફ દોિી જતી ર્ાત્રાન ું નેતૃત્વ ર્િીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવર્ાિ માટે છે જે િ િસિત, ટર્ાઉ અન ેિફળ હોર્. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોિાવ. 

વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

સમરિર્ા િુંપર્સ (MEDIA CONTACT): 

મોસનર્ા દ વગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િસનેટિ, સમરિર્ા એસિ ર્મ્ર્ સનટી એંગેજમેસટ  

વ્ર્ૂહાત્મર્ િુંવાદ   

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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