
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ઉજવે છે આતંિિાષ્ટ્રીય મહહલા રિન 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (24 ફેબ્રુઆિી 2022) – સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન આંતિિાષ્ટ્રીય મહહલા રિન માર્ચ 8ના િોજ ઉજવશ ેજેમાં 

મહહલા બ્રૅમ્પટનવાસીઓનો પ્રભાવ અને હસહધિઓ અંગે જાગૃકતા લાવવા માટે રૂબરૂ ઇવેન્્સ હાથ િિાશે જેમણે આજના 

બ્રૅમ્પટનને જીવવાલાયક, સહહષ્ણુ અને સમૃધિ શહેિ બનાવયું છે. 

 

આંતિિાષ્ટ્રીય મહહલા રિવસ પેનલ ર્ર્ાચઓ અને મુખ્ય સંબોિન 

8 માર્ચ, સાજેં 5 - 7 વાગ્યા સુિી 

 

ઝોન્ટા ક્લબ ઓફ બ્રામ્પટન-કલેેડનના સહયોગમાં સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન િજૂ કિ ેછે બે વયહક્તગત પેનલ ર્ર્ાચઓનો કાયચક્રમ જેનુ ં

સંર્ાલન જામ ગેમ્બલ ધવાિા કિાશે અને સંકલન શેિમેન હવહલયમ્સ અને િોવેના સેન્તોસ ધવાિા થશે. 

• મહહલાઓ સામેની હહંસાને ના કહો: માનવ તસ્કિી 

• સ્થાહનક મહહલાઓ અને કેવી િીતે તણેી બ્રૅમ્પટનના મહહલા સશહક્તકિણના દૃશ્યમા ંયોગિાન આપે છે 

આ સત્રોના સમાપન બાિ સમિા ઝફિ  ધવાિા મુખ્ય સંબોિન થશે જેઓ પુિસ્કાિ હવજેતા આંતિિાષ્ટ્રીય સ્તિે પ્રખ્યાત વક્તા, બેસ્ટ 

સેહલંગ લેહિકા અને સમાનતા, માનહસક આિોગ્ય અને માનવ અહિકાિોના અધ્યાહપકા છે. 

 

આ સત્રોમાં આવા મહત્ત્વપૂણચ હવષયોની છણાવટ કિવા માટે હવશેષજ્ઞો અને સમુિાયના ભાગીિાિો ભેગા મળશે. 

 

ઇવેન્ટના પ્રાયોજક કોકા-કોલા કેનેડા બોટહલંગ હલહમટેડનો સહ્રિય આભાિ. 

 

આંતિિાષ્ટ્રીય મહહલા રિનના ઇવેન્ટ હવશેની વિુ માહહતી માટે મલુકાત લો brampton.ca/IWD 

  

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/10849/ed=20220308/st=1700/et=19


 

 

એક્સહપરિયન્સ બૉક્સ 

આ મયાચરિત સંસ્કિણવાળા ક્યિુેટ કિેલા હગફ્ટ બૉક્સમાં એવા ઉત્પાિો અને સેવાઓ હશે જે સ્થાહનક મહહલાઓની માહલકીના 

વયવસાયો પાસેથી આવયા હોય. તમામ બૉક્સમાં હશે: 

• Moodgxl ઉત્પારિત હાયડે્રટટંગ ફેસ માસ્ક 

• સંકલ્પ પ્રોજેક્ટ ધવાિા અફિમેશન કાડચ 

• Aroma Comforts 4 U ઉત્પારિત બાથ બોમ્્સ 

• Fruits and Roots Holistics ઉત્પારિત હબચલ બાથ સૉલ્્સ 

• અને બીજંુ ઘું! 

 

 The Ellen Houseને ઓછામાં ઓછા $20નુ ંસિાવતી િાન કિનાિ પ્રથમ 50 લોકોને આ બૉક્સ પહોંર્ાડવામા ંઆવશે. 

  

ઉદ્યોગસાહહસકોનુ ંસશહક્તકિણ 

બ્રૅમ્પટન આંત્રપ્રુન્યોિ સેંટિ આનંિ સાથ ેજણાવે છે કે આગામી ત્રણ ઇવેન્્સમાં સહયોગ આપવામાં આવશ ેજેથી હલંગ સમાનતાને 

આગળ િપાવવા માટેની ર્ર્ાચનો િોિ શરૂ થઈ શકે, સફળતાને વિેલી મહહલા અગ્રણીઓ સાથે અથચપૂણચ વાતાચલાપો થઈ શકે અને 

આપણા સમુિાયમાં િહેલ વયવસાહયક મહહલાઓને વિાવી શકાય. 

• માર્ચ 2: InspiHer બ્રૅમ્પટન બોડચ ઓફ ટ્રેડ ધવાિા આયોજીત 

• માર્ચ 9: બ્રૅમ્પટન બોડચ ઓફ ટ્રેડ ધવાિા આયોજીત #BreakTheBias કૅનેડાના કાયચસ્થળોનો બિલાતો ર્હેિો  

• માર્ચ 10: સ્ટાટચઅપ પીલ ધવાિા આયોજીત IWD2022 #BreakTheBias  

 સવુાક્યો 

"આજના બ્રૅમ્પટનના હનમાચણમાં જેમણે અગત્યની ભૂહમકા ભજવી છે એવી આપણા સમુિાયની સમર્પચત મહહલાઓની 

હસહધિઓને વિાવીશું એવા આ આંતિિાષ્ટ્રીય મહહલા રિને અમાિી સાથ ેજોડાઓ. હંુ બિાને ઝોન્ટા ક્લબ બ્રૅમ્પટન-કલેેડન સાથ ે

અથચપૂણચ ર્ર્ાચમાં ભાગ લેવા અને પુિસ્કાિ હવજેતા વક્તા સમિા ઝફિનુ ંસંબોિન સાંભળવા માટ ે8 માર્ચની ઇવેન્ટમાં ભાગ લેવા 

પ્રોત્સાહહત કરં છંુ." 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મયેિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://efrypeelhalton.ca/portfolio/ellen-house-3/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|b3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637813350427908199|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=IlKWnThj5CO0MGyAxfNveD9oM+nSZht1VwJn2PYPYMg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonbot.com/inspiher/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|b3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637813350427908199|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=8ZnMT7F5tXZQHSGBuMRfxg4ODat9tG/VpvEBzaWnaG0=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://business.bramptonbot.com/events/details/connectwork-network-5932?calendarMonth=2022-03-01&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|b3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637813350427908199|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=xLEzhGWwDWG7l/NmZevjNBGlDcxRrRfKOSQ63aThcoY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.eventbrite.ca/e/iwd2022-break-the-bias-tickets-253354649577?utm-campaign=social%2Cemail&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-source=strongmail&utm-term=listing&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|b3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637813350427908199|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=zrR+ZnGgKvrroITmAYggFUnJRS67tuSzx83X9lciKNc=&reserved=0


 

 

"માર્ચ 3ના િોજ, આંતિિાષ્ટ્રીય મહહલા રિને આપણ ેમૂળભતૂ પરિવતચનો લાવવાની આપણી પ્રહતબધિતાને મજબૂત બનાવીશું જેથી 

સંપૂણચ હલંગ સમાનતા હાંસલ કિી શકાય જ્યાિ ેઆણે એવા લોકોનું સન્માન કિીશું જેમણે આ શહેિ પિ પોતાના કાયચની છાપ છોડી 

છે. કટલીક મહત્ત્વપણૂચ ર્ર્ાચઓમાં આપણને િોિવા માટે સમિા ઝફિ, જૅમ ગેમ્્લ અને ઝોન્ટા ક્લબ બ્રૅમ્પટન-કેલેડન સાથ ેહોવાનુ ં

અમન ેગૌિવ છે. 

- િોવેના સાન્તોસ, િીજનલ કાઉહન્સલિ,વૉડચ 1અને 5 

"આ આંતિિાષ્ટ્રીય મહહલા રિન ેઆપણે મહહલાઓની શહક્ત અન ેબળન ેવિાવીશુ ંજેઓ આપણા સમુિાયની કિોડિજ્જૂ બનીને 

સહાય કિતી િહી છે. માનવ તસ્કિીની ગેિસમજ, હલંગ પૂવચગ્રહ અને અન્ય બાબતો જેવા સમુિાય માટેના મહત્વપૂણચ હવષયો હવશે 

વાત કિવા માટે 8 માર્ે હાથ િિાશે તે વયહક્તગત પેનલ ર્ર્ાચ અન ેમુખ્ય કાયચક્રમમાં અમાિી સાથે જોડાઓ. આ ઇવેન્ટન ેસફળ 

બનાવવા માટે આટલા બિા સમુિાય ભાગીિાિો વચ્ર્ેનો સહયોગ જોવો તે આનંિની વાત છે." 

-  શિેમને હવહલયમ્સ (Charmaine Williams)  સીટી કાઉહન્સલિ, વૉડચ 7અને 8 

 8મી માર્ે તમેજ હનત્યક્રમ,ે એ મહત્વનું છે કે આપણ ેઆપણા જીવનમાં ઘણી સ્ત્રીઓની મહત્વપણૂચ હસહધિઓને વિાવી લઈએ 

અને તેની કિિ કિીએ. સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન િાતેની ટીમમા ંએવી જોિિાિ મહહલાઓ સમાયલે છે જેઓ આ સંગઠનમાં અને 

સમુિાયમાં એકતા વિાિે છે, સફળ બનાવે છે અને તેનો હવકાસ કિે છે. 

- પૉલ મોરિસન (Paul Morrison), ર્ીફ એડહમહનસ્ટ્રરેટવ ઓરફસિ , હસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી હવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વયવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાિચ છે 

લોકો. અમને ઊજાચ મળે છે અમાિા હવહવિ સમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષચણનંુ કને્ર છીએ અને અમે તકહનકી અને પયાચવિણીય નહવનતા તિફ િોિી જતી યાત્રાનંુ નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીિાિી એવા હનિોગી શહેિના હવકાસ માટે છે જે સુિહિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વિુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

હમરડયા સપંકચ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મહલ્ટકલ્ર્િલ હમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

