
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

યુનાઇટેડ વે માટે ભંડોળ ઊભું કિવા  

સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન લોંગેસ્ટ નાઇટમાં ભાગ લેશ ે

  

 

મેયિ પેરિક બ્રાઉન, કાઉસસિલિ ફોર્ટિની અને કાઉસસિલિ સિંઘ લોંગેસ્ટ નાઇટમાં ભાગ લેતા પહેલા બ્રૅમ્પટનની ટીમને શુભેચ્છા પાઠવતા હોવાન ું દ્રશ્ય. 

  

 

બ્રૅમ્પટન, ઓસટારિયો (26 ફબે્રુઆિી 2022) – ગત િાત્રે, સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટને લોંગેસ્ટ નાઇટમા ંભાગ લીધો હતો જે એવો વાર્ષિક પ્રિંગ છે 



 

 

જ્યાિે વ્યસતતઓ અને પરિવાિોને એક િાત પોતાની કાિમાં સવતાવવા પ્રોત્િાસહત કિવામા ંઆવે છે જેથી ગિીબીમાં જીવતા બાળકો અને વયસ્કો 

જે પડકાિોનો િામનો કિ ેછે ત ેઅંગે જાગરૂકતા ફેલાવી શકાય. િ સં્થામાંથી ટીમના િભ્યો િસહત દિ વ્યસતતઓ અન ેતેમના પરિવાિોએ આ 

અનુગ્રહી અનભુવ લઈન ેબહાદિૂીથી કદુિતી તત્ત્વોનો િામનો કયો. 

 

આ પહેલના ટેકામા ંિીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના સ્ટાફ ને િહયોગીઓએ $5,000 કિતા વધુ િકમ ઊભી કિી જે સિટીના વાર્ષિક યુનાઇટડે વ ેભડંોળ 

અસભયાનને પ્રદાન થશ.ે સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન યનુાઇટેડ વેને 40 કિતા વધુ વષોથી ટેકો આપી િહ્યા છે અન ેતેઓ ત ેિમયમા ંઆશિે $2.5 

સમસલયનનું ભડંોળ ઊભુ ંકિવામાં િફળ િહ્યા છે જે િીધુ ંિમુદાયના સવકાિ માટ ેવપિાય છે. 

  

િવુાતયો 

આપણા િમુદાયમાં ઘણા લોકો માટે જે નગ્ન વાસ્તસવકતા છે એવી ગિીબી અન ેઘિસવહોણા હોવા સવશ ેજાગૃકતા લાવવા માટે લોંગેસ્ટ નાઇટમાં 

ભાગ લેવા અને આ પડકાિ ઝીલવા માટે આગળ આવ્યા છે તવેા ટીમના િભ્યો માટે મને અત્યતં ગવિની લાગણી થાય છે.  દિ વષે મૂલ્યવાન 

ભંડોળ ઊભુ ંકિવા અમને યુનાઇટેડ વ ેિાથે િહયોગ િાધવાનું અમન ેગૌિવ છે જે િીધુ ંએવા લોકોન ેમદદરૂપ થવા પહોંચે છે જેઓને િૌથી 

વધુ જરૂિ છે. યુનાઇટેડ વેનો અમે આભાિ માનીએ છીએ કે તઓે બ્રૅમ્પટન માટે આવા મૂલ્યવાન િિંાધન બસયા. 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

2022 માં િતત ચોથા વષે યુનાઈટડે વ ેકસમટી કાઉસસિલના પ્રાયોજક બનવું એ િસમાનની વાત છે અને ત ેપણ એવી ટીમ િાથે કાયિ કિવું 

જેઓ આપણા િમુદાય માટે ઇવેસ્િ યોજવા અન ેભંડોળ ઊભું કિવા આકાશ પાતાળ એક કિ ેછે. મને એ જોઈને ખૂબ ગવિ છે કે અમે લોંગેસ્ટ 

નાઈટ પહેલ વડ ેઅમારં ભડંોળ ઊભું કિવાના લક્ષ્યને પાિ કિી લીધું છે. અમાિી વાર્ષિક ભડંોળ એકત્રીકિણ ઝંુબેશને શરૂ કિવાની આ કેવી િિિ 

િીત છે." 

- ડુગ સવ્હલાસિ, યુનાઇટેડ વ ેકાઉસસિલ પ્રાયોજક, સિટી કાઉસસિલિ, વૉડિ 2 અને 6 

"લોંગેસ્ટ નાઇટમાં ભાગ લેવો ત ેખિેખિ સવનમ્રતાની કવાયત હતી જેમાંથી ત ેવાસ્તસવકતાની ઝલક મળે છે કે આપણા િમુદાયમાંથી લોકોએ 

િોજ િાતે કેવી બાબતોનો િામનો કિવો પડે છે. મને આ વષે સિટી ઓફ બ્રેમ્પટન યુનાઈટેડ વ ેકસમટી પ્રમુખ બનવા બદલ અને અમાિા 

િમુદાયને ટેકો આપવા માટે અથાક મહેનત કિતા સ્વયંિવેકોની જુસ્િાદાિ ટીમ િાથે કાયિ કિવા બદલ મને ગવિ છે.” 

- સસ્ટવ ગણેશ, 2022 યુનાઇટેડ વ ેિસમસત પ્રમુખ, મેનેજિ, ડેવેલપમેસટ િર્વિસિિ 

“માિ ેિીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનનો િહ્રદય આભાિ માનવો છે કે તેમણે ભડંોળ તો ઊભું કયુું જ પણ િાથે તેમના લોંગેસ્ટ નાઇટના ઉત્કૃષ્ટ અન ેચાલુ 

િાખેલા િમથિનથી ઘિ સવહોણા હોવા અંગેની જાગૃકતા ઊભી કિી. પીલ રિજનમાં એવા 10,800 કિતા વધુ લોકો છે જેઓ ઘિ સવહોણા છે 



 

 

અથવા જેઓ બેઘિ થવાના જોખમનો િામનો કિી િહ્યા છે. યુનાઇટેડ વ ેસિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન િાથે િહયોગ કિતા િહેવા પ્રસતબદ્ધ છે જેમકે 

એની િામુદાસયક િ સં્થાઓ જેથી િમુદાયને િહાય કિી શકાય અને પીલમાંથી ગિીબી દૂિ કિી શકાય. 

- ડેસનએલ ઝાનોટી, પ્રમુખ અને CEO, યુનાઇટેડ વ ેગ્રટેિ ટોિોસટો 

-30- 

કનૅડેાના િૌથી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વ્યવિાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદિ છે 

લોકો. અમને ઊજાિ મળે છે અમાિા સવસવધ િમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કષિણનંુ કસેર છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાિવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનંુ નેતૃત્વ 

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

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

સમરડયા િપંકિ (MEDIA CONTACT): 

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસલ્ટકલ્ચિલ સમરડયા 

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
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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
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