
 

 

ડિસેમ્બર 4, 2018 

રોઇના સાન્ટોસની નનમણૂક વધારાના રીજીયનલ કાઉનન્સલર તરીક ેકરવામાાં આવી 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેડરયો – આજે યોજાયેલી ખાસ બેઠકમાાં, બ્રામ્પટન સીટી કાઉનન્સલે ઓડિસના 2018-2022 સધુીના સમયગાળા માટ ેપીલ 

રીજીયનલ કાઉનન્સલ પર બ્રામ્પટનના વધારાના રીજીયનલ કાઉનન્સલર તરીકે સેવા આપવા સીટી કાઉનન્સલર રોઇના સાન્ટોસ (વોર્ડસસ 1 અન ે

5) ની નનમણૂક કરી. 

કાઉનન્સલર રોઇના સાન્ટોસ ડિસેમ્બર 6, 2018 નાાં રોજ પીલ રીજીયનલ કાઉનન્સલની ઉદ્ઘાટન બેઠકમાાં રીજીયનલ કાઉનન્સલર તરીક ે

ઓડિસના સોગાંદ લેશે. 

વર્સ 2005 માાં, પ્ાાંતીય સરકાર ેનબલ (નવધેયક) 186 રજૂ કયુું, જેનાથી પીલ કાઉનન્સલમાાં બ્રામ્પટનનુાં પ્નતનનનધત્વ એક સભ્ય (મેયર, પાાંચ 

રીજીયનલ કાઉનન્સલસસ, વત્તા એક વધારાના કાઉનન્સલર) થી વધયુાં. વધારાના રીજીયનલ કાઉનન્સલરની નનમણૂક સીટી કાઉનન્સલ દ્વારા 

મ્યુનનનસપલ ચૂાંટણી પછી પાાંચ ચૂાંટાયેલા સીટી કાઉનન્સલસસમાાંથી થાય છે. ત ેવ્યનતત ત્યાર પછી સીટી અને રીજીયનલ કાઉનન્સલના સભ્ય તરીક ે

બેસશ.ે 

સીટી કાઉનન્સલે કાઉનન્સલના પૂરા સમયગાળા માટ ેનનિ પરાંતુ તનેે બદલે કાઉનન્સલ ઓડિસના સમયગાળામાાં વારાિરતી (અથવા આવા અન્ય) 

ધોરણે વધારાના રીજીયનલ કાઉનન્સલરના પદની નનમણૂક કરવાની છૂટ આપવા કમસચારીગણને અન્ય સાંભનવત તકો શોધી કાઢવાની નવનાંતી પણ 

કરી જેથી એક કરતા વધાર ેસીટી કાઉનન્સલરને વધારાના રીજીયનલ કાઉનન્સલરની ભૂનમકા ભજવવાની પરવાનગી આપવાનો િેતુ નસદ્ધ થાય. 

ઉપરાાંત, સીટી કાઉનન્સલે 2018-2022 નાાં સમયગાળા માટ ેપીલ રીજીયનલ કાઉનન્સલમાાં બ્રામ્પટન રીજીયનલ કાઉનન્સલર િાંગામી ધોરણે 

ગેરિાજર રિવેાના ડકસ્સામાાં વૈકનપપક રીજીયનલ કાઉનન્સલર તરીક ેસીટી કાઉનન્સલર િરડકરત સસાંિની નનમણૂક કરી. 

અવતરણો (તવૉટ્સ): 

“બિુ ઝિપથી નવકસી રિેલા શિેર તરીક,ે બ્રામ્પટન ેપીલ રીજીયનલ કાઉનન્સલમાાં એક મિત્વની ભૂનમકા ભજવવાની રિ ેછે. આ પ્દેશમાાં સુદૃઢ 

ઉપનસ્થનત વિે, બ્રામ્પટન સામુદાનયક પોલીસ કામગીરી અને સુરક્ષા, સસ્તા આવાસો અને નોકરી સજસન જેવા આપણાાં શિેર માટ ે સટીક 

મુદ્દાઓ પર પ્ાદેનશક અથસવ્યવસ્થાના ભનવષ્યને આકાર આપવામાાં મદદરૂપ થશ.ે આ વધારાના સખત અવાજ વિ,ે િુાં માનુાં છુાં  કે કાઉનન્સલર 

સાન્ટોસનો બિોળો નીનતગત અનુભવ અને બ્રામ્પટનની મિત્વની કાયસનીનત જરૂડરયાતોની સમજથી બ્રામ્પટનના રિવેાસીઓ માટ ેઆપણી 

ટીમના લક્ષ્યોન ેટેકો મળશ.ે િુાં ખાસ કરીન ેએ વાતનુાં ગૌરવ ધરાવુાં છુાં ક ેતેણી બ્રામ્પટન સીટી કાઉનન્સલમાાં ચૂાંટાયેલી પિેલી ડિનલનપનો કેનડેિયન 

છે.” 

-       મેયર પૅડિક બ્રાઉન 

 

“િુાં રીજીયનલ કાઉનન્સલર તરીક ે નનમણૂક મેળવીન ે સન્માનનત અનભુવુાં છુાં  અન ે બ્રામ્પટનના નિતો માટે વકાલત કરવા આશાવાદી છુાં. 

સામાજીક, આવાસીય, પોલીસ અન ે તબીબી સવેાઓ, પાણી અને કચરો વ્યવસ્થાપન કાયસક્રમો સનિતની પ્ાદેનશક જવાબદારીઓની અસર 

જીવનની ગણુવત્તા પર પિ ેછે અન ેિુાં આપણાાં રિવેાસીઓનો અવાજ સાાંભળવામાાં આવે તે ખાતરી કરાવવા કડટબદ્ધ છુાં.” 

-       રીજીયનલ કાઉનન્સલર રોઇના સાન્ટોસ 
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બ્રમૅ્પટન નવશાળ આયોજનો નવર્ ેનવચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ િોકસ ધરાવતા ભનવષ્ય માટે તૈયાર સાંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમુદાયની વૃનદ્ધ, યુવાની અને વૈનવધય 

આપણને અલગ ઓળખ પ્દાન કરે છે. અમે કૅનેિાના ઇનોવેશન સૂપર કૉડરિોર ખાતે નસ્થત છીએ જયાાં રોકાણોને પ્ોત્સાનિત કરીએ છીએ અને વૈનવવક સ્તરે અમારી સિળતામાાં 



 

 

વૃનદ્ધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાવી રહ્યા છીએ એવા ગનતશીલ શિેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાાંપે છે અને અિીં કામ કરતા લોકોમાાં ગૌરવની લાગણીનો સાંચાર કરે છે. અમે 

બ્રૅમ્્ટનને આગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેથી તે એક જોિાણ ધરાવતુાં શિેર બને જે પ્વતસનાત્મક, વ્યાપક અને સાિનસક િોય. અમને Twitter અને Facebook પર િોલો કરો. અિીં 

વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 
 

નમડિયા સાંપકસ : 

મોનનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોર્િસનેટર, મીડિયા એન્િ કમ્યુનનટી એન્ગેજમેન્ટ  

સ્િેટેજીક કમ્યુનનકેશન | સીટી ઓિ બ્રામ્પટન  

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