
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

બ્રમે્પટનના પ્રાદશેિક કાઉશસિલર રૉવનેા િસેટોિ (Rowena Santos)  

FCM નાાં 2020-2021 માટનેા બોર્ડ ઓફ ર્ાયરકે્ટિડમાાં ચ ાંટાયા 

 

બ્રેમ્પટન, ઓસટેરરયો (ઓક્ટોબર 15, 2020) – આજે, ફેર્રેિન ઓફ કનેેરર્યન મ્યુશનશિપાશલટીિ (FCM) દ્વારા ઘોષણા કરવામાાં આવી કે 

બ્રેમ્પટનના પ્રાદેશિક કાઉશસિલર રૉવેના િેસટોિ (Rowena Santos) એક વષડના િમયગાળા માટ ેફેર્રેિન ઓફ કનેેરર્યન 

મ્યુશનશિપાશલટીિ બોર્ડ ઓફ રર્રકે્ટિડમાાં ચ ાંટાયા છે. 

 

રર્રેક્ટરની ચ ાંટણીઓ ઓક્ટોબર 5-7 વચ્ચ ેથઇ અન ેઆજે FCM ની વાર્ષડક િાધારણ િભામાાં ચ ાંટણીન ેબહાલી આપવામાાં આવી. 

 

FCM વષડ 1901 થી કનેેર્ાની મ્યશુનશિપલ ગવમસેટનો રાષ્ટ્રીય અવાજ બની રહ્ુાં છે. તનેા િભ્યોમાાં કનેેર્ાના િહેરો અને ગ્રામ્ય િમુદાયોથી 

માાંર્ીન,ે ઉત્તરી િમુદાયો અન ે20 પ્રોશવશસિયલ અન ેટેરરટોરરયલ મ્યુશનશિપલ એિોશિએિનો િધુીની, બધાાં કદોની 2,000 ઉપરાાંત 

મ્યુશનશિપાશલટીિનો િમાવેિ થાય છે. િાથે મળીન,ે તે એક દરરયાકાાંઠાથી બીજા દરરયાકાાંઠાથી અસય દરરયાકાાંઠા િુધીના 90 ટકાથી વધાર ેબધાાં 

કેનેરર્યનોનુાં પ્રશતશનશધત્વ કર ેછે. િમગ્ર કેનેર્ામાાંથી મ્યુશનશિપલ આગવેાનો મુખ્ય મદુ્દાઓ પર FCM નીશત નક્કી કરવા દર વષે ભેગા થાય છે. 

 

બ્રેમ્પટનની િીટી કાઉશસિલની કામગીરીઓ અને કાઉશસિલની અગ્રતાનો િમયગાળો એક દરરયાકાાંઠાથી બીજા દરરયાકાાંઠાથી અસય દરરયાકાાંઠા 

િુધીની ઘણી કેનેરર્યન મ્યુશનશિપાશલટીિન ેપ્રશતબબાંશબત કર ેછે, જેમાાં પરવર્ી િક ેતવેા આવાિો, ટ્રાશસિટ, આબોહવાલક્ષી કાયો, શવશવધતા 

ઉજવવી અન ેજાશતવાદ-શવરોધી નીશતનો અમલ કરવો, અન ેઅથડતાંત્રને િુરશક્ષતપણે ફરીથી વેગવાંત ુબનાવવા ધાંધાઓ અને િમુદાયોન ે

COVID-19 િહાયતા કરવાનો િમાવેિ થાય છે. 

 

અવતરણો (ક્વૉટ્િ): 

 

“બ્રેમ્પટનનો શવકાિ એક ગ્રામ્ય નગરમાાંથી, એક પરા (પેટા-િહેરી) િમુદાય તરીક ેથયો છે, અન ેહવે કનેેર્ામાાં નવમી િૌથી શવિાળ 

મ્યુશનશિપાશલટી તરીક ેએક ગશતિીલ િહેરી કસેરમાાં ફેરવાઇ રહ્ુાં છે. અસય ઘણી મ્યુશનશિપાશલટીિની જેમ, તેના પ્રવાિમાાં અમ ેઘણાાં પર્કારો 

િહ્ા છે, અને તે િહવાનુાં ચાલુ છે પણ અમ ેતેની િાથ ેિાથ ેઘણાં િીખ્યા છીએ. આપણે િૌ િવેા આપીએ છીએ તે રહવેાિીઓ માટે ઉકેલો 

વહેંચવા અન ેિાથ ેમળીને વકીલાત કરવા દેિભરના િાથી મ્યુશનશિપલ આગેવાનો િાથ ેFCM નાાં બોર્ડ પર બેિવુાં એક િસમાનજસય અને 

અશધકારભયુું છે. હુાં મારી બાાંયો ચર્ાવવાની આિા રાખુાં છુાં અન ેઅમે બ્રેમ્પટન, અન ેઆપણાાં બધાાં નગરો અને િહેરો માટે વકીલાત કરવા િક્ય 

એટલા બધાાં કાયો કરી રહ્ાાં છીએ. આપણાાં નગરો અન ેિહેરો આબાદ થાય ત્યાર,ે આપણો દેિ િમૃદ્ધ થાય છે.” 

− રૉવેના િેસટોિ (Rowena Santos), પ્રાદેશિક કાઉશસિલર વૉર્ડિડ 1 અને 5, િીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“ઘણાાં વષોથી FCM દ્વારા કેનેરર્યન િમુદાયોની જરૂરરયાતો માટે વકીલાત કરવામાાં અત ટ ભ શમકા ભજવવામાાં આવી છે. કાઉશસિલ વતી, મન ે

ગૌરવ છે ક ેઆ ક્ષમતામાાં આપણાાં િહેરને િેવા આપવા કાઉશસિલર િેસટોિને ચ ાંટવામાાં આવ્યા છે અન ેમને શવશ્વાિ છે કે તણેીની િરિયતા 

અન ેકરટબદ્ધતાથી ખાતરી થિે કે બ્રેમ્પટનવાિીઓ અન ેપીલ રીજીયનના રહવેાિીઓનો અવાજ િાાંભળવામાાં આવે, અને તનેાથી આપણાાં 

િમુદાયન ેરોજ અન ેદરરોજ પ્રભાશવત કરતા અિરકારક પરરણામો મળે.” 

− પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, િીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

https://fcm.ca/en/about-fcm/board-directors/governance/our-board-directors
https://fcm.ca/en/about-fcm/board-directors/governance/our-board-directors
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx
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


 

 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

 

 

 

  

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

