
 

  

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે          

 

બ્રમૅ્પટન રિજનલ કાઉન્સિલિ િોવનેા િસેતોિ FCM બોર્ડમાાં પનુઃ ચ ાંટાયા. 

બ્રૅમ્પટન, ઓસટારિયો (04 જ ન 2021) – ફેર્િેશન ઓફ કનૅેરર્યન મ્યુન્નન્િપાન્લટીઝ (FCM)ની આજની વાર્ષડક િામાસય િભામાાં જાહેિ કિવામાાં 

આવયુાં છે ક ેબ્રમૅ્પટન રિજનલ કાઉન્સિલિ િોવેના િેસતોિ FCM બોર્ડના બોર્ડ ઓફ રર્િેક્ટિડમાાં એક વષડની અવન્િ માટે ફિી 2021-2022 ના 

સત્રમાાં ચ ાંટાયા છે. 

1901થી FCM કનૅેર્ાના િુિિાઇ પ્રશાિનનો િાષ્ટ્રીય અવાજ િહ્યો છે. તેમાાં આખા િાષ્ટ્રની 2,000 િિુિાઇઓ િભ્યપદ િિાવ ેછે જે તમામ 

કૅનેર્ાવાિીઓનુાં 90% પ્રન્તન્નન્િત્વ કિ ેછે. આ કૉસફિસિ જે આ વષ ેવર્ચયુડઅલ માધ્યમથી 31 મી મે થી જુન 4થી િિુી હાથ િિાઇ તમેાાં િીટી 

ઓફ બ્રૅમ્પટનને અગત્યના મદુ્દાઓ અાંગ ેFCM નીન્ત બનાવવાની તક િાાંપર્ી તમેજ નીચેના મદુ્દાઓ અાંગે ફેરે્િલ િિકાિ પાિેથી િમથડન અન ે

ભાંર્ોળ માટ ેન્હમાયત કિી શક્યા: 

• ટ્રાન્સઝટ કામગીિીઓ માટે ભાંર્ોળ િન્હત િેફ રિસ્ટાટડ અગ્રીમેસટ (Safe Restart Agreement) ના ઉત્તિાન્િકાિી કિાિ પિનુાં કાયડ; 

• આાંતિ પ્રાદેન્શક, ઉર્ચચ કોરટના ટ્રાન્સઝટ નેટવકડ માટે પ્રન્તબદ્િતા; 

• િરિય પરિવહન માળખા અને કાયડિમોનો અમલ કિવા માટ ેટકાઉ ન્નન્િયન; 

• આબોહવા પરિવતડન અનકુ લન અને ન્સ્થન્તસ્થાપકતા ઉસનત કિવા માટે િોકાણ અન ેનીન્તમાાં ફેિફાિો; અન ે

• આર્થડક ન્વકાિ અને રિકવિીમાાં ન્નવેશ જેમકે િોજિડ િાયબિન્િક્યોિ કેટેન્લસ્ટ (Rogers Cybersecure Catalyst)માાં િોકાણ. 

ન્િટીના ન્હમાયત પ્રયાિો અાંગે વિુ માન્હતી અહીં મળી િહેશે ન્િટી ઓફ બ્રમૅ્પટનની વેબિાઇટ. 

FCM બોર્ડ ઓફ રર્િેક્ટિડની ચ ાંટણી વર્ચયુડઅલ માધ્યમથી 31મી મેથી 4થી જુન િિુી હાથ િિવામાાં આવી હતી જેને આજે FCMની વાર્ષડક 

િામાસય િભામાાં બહાલી આપવામાાં આવી. 

િવુાક્યો  

"આખા દેશની િુિાિાઇઓના આગેવાનોની ટીમ િાથ ેહજુાં બીજા િત્રમાાં િેવા આપવી તે ગૌિવની વાત છે. FCM ખાતે અમ ેઅમાિી બિી જ 

ભાગીદાિીઓ વિ ુમજબ ત કિવા પિ ધ્યાન કેન્સિત કિી િહ્યા છીએ અન ેહુાં આપણી આર્થડક રિકવિી અન ેઆબોહવા પરિવતડનના લક્ષ્યો િન્હત 

બ્રૅમ્પટનના ન્નવાિીઓ માટેની અગત્યની અન્ગ્રમતાઓની ન્હમાયત કિવી ચાલુ િાખીશ. દેશની િિુિાઇઓ એટલેકે મ્યુન્નન્િપાન્લટીઓનુાં 

પ્રન્તન્નન્િત્વ કિતા આગળ પર્તા જ થ તિીકે FCM COVID-19 મહામાિીને કાિણ ેનાણાકીય કટોકટીનો િામનો કિતી િુિિાઇઓને ફેર્િલ 

ન્નન્િયન િાંપારદત કિવામાાં િફળ િહ્યુાં છે અન ેિમક્ષ પ્રોવવાંશ્યલ ભાંર્ોળ મેળવવા માટે અિોન્િએશન ઓફ મ્યુન્નન્િપાન્લટીઝ ઓફ ઓસટારિયો 

(AMO) અને ઓસટારિયોઝ ન્બગ ન્િટી મેયિડ (OBCM) િાથે કાયડિત િહ્યા છે. િાથે મળીન ેઅમ ેઆપણા સ્થાન્નક િમુદાયોની જબિદસ્ત 

ન્સ્થન્તસ્થાપકતાન ેવિાવી લઈએ છીએ. અમ ેતે શોિ ચાલુ િાખીશુાં કે આપણા શહેિો અન ેન્નવાિીઓએ મહામાિી વર્ચચ ેઆગળ કમે વિવુાં જેથી 

ઉજ્જવળ ભન્વષ્યન ેઆવકાિી શકાય." 

- િોવેના િેસતોિ રિજનલ કાઉન્સિલિ, વૉર્ડ 1 અને 5, િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/FCM%202021_City%20of%20Brampton_Driving%20Change_Stronger%20Together_Final.pdf


 

  

 

"બ્રૅમ્પટન િીટી કાઉન્સિલ વતી મને ગૌિવ છે કાઉન્સિલિ િેસતોિ આ હોદ્દા પિ આપણા શહેિને િેવા પ્રદાન કિવા ચ ાંટાઇ આવયા જેથી તે કામને 

વેગ મળે જે કાઉન્સિલ કિી િહી છે જેનાથી િુન્નન્ચચત થાય ક ેબ્રૅમ્પટનન ેપન્લલક ટ્રાન્સઝટ માટનેા ભાંર્ોળનો સયાયી ન્હસ્િો પ્રાપ્ત થાય, િરિય 

પરિવહન નટેવકડ, COVID-19 મહામાિીનો રિકવિી િપોટડ મળે અન ેબીજા કોઇપણ મદુ્દાઓ જે બ્રમૅ્પટનના િહવેાિીઓ માટ ેમહત્ત્વપ ણડ હોય. 

મન ેપ િપે િો ન્વચવાિ છે ક ેિોવનેાનો ઉત્િાહ અને પ્રન્તબદ્િતા ચોક્કિ જ િુન્નન્ચચત કિશ ેક ેન્િટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના તમેજ રિજન ઓફ પીલના 

આપણા ન્નવાિીઓનો અવાજ િાાંભળવામાાં આવશ ેઅને તનેાથી અિિકાિક િીતે પરિણામો પ્રાપ્ત થશ.ે" 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન  
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કનૅરે્ાના િૌથી ઝર્પી ન્વકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વિ ુલોકો વિ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વયવિાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો હાદડ છે 

લોકો. અમન ેઊજાડ મળ ેછે અમાિા ન્વન્વિ િમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષડણનુાં કેસિ છીએ અને અમે તકન્નકી અન ેપયાડવિણીય નન્વનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા ન્નિોગી શહેિના ન્વકાિ માટે છે જે િુિન્ષત, ટકાઉ અન ેિફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોર્ાવ. 

વિુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

ન્મરર્યા િાંપકડ  : 

મોન્નકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ર્ડનેટિ, ન્મરર્યા એસર્ કમ્યુન્નટી એંગેજમેસટ  

વય હાત્મક િાંવાદ (Strategic Communication)  

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

