
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

બ્રમૅ્પટનના રિજનલ કાઉન્સિલિ શ્રીમન્ત િોવનેા િાસતોિની 2021-2022 માટ ેFCMની અશ્વતે ન્વિોધી 

જાન્તવાદ અન ેિમાનતાની સ્થાયી િન્મન્તના ઉપાધ્યક્ષ પદ ેવિણી 

બ્રૅમ્પટન, ઓસટારિયો (05 ઑગસ્ટ 2021) – આજે ફેડિેશન ઓફ કૅનેરડયન મ્યુન્નન્િપાન્લટીઝ (FCM) દ્વાિા જાહેિાત કિવામાાં આવી કે 

બ્રૅમ્પટનના રિજનલ કાઉન્સિલિ શ્રીમન્ત િોવેના િાસતોિની FCMના અધ્યક્ષ જોએન વસેડિહેડન (Joanne Vanderheyden) દ્વાિા 

2021-2022 માટ ેઅશ્વેત ન્વિોધી જાન્તવાદ અન ેિમાનતાની સ્થાયી િન્મન્તના ઉપાધ્યક્ષ પદ ેવિણી કિવામાાં આવી છે. 

FCMની સ્થાયી િન્મન્તઓ ન્વસ્તૃત ચચાાન ેિુગમ કિ ેછે અન ેFCMના બોડાન ેઅન્િમતા નીન્ત અને પ્રોિામના મુદ્દાઓ અાંગે ભલામણો પિૂી 

પાડ ેછે. સ્થાયી િન્મન્તઓ માટ ેપ્રમુખ પદે મજબૂત નેતૃત્વ આવશ્યક છે જેઓ તમેના ફિમાનો િાંબાંન્ધત મદુ્દાઓ અન ેવ્યુહિચનાઓ અાંગનેી 

િન્મન્તઓની ચચાાઓમાાં માગાદશાન પૂરાં પાડી શક,ે જેથી ખાતિી િહે કે તમામ િન્મન્તના િભ્યોન ેકેન્સિત અને ઉત્પાદક ચચાાઓમાાં પ્રવૃત્ત 

થવાની તક િાાંપડ.ે પ્રત્યેક િન્મન્ત વર્ામાાં ત્રણ વખત બોડા ઓફ રડિેક્ટિાની બેઠકો િાથે િાંયુક્તપણે બિે ેછે. 

  

ન્િટી ઓફ બ્રમૅ્પટન કનૅેડાની નગિપાન્લકાઓ અન ેઆપણા ફેડિલ ભાગીદાિો િાથેની ભાગીદાિીઓ મજબૂત કિવા પાછળ કેન્સિત છે, અને 

તેઓ બ્રૅમ્પટનના ન્નવાિીઓ માટનેી મહત્ત્વપણૂા અિતાઓની ન્હમાયત કિવાનુાં ચાલુ િાખશ,ે જેમાાં િામેલ છે ઇસરાસ્રક્ચિ, આબોહવા 

પરિવતાન અને પૂિ ન્નવાિણ, રાન્સઝટ ન્વસ્તૃન્તકિણ અને હૂિોસટારિયો-મેઇન સ્રીટ LRT અન ેCOVID-19 િાહત. 

  

જૂનમાાં કાઉન્સિલિ િાસતોિ ફેડિશેન ઓફ કનૅેરડયન મ્યુન્નન્િપાન્લટીઝના બોડા ઓફ રડિેક્ટિામાાં એક વર્ાની મુદત માટે પુનઃચૂાંટાયા હતાાં. તેણી 

મ્યુન્નન્િપલ િિકાિમાાં મન્હલાઓની ભાગીદાિી વધાિવા માટનેી સ્થાયી િન્મન્ત, મ્યુન્નન્િપલ ફાઇનાસિ અને આાંતિિિકાિી વ્યવસ્થાઓની 

સ્થાયી િન્મન્તઅ અન ેમ્યુન્નન્િપલ ઇસરાસ્રક્ચિ અને પરિવહન નીન્તની FCM સ્થાયી િન્મન્તની િભ્ય છે. 

  

1901થી FCM કનૅેડાના નગિપાન્લકાના પ્રશાિનનો િાષ્ટ્રીય અવાજ િહ્યો છે. િભ્યોમાાં તમામ કદની 2,000 થી વધુ નગિપાન્લકાઓનો 

િમાવેશ થાય છે, એટલેક ેકનૅેડાના શહેિો અને િાન્મણ ન્વસ્તાિોના િમાજથી ઉત્તિીય િમાજો તમેજ 20 પ્રોવવાંશ્યલ અને રરટોરિયલ 

મ્યુન્નન્િપલ અિોન્િએશનો. બધુાં મળીન ેતેઓ કૅનેડાના એક છેડથેી બીજા છેડા વચ્ચ ેવિેલા 90 ટકા કનૅેડાવાિીઓનુાં પ્રન્તન્નન્ધત્વ કિે છે. 

મહત્ત્વપણૂા મુદ્દાઓ અિ FCM નીન્ત ઘડવા માટે આખા કનૅેડાની નગિપાન્લકાઓના નેતા ભેગા થાય છે. 

  

બ્રૅમ્પટન િીટી કાઉન્સિલના પગલાાં અને ટમા ઓફ કાઉન્સિલની અિતાઓ એક કાાંઠેથી બીજા અન ેત્રીજા કાાંઠા િધુીની અનેક નગિપાન્લકાઓનો 

પ્રન્તવબાંબ છે જેમાાં િામેલ છે વૈન્વધ્યની વધામણી અને અશ્વતે જાન્તવાદ ન્વિોધી નીન્તિ્નુાં અમલીકિણ, િસ્તુાં આવાિ, પરિવહન, આબોહવા 

પિ લેવામાાં આવનાિ પગલાાં અન ેઅથાતાંત્ર િુિન્ક્ષત િીતે ફિી શરૂ થાય તેમાાં મદદરૂપ થવા માટ ેવ્યવિાયો અને િમુદાયોન ેCOVID-19 

િાંબાંન્ધત ટેકો. 

  

િવુાક્યો 



 

 

 

"ન્િટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ખાતે અમે જે પણ કિીએ તનેુાં હાદા લોકિમુદાય છે. વૈન્વધ્ય, િમાનતા અન ેિમાવેન્શતા િાથક કિવા અમે િમર્પાત છીએ 

અન ેિાથ ેજ અાંતિાયો દૂિ કિવા જેથી આપણા તમામ ન્નવાિીઓની જાન્ત કે વલાંગ ન જોતા બધા િાથે સયાયપણૂા અન ેિમાન વ્યવહાિ થાય.  

અશ્વેત ન્વિોધી જાન્તવાદ અને િમાનતાની સ્થાયી િન્મન્તના ઉપાધ્યક્ષ તિીક ેન્નમણૂક થવાથી મન ેગૌિવની લાગણી થાય છે અને હુાં આપણા 

દેશના વૈન્વધ્યન ેવધાવવા, િમાવેન્શતાનો ન્વકાિ કિવા અન ેકૅનેડાની નગિપાન્લકાઓ અન ેફેડિલ િિકાિ વચ્ચ ેમજબૂત િાંબાંધો ન્વકિાવવા 

માટ ેિાથી નગિપાન્લકાઓ િહ કાયા કિવા ઉત્િકુ છુાં. પ્રવતામાન ભાગીદાિી અન ેિહયોગથી આપણ ેજાન્તવાદ િામે બાથ ભીડી શકીશુાં 

અાંતિાયોન ેદૂિ કિી શકીશુાં અને તમામ લોકોની િમાનતા સ્વીકાિતો દશે બનાવી શકીશુાં, િાથ ેજ ક‘એનડેા આખામાાં પરિવહન અને 

ઇસરાસ્રક્ચિમાાં િુધાિા લાવી શકીશુાં." 

- િોવેના િેસતોિ રિજનલ કાઉન્સિલિ, વૉડા 1 અન ે5, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન; િભ્ય, FCM બોડા ઓફ રડિેક્ટિા 

"િિકાિના બધાાં જ સ્તિ ેિહયોગ અન્ત આવશ્યક છે જેથી િમસ્ત દશે અને બ્રમૅ્પટનવાિીઓ માટ ેિાિા પરિણામો મેળવી શકાય. કાઉન્સિલ 

વતી મન ેઆનાંદ થાય છે કે કાઉન્સિલિ િાસતોિ - એક એવા વ્યન્ક્ત જેઓ જુસ્િાદાિ જાન્તવાદ ન્વિોધી અન ેિમાનતાના ન્હમાયતી હોય અન ે

જેઓ આપણા ન્નવાિીઓ માટે પરિણામો લાવવા પ્રન્તબદ્ધ હોય - તેઓ અશ્વેત ન્વિોધી જાન્તવાદ અને િમાનતાની સ્થાયી િન્મન્તના 

ઉપાધ્યક્ષ પદે ન્નયુક્ત થયા છે. હુાં જાણાં છુાં ક ેતેઓ આપણાં શહેિ જે કાયા કિી જ િહ્યુાં છે તેન ેઆગળ વધાિશ ેજેથી અાંતિાયોન ેઓળખીન ેદૂિ 

કિી શકાય – જેમક ેઆપણા કમાચાિીઓ અને નાગરિકો માટ ેઇન્ક્વટી કચેિીના પાયા ઊભા કિવા અન ેન્િટીના પહેલવહેલા અશ્વેત ન્વિોધી 

જાન્તવાદ યુન્નટનુાં લોકાપાણ કિવુાં – અને િાથે જ આપણા ફેડિલ ભાગીદાિો િાથે િહયોગ કિીન ેપરિવહન, COVID-19 રિકવિી િપોટા અને 

બ્રૅમ્પટનવાિીઓ માટ ેમહત્ત્વ ધિાવતી અસય િમસ્યાઓનુાં ન્નિાકિણ લાવવુાં. 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી ન્વકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વિ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવિાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદા છે લોકો. અમન ેઊજાા મળ ેછે અમાિા ન્વન્વધ િમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ાણનુાં કેસિ છીએ અને અમે તકન્નકી અન ેપયાાવિણીય નન્વનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા ન્નિોગી શહેિના ન્વકાિ માટે છે જે િુિન્ક્ષત, ટકાઉ અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 
ન્મરડયા િાંપકા  : 

પ્રભજોત કૈસથ 

કોઓર્ડાનેટિ, ન્મરડયા એસડ કમ્યુન્નટી એંગેજમેસટ  

વ્યૂહાત્મક િાંવાદ   

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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