
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

બ્રમે્પટનના પ્રાદશેિક કાઉશસિલર રોશિના િસેટોિ (Rowena Santos) FCM બોર્ડમાાં ફરીથી ચ ાંટાયા 

 

બ્રેમ્પટન, ઓસટેરરયો (જ ન 7, 2022) – ફરે્રેિન ઑફ કેનરેર્યન મ્યશુનશિપાશલટીિ (FCM) દ્િારા, પોતાની િાર્ષડક િાધારણ િભામાાં 

ઘોષણા કરિામાાં આિી ક ેરોશિના િેસટોિને િષડ 2022 થી 2023 નાાં એક-િષડના િમયગાળા માટે બોર્ડ ઑફ રર્રકે્ટિડમાાં ફરીથી ચ ાંટિામાાં 

આવ્યા છે. 

 

FCM િષડ 1901 થી કનેેર્ાની મ્યુશનશિપલ ગિમેસટનો રાષ્ટ્રીય અિાજ બની રહુ્ાં છે. િભ્યોમાાં દેિભરમાાંથી 2,000 થી િધારે 

મ્યુશનશિપાશલટીિનો િમાિેિ થાય છે, જેઓ બધાાં કનેેરર્યન નાગરરકોમાાંથી 90 ટકાથી િધારેનુાં પ્રશતશનશધત્િ કર ેછે. ફરે્રેિન ઑફ કેનેરર્યન 

મ્યુશનશિપાશલટીિની િાર્ષડક કોસફરસિ અને ટ્રેર્ િો જ ન 2 થી 5 િુધી હાઇશબ્રર્ સ્િરૂપે યોજિામાાં આવ્યો હતો, જેમાાં આ િષડનો શિષય ટ ગધેર 

ફૉર રરકિરી હતો, જે િુદૃઢ અને િિડગ્રાહી રરકિરી માટેના ચાલકો તરીકે મ્યુશનશિપાશલટીિની અશનિાયડ ભ શમકાને પ્રબળ બનાિે છે. 

આ કોસફરસિે ફરે્રલ ગિમેસટ પાિેથી િહાયતા અને ભાંર્ોળ માટ ેશહમાયત કરિાની અને િીટી ઑફ બ્રેમ્પટન મહત્િના મુદ્દાઓની ચચાડ કરે તે 

માટેની તક પ રી પાર્ી હતી, જે નીચે મુજબ છે:  

• િધારે િારી ટ્રાશસિટનુાં શનમાડણ કરિાની કરટબદ્ધતા; 

• િરિય પરરિહન માટે માળખાગત િગિર્ો અને કાયડિમોને અમલમાાં મ કિા કાયમી ભાંર્ોળ; 

• આબોહિામાાં ફેરફારને અનુક લન અને શસ્થશતસ્થાપકતાન ેઆગળ િધારિા રોકાણો; અને, 

• આર્થડક શિકાિ અન ેરરકિરી, નોકરીઓ અને િૃશદ્ધમાાં રોકાણો. 

િીટીની શહમાયત પર િધુ માશહતી િીટી ઑફ બ્રેમ્પટનની િેબિાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. 

 

ક્િૉટ્િ (અિતરણો) 

 

“દેિભરના મ્યુશનશિપલ આગિેાનોની ટીમ િાથે રહીને િધુ એક િમયગાળા માટે FCM બોર્ડ ઑફ રર્રેક્ટિડ પર િેિા આપિી એ િસમાનની 

િાત છે. FCM માાં, અમે મૌશલક શિચારોન ેિધારે િબળ અથડતાંત્રમાાં પરરિર્તડત કરિા અન ેલોકો માટ ેજીિન િધારે િારાં બનાિિા 

ભાગીદારીઓ િધારે મજબ ત બનાિી રહ્ાાં છીએ, અને હુાં બ્રેમ્પટનિાિીઓ માટે િૌથી મહત્િની મુખ્ય અગ્રતાઓ પર શહમાયત કરિાનુાં ચાલુ 

રાખીિ. FCM નાાં બોર્ડ ઑફ રર્રેક્ટિડ આપણી રરકિરીમાાં આગળ િધિા આપણાાં િહેરો અને રહેિાિીઓને જરૂરી બાબતો િોધિાનુાં, અને 

િૌ માટે કાયમી, શસ્થશતસ્થાપક અને િધાર ેિારા ભશિષ્યનુાં શનમાડણ કરિાનુાં ચાલુ રાખિ.ે” 

- રોશિના િેસટોિ (Rowena Santos), પ્રાદશેિક કાઉશસિલર, િૉર્ડિડ 1 અને 5, િીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“બ્રેમ્પટન િીટી કાઉશસિલ િતી, હુાં કાઉશસિલર િેસટોિન ેFCM બોર્ડ ઑફ રર્રેક્ટિડ પર િધ ુએક િષડ માટે િેિા આપિા ચ ાંટાિા બદલ 

અશભનાંદન આપુાં છુાં. મને શિશ્િાિ છે ક ેરોશિનાની િુાંબેિ અને કરટબદ્ધતાથી આપણી કાઉશસિલ દ્િારા કરાતુાં કામ આગળ િધિાનુાં ચાલુ 

રહેિે, અને બ્રેમ્પટન અને પીલ રહેિાિીઓના અિાજો િાંભળાતા હોિાની ખાતરી કરાિિ.ે” 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, િીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

https://www.brampton.ca/EN/city-hall/relations/Pages/Welcome.aspx
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે 

લોકો. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કને્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

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

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચિલ વમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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