
 

 

 2018دسمبر  4

 روینہ سینٹوس کو بطور ایڈیشنل ریجنل کونسلر تعینات کر دیا گیا

( کو 5اور  1آج منعقد ہونے والی خصوصی میٹنگ کے دوران برامپٹن سٹی کونسل نے سٹی کونسلر روینہ سینٹوس )وارڈز  -برامپٹن، آن 
 کی مدت کے لیے برامپٹن کی ایڈیشنل ریجنل کونسلر کی ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ 2018-2022پِیل ریجنل کونسل میں 

کو منعقد ہونے والی پیل ریجنل کونسل کی افتتاحی میٹنگ کے دوران ریجنل کونسلر کے طور پر  2018دسمبر  6کونسلر روینہ سینٹوس 
 اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گی۔

متعارف کروایا تھا جس کی رو سے پیل کونسل میں برامپٹن کی نمائندگی میں ایک ممبر کا اضافہ  186میں صوبائی حکومت نے بل  2005
ریجنل کونسلرز بمعہ ایک ایڈیشنل کونسلر(۔ ایڈیشنل ریجنل کونسلر کو میونسپل الیکشن کے بعد سٹی کونسل پانچ  5کر دیا گیا تھا۔ )میئر، 

 ی کونسلرز میں سے منتخب کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ منتخب شدہ شخص سٹی اور ریجنل کونسلر کے طور پر بیٹھتا ہے۔منتخب شدہ سٹ

سٹی کونسل نے دیگر متبادل امکانات پر چھان بین کرنے کے لیے بھی عملہ کو ہدایات جاری کی ہیں تاکہ ایک ہی ایڈیشنل ریجنل کونسلر کو 
نہ کیا جائے بلکہ کونسل کی پوری مدت کے دوران ایک سے زیادہ کونسلرز )یا اس طرح کے دیگر کونسل کی پوری مدت کے لیے منتخب 

کسی طریقے سے( متعین کیا جا سکے تاکہ ایک سے زیادہ سٹی کونسلرز کو بطور ایڈیشنل ریجنل کونسلر ذمہ داریاں سنبھالنے کے مواقع 
 میسر آئیں۔

کی مدت  2018-2022کونسل نے متبادل ریجنل کونسلر کے طور پر متعین کیا ہے تاکہ  اس کے عالوہ، سٹی کونسلر حرِکیت سنگھ کو سٹی
 کے دوران ریجن آف پیل کونسل میں برامپٹن ریجنل کونسلر کی عارضی غیر حاضری کی صورت میں وہ ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔

 اقتباسات

برامپٹن کا ایک انتہائی اہم کردار ہے۔ ریجن میں مضبوط نمائندگی "تیزی سے بڑھتے ہوئے ایک شہر کے طور پر ریجن آف پیل کونسل میں 
ہونے کی بناء پر برامپٹن ایسے مسائل جو ہمارے شہر کے لیے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں مثالا کمیونٹی پولیس اور سیفٹی، مناسب قیمت 

ہماری اس قوی اور  اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ رہائشیں اور مالزمتیں پیدا کرنے کے حوالے سے عالقائی معیشت کو متعین کرنے میں
اضافی آواز کے ساتھ، مجھے یقین ہے کہ کونسلر سینٹوس پالیسی سازی کے اپنے مضبوط تجربے اور برامپٹن کی پالیسی کے کلیدی اجزاء 

ص طور پر فخر محسوس ہو کی سمجھ بوجھ کی مدد سے برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے ہماری ٹیم کے اہداف کو تقویت دیں گی۔ مجھے خا
 رہا ہے کہ برامپٹن سٹی کونسل میں منتخب ہونے والی وہ کینیڈا کی پہلی فلپائن نژاد شہری ہیں۔

 میئر پیٹرک برأون       -
 

"بطور ریجنل کونسلر منتخب ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور میں برامپٹن کے مفادات کی حمایت کرنے  کے لیے منتظر ہوں۔ 
ئی ذمہ داریاں بشمول سماجی، رہائشی، پولیس اور پیرامیڈیکس سروسز، پانی اور ویسٹ منیجمنٹ کے پروگرام ہمارے معیار زندگی پر عالقا

 اثر انداز ہوتے ہیں اور میں پرعزم ہوں کہ ہمارے شہریوں کی آواز کو سنا جائے گا"۔
 ریجنل کونسلر روینہ سینٹوس       -
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع  ہے۔رامپٹن بڑا سوچ رہا ب
ر ہماری ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے او

کا جذبہ  کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخرعالمی 
, فیس بک ,ٹوئٹر پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔  انسٹاگرام اور
 
 
 
 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
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