
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે          

 

કોર્ટના ચુકાદાએ કાઉન્સિલર ન્િલ્લોન (Dhillon) િામે જાતીય િતામણીના ઇન્સર્ન્િર્ી કન્મશ્નરના તારણો 

પ્રમાણે ન્િલ્લોને ન્નયમાનુિાર ખચાટઓ િીર્ીને ચૂકવવાનો હુકમ કયો  
 

બ્રેમ્પર્ન, ઓસર્ેરરયો (જૂન 11, 2021) – આજરોજ, િી ઓસર્ેરરયો િુન્પરરયર કોર્ટ ઓફ જસ્ર્ીિ – રિન્વઝનલ કોર્ ેિીર્ી ઓફ બ્રેમ્પર્ન 

અન ેિીર્ીના ઇન્સર્ન્િર્ી કન્મશ્નરના પક્ષમાાં ચુકાદો આપ્યો, અને બાંનેન ેખચાટઓ ચૂકવવાનો હુકમ કરવામાાં આવ્યો, આ કેિ Dhillon ન્વરુદ્િ 

િી કોપોરેશન ઓફ િી િીર્ી ઓફ બ્રેમ્પર્નનો, કાઉન્સિલર Dhillon િામ ેદુરાચરણના આરોપોના િાંબાંિમાાં ઇન્સર્ન્િર્ી કન્મશ્નરના તારણોના, 

અન ેકાઉન્સિલ દ્વારા તે તારણો સ્વીકારવાના ન્નણટયના િાંદર્ટમાાં હતો. 

 

કાઉન્સિલર Dhillon િામેની ફરરયાદના િાંદર્ટમાાં ઇન્સર્ન્િર્ી કન્મશ્નરના અહવેાલના તારણો અન ેર્લામણોન ેમાંજૂર કરતા રિન્વઝનલ કોર્ટના 

ન્નણટયથી િીર્ી ખુશ છે.    

 

િીર્ી અન ેઇન્સર્ન્િર્ી કન્મશ્નર દરકેને કાયદિેર કાયટવાહીના િાંબાંિમાાં ખચાટઓ પરે્ે $20,000.00 આપવામાાં આવ્યા હતા. 

 

ઇન્સર્ન્િર્ી કન્મશ્નરનો અહેવાલ મળ્યા પછી કોર્ટના તારણો કાઉન્સિલની કાયટવાહીઓ અને ન્નણટયોને ર્ેકો આપ ેછે.  

 

કોર્ે કાઉન્સિલર Dhillon ને જાહરે જનતાના િભ્યો િાથે માત્ર ઇમઇેલથી િાંવાદ કરવા િુિી અને તમેના િીર્ીના ઇમેઇલ િરનામાના ઉપયોગ 

પર વિ ુન્વચારણા કરવા કાઉન્સિલને પરત મોકલવા િિુી Dhillon ની ક્ષમતાને િીન્મત કરી. કાઉન્સિલ આ ર્લામણ પર વહેલામાાં વહલેી તકે 

ન્વચારણા કરી શક.ે 
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લલાંક (કિી):  Dhillon ન્વરુદ્િ િી કોપોરેશન ઓફ િી િીર્ી ઓફ બ્રેમ્પર્ન ઓસર્ેરરયો િુન્પરરયર કોર્ટ ઓફ જસ્ર્ીિ – રિન્વઝનલ 

કોર્ટનો ચુકાદો જૂન 11, 2021 

 

 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

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

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

 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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