
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

સીટી ઑફ બ્રમે્પટન ેડપે્યટુી મયેર પદ સ્થાપપત કયુું 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (એપિલ 6, 2022) – સીટી ઑફ બ્રેમ્પટને કાઉપન્સલ અને અન્ય કપમટી મીટટિંગ્સમાિં િમુખપદ સિંભાળવા અને મેયર વતી 

ઔપચારરક અન ેનાગરરક િસિંગોની ફરજો પનભાવવા ડેપ્યુટી મેયર પદ સ્થાપપત કયુું છે. 

ડેપ્યુટી મેયરનુિં પદ બ ેભાગમાિં પવભાજીત કરવામાિં આવશ,ે જેનાથી શહેરના પૂવવ અને પપચચમ ભાગોનુિં િપતપનપિત્વ થશે. કાઉપન્સલની આ ટમવ 

(સમયગાળા) માટ ેપૂવીય બ્રેમ્પટનનુિં િપતપનપિત્વ પૅટ ફોર્ટવની (Pat Fortini), િાદેપશક કાઉપન્સલર, વોર્ડસવ 7 અને 8, અને પપચચમી 

બ્રેમ્પટનનુિં િપતપનપિત્વ માર્ટવન મૅડીરોસ (Martin Medeiros), િાદેપશક કાઉપન્સલર, વૉર્ડસવ 3 અને 4 સિંભાળશે. 

અગાઉ સીટી ઑફ બ્રેમ્પટનના િોપસજર બાય-લૉ 160-2004 હેઠળ, મેયર અનુપલબ્િ હોય ત્યારે કાયવકારી મેયરની પનયપુતત કાઉપન્સલ અને 

અન્ય કપમટી મીટટિંગ્સનુિં િમુખપદ સિંભાળવા અને નાગરરક િસિંગોની ફરજો પનભાવવા માટ ેકરવામાિં આવી હતી. આ ભૂપમકા બિાિં કાઉપન્સલસવ 

સપહત પૂવવ-પનિાવરરત રોટેટટિંગ (ફરતા) માપસક રોસ્ટર (નામોની યાદી)થી ભરવામાિં આવતી હતી. જો મેયર અન ેબિંને ડપે્યુટી મેયસવ અનુપલબ્િ 

હોય તો, કાયવકારી મેયર મીટટિંગ્સનુિં િમુખપદ સિંભાળવાનુિં અને સીટી વતી િસિંગોમાિં હાજર રહવેાનુિં ચાલુ રાખશ.ે 

બ્રેમ્પટન સીટી કાઉપન્સલ અને કપમટીસ પર વિુ માપહતી વેબસાઇટ Brampton.ca પર જોઈ શકાય છે. 

અવતરણ (તવૉટ): 

"બ્રેમ્પટન સીટી કાઉપન્સલ સમગ્ર શહેરમાિં રહેવાસીઓની જરૂરરયાતો પૂરી કરવા સામૂપહક રીતે કરટબદ્િ છે. હુિં પૂવીય બ્રેમ્પટન વતી ડેપ્યુટી 

મેયરની ભૂપમકા ભજવવામાિં રોમાિંચ અનુભવુિં છુિં અને ઔપચારરક અને નાગરરક િસિંગોમાિં આપણાિં વિારે સમુદાયોને મળવાની આશા રાખુિં છુિં." 

- પૅટ ફોર્ટવની (Pat Fortini), િાદેપશક કાઉપન્સલર, વોર્ડસવ 7 અને 8; ડેપ્યુટી મેયર, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“બ્રેમ્પટન સીટી કાઉપન્સલ સાથે મળીને, સીટીના િિંિાઓ ચલાવવાનો અને આપણાિં સમુદાયોને સેવા આપવાનો જુસ્સો િરાવ ેછે. હુિં ડપે્યુટી 

મેયર તરીકે પપચચમી બ્રેમ્પટનનુિં િપતપનપિત્વ કરવામાિં ગૌરવ અનભુવુિં છુિં, અન ેઆ ક્ષમતામાિં આપણાિં શહેરને સવેા આપવાનુિં ચાલુ રાખવાની 

આશા રાખુિં છુિં.” 

- માર્ટવન મૅડીરોસ (Martin Medeiros), િાદપેશક કાઉપન્સલર, વૉર્ડસવ 3 અને 4; ડેપ્યુટી મેયર, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

 

-30- 

 

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 તેનો 

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

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

અને Instagramપિ જોડાવ. વધ ુજાણવા માટે www.brampton.ca. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Default.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=W/DGsKLLLbmhtEKPo3ubXIHs4chyU5lh4+Idz3/IupY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BxVhpy+SWV2BSdFt/KH6Bpsezw2o/QWV6gtferL+OD8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254841732|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Cr+hpoA7mZam6mkB28o6KFZwZzhxRJB0xysnDq0iH0w=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254851726|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=sgEdbSJ02I4EHG4r1CnXjCPxW2y+syLmdKANy+Huuyg=&reserved=0


 

 

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચિલ વમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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