
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਰਿਪਟੀ ਮਅੇਰ ਦੀ ਪਜੋੀਸ਼ਨ ਰਨਯਤ ਕੀਤੀ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (6 ਅਪਰਲੈ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ 

ਤਰਫੋਂ ਿਮਾਰੋਹ ਿਬੰ੍ਧੀ ਅਤੇ ਰਿਰ ਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਿਊਟੀਆਂ ਰਨਭਾਉਣ ਲਈ, ਰਿਪਟੀ ਮੇਅਰ (Deputy Mayor) ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਨਯਤ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। 

ਰਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨ ੰ , ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਈਿਟ ਅਤੇ  ੈਿਟ ਰਹਿੱ ਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਰ ਿੱ ਚ  ੰਰਿਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਇਿ ਟਰਮ ਆਫ 

ਕਾਉਂਰਿਲ (Term of Council) ਲਈ, ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਿਿ 7 ਅਤੇ 8, ਈਿਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (East 

Brampton) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਿੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਿਿ 3 ਅਤੇ 4,  ੈਿਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

(West Brampton) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। 

ਪਰਹਲਾਂ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਰੋਿੀਜਰ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ 160-2004 (Procedure By-law160-2004) ਹੇਠ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ 
ਿਰਿਤੀ ਰ ਿੱ ਚ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ  ਿੱਲੋਂ ਿਮਾਰੋਹ ਿਬੰ੍ਧੀ ਅਤੇ ਰਿਰ ਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿਬੰ੍ਧੀ 
ਰਿਊਟੀਆਂ ਰਨਭਾਉਣ ਲਈ, ਐਕਰਟੰਗ ਮੇਅਰ (Acting Mayor) ਦੀ ਰਨਯਕੁਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ। ਇਿ ਭ ਰਮਕਾ ਨ ੰ , ਿਾਰ ੇਕਾਉਂਿਲਰਾਂ ਿਮੇਤ, ਪ ਰ -

ਰਨਰਧਾਰਤ ਬ੍ਦਲ ੀਆਂ ਮਾਰਿਕ ਰਸ਼ਫਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੀ। ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਰਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਦੋ ੇਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਐਕਰਟੰਗ 

ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਦੇ  ਿੱਲੋਂ ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇਗਾ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, Brampton.ca ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਹ ਾਲੇ 

"ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ, ਿਮ ਰਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਿੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱ ਚ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ, ਈਿਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ  ਿੱਲੋਂ 
ਰਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਮਾਰੋਹ ਿਬੰ੍ਧੀ ਅਤੇ ਰਿਰ ਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਿਾਿੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਰਮਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।" 

- ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਿਿ 7 ਅਤੇ 8; ਰਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਿਮੁਿੱ ਚੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਰ ਿੱ ਚ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨ ੰ  ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਿਾਿੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਿੇ ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨ ੰ  ਰਿਪਟੀ ਮੇਅਰ  ਜੋਂ 
 ੈਿਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬ੍ੇਹਿੱ ਦ ਮਾਣ ਮਰਹਿ ਿ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਿ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਿਾਿੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਿੇ ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ 

ਹਾਂ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਿੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਿਿ 3 ਅਤੇ 4, ਰਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Default.aspx


 

 

 

 

-30- 

 
ਕੈਨੇਿਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ 
 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਿੇ ਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 

ਮੀਿੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਿੀਆ 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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