
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء
  

 سٹی آف برامپٹن نے ڈپٹی میئر کا عہدہ متعین کر دیا ہے

  

سٹی آف برامپٹن نے میئر کی جانب سے کونسل اور کمیٹی کے دیگر اجالسوں کی صدارت کرنے اور    –  (2022اپریل   6برامپٹن، آن )
 رسمی و شہری تقریبات کے فرائض سنبھالنے کے لیے ڈپٹی میئر کا ایک عہدہ قائم متعین کر دیا ہے۔ 

صوں کی نمائندگی کریں گے۔ پیٹ فورٹینی،  ڈپٹی میئر کے عہدے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جو شہر کے مشرقی اور مغربی ح
کونسل کی اس   4اور   3ایسٹ برامپٹن کی نمائندگی کریں گے جبکہ مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز   8اور  7ریجنل کونسلر، وارڈز 

 مدت کے دوران ویسٹ برامپٹن کی نمائندگی کریں گے۔ 

کے مطابق، ایک قائم مقام میئر کو کونسل اور  کمیٹی کے  2004-160قانون  سابقہ طور پر، سٹی آف برامپٹن کے طریقہ کار کے ضمنی 
دیگر اجالسوں کی صدارت کرنے اور میئر کے دستیاب نہ ہونے کی صورت میں رسمی اور شہری تقریبات کے فرائض سنبھالنے کے لیے 

ہ روسٹر کے ذریعے ادا کیا جاتا تھا۔ اگر میئر اور ڈپٹی نامزد کیا جاتا تھا۔ یہ کردار تمام کونسلرز پر مشتمل، پہلے سے ایک طے شدہ ماہان
میئرز، دونوں دستیاب نہیں ہوں گے، تو ایسی صورت میں قائم مقام میئر شہر کی جانب سے میٹنگوں کی صدارت کرنا اور تقریبات میں 

 شرکت کرنا جاری رکھے گا۔

 ۔ یںپر مل سکتی ہ Brampton.ca برامپٹن سٹی کونسل اور کمیٹیوں کے بارے میں مزید معلومات

 
 اقتباس 

برامپٹن "برامپٹن سٹی کونسل اجتماعی طور پر ہمارے شہر بھر کے رہائشیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔ میں ایسٹ 
کی جانب سے ڈپٹی میئر کا کردار ادا کرنے کے لیے پرجوش ہوں اور اپنی کمیونٹی کے مزید لوگوں سے رسمی اور شہری تقریبات کے 

 دوران مالقات کرنے کا منتظر ہوں۔"

 ؛ ڈپٹی میئر، سٹی آف برامپٹن8اور   7پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

کر شہر کے معامالت زندگی کو چالنے اور ہماری کمیونٹی کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتی ہے۔ میں  "برامپٹن سٹی کونسل ایک ساتھ مل
بطور ڈپٹی میئر ویسٹ برامپٹن کی نمائندگی کرنے پر فخر محسوس کر رہا ہوں اور اس حیثیت میں اپنے شہر کی خدمت جاری رکھنے کا  

 منتظر ہوں۔"

 ؛ ڈپٹی میئر، سٹی آف برامپٹن4ور ا  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز   -

 

-30- 

 
  ۔ سے زائد کاروباروں کا گھر ہے  75,000سے زائد لوگوں اور    700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  

م ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی  ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہ
ندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور  جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 مالحظہ کریں۔   www.brampton.ca ں۔ مزید جاننے کے لیے  پر مربوط ہو انسٹاگراماور  فیس بک ، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

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


 

 

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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