உடனடி வெளியீட்டுக்காக

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் துணை மேயர் என்னும் பதெிணய ஏற்படுத்தியுள்ளது

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 6, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகோனது, துணை மேயர் என்னும்
பதெிணய ஏற்படுத்தியுள்ளது: இது நகர சணப ேற்றும் இதர குழு கூட்டங்களில் மேயர் இல்லாத சேயத்தில்
அெர் சார்பாக இெர் தணலணேமயற்கவும் ேற்றும் சம்பிரதாயம் சார்ந்த ேற்றும் வபாதுேக்கள்
நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துவகாள்ெதற்குவேயாகும்.
துணை மேயர் பதெி இரு பிாிவுகளாக பிாிக்கப்படும்; இதன்படி, நகாின் கிழக்கு ேற்றும் மேற்கு
பகுதிகணள பிரதிநிதித்துெம் வசய்ொர்கள். ொர்டுகள் 7 ேற்றும் 8 க்கான பிராந்திய கவுன்சிலராகிய மபட்
ஃமபார்ட்டினி கிழக்கு ப்ராம்ப்ட்டணனயும், ொர்டுகள் 3 ேற்றும் 4 க்கான பிராந்திய கவுன்சிலராகிய
ோர்ட்டின் வேட்ய்மராஸ் அெர்கள் மேற்கு ப்ராம்ப்ட்டணனயும் தற்மபாணதய கவுன்சிலின்
ஆயுட்காலத்திற்கு பிரதிநிதித்துெம் வசய்ொர்கள்.
முன்னதாக 2004ஆம் ஆண்டு பிராம்ப்டன் நகர நணடமுணைச் சட்டம் 160 இன் கீழ், மேயர் இல்லாத
சேயத்தில், கவுன்சில் ேற்றும் பிை குழுக் கூட்டங்களுக்குத் தணலணே தாங்குெதற்கும், சம்பிரதாயம் சார்ந்த
ேற்றும் வபாதுேக்களுக்கான நிகழ்ச்சிப் பைிகணள மேற்வகாள்ெதற்கும், அப்மபாணதக்கு வசயல்படும் ஒரு
மேயராக ஒருெர் நியேிக்கப்பட்டார். முன்னதாக அணனத்து கவுன்சிலர்கணளயும் உள்மசர்த்து ோதாந்திர
சுழற்சி பட்டியல் ெணரயறுக்கப்பட்டது; இதில் சுழற்சிமுணையில் தணலணேமயற்கும் இந்தப் பைி
நிணைமெற்ைப்பட்டது. மேயர் ேற்றும் துணை மேயர் இருெரும் இல்லாத பட்சத்தில், அப்மபாணதக்கு
வசயல்படும் ஒரு மேயராக ஒருெர் வதாடர்ந்து கூட்டங்களுக்கு தணலணே தாங்குொர் ேற்றும் நகரத்தின்
சார்பாக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து வகாள்ொர்.
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரசணப ேற்றும் குழுக்கள் பற்ைிய மேலும் தகெல்கணள Brampton.ca யில் காைலாம்

அைிஞர் கூற்றுக்கள்
”நேது நகரம் முழுெதிலுோக ெசிப்பெர்களின் மதணெகணள நிணைமெற்ை ப்ராம்ப்ட்டன் சிட்டி கவுன்சில்
கூட்டாக உறுதிபூண்டுள்ளது. கிழக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் சார்பாக துணை மேயராக பைியாற்றுெதில் நான்
பரெசேணடகிமைன், மேலும் சம்பிரதாயங்கள் ேற்றும் குடிணே நிகழ்வுகளில் எங்கள் சமூகத்ணத சந்திக்க
எதிர்மநாக்கி காத்திருக்கிமைன்."."

- மபட் ஃமபார்ட்டினி, பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 & 8; துணை மேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
“நாம் ஒன்ைாகச் மசர்ந்து, கவுன்சில் நகர ெைிகத்ணத நடத்துெதற்கும் நேது சமூகத்திற்கு மசணெ
வசய்ெதற்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் மபரார்ெத்ணத பகிர்ந்து வகாள்கிைது. மேற்கு ப்ராம்ப்ட்டனுக்கு
துணை மேயராக என்ணனப் பிரதிநிதித்துெப்படுத்துெதில் நான் வபருணேப்படுகிமைன், மேலும் இந்த
பதெியில் இருந்தபடி, நேது நகரத்திற்கு வதாடர்ந்து மசணெ வசய்ய ஆெலுடன் காத்திருக்கிமைன்.”

- ோர்ட்டின் வேட்ய்மராஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4; துணை மேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
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கனடா நாட்டில் மிக விரைவாக வளர்ந்து வரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000
வணிக அரமப்புக்கரளயும் ககாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவாரு காாியத்திலும் க ாதுமக்கரள மனத்தில் ரவத்தத
கசய்கின்தறாம். லதைப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம்,
கதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப் ரடத்தலில் முன்னணி வகிப் தற்கான யணத்தில் நாங்கள்
கசன்றுககாண்டிருக்கிதறாம். ாதுகாப் ான, நிரலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் கவற்றிகைமான ஆதைாக்கியமிக்க ஒரு நகரைக்
கட்டரமப் தற்கான வளர்ச்சிப் ாரதயில் நாங்கள் ங்கு வகிக்கிதறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியவற்றில்
எங்களுடன் இரணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் கதாிந்துககாள்ளுங்கள்.
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