
 

 

  

માચર્ 8, 2018 

  

મ્યિુનિસપલ ઇલકે્શન કન્ટને્ડસર્ (નગરપાિલકાની ચૂટંણીના પર્િતયોગીઓ) માટ ેબર્ામ્પટન માિહતી સતર્ યોજશે 

  

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો – સીટી ઓફ બર્ામ્પટન, વષર્ 2018 ની નગરપાિલકાની ચંૂટણીમાં સંભિવત ઉમેદવારો અને તર્ાિહત પક્ષ િવજ્ઞાપકો માટે 
િમિનસ્ટર્ી ઓફ મ્યુિનિસપલ અફેસર્ (નગરપાિલકાની બાબતોના મંતર્ાલય) સાથેની ભાગીદારીમાં, ગુરુવાર, એિપર્લ 3, 2018 નાં રોજ એક 
માિહતી સતર્નું આયોજન કરશે. 
  
આ માિહતી સતર્ નીચેના સરનામે સાંજે 6:30 વાગ્યાથી રાતેર્ 9 વાગ્યા વચ્ચેના સમયમાં યોજાશે. 
Council Chambers, City Hall, 2 Wellington Street West, Brampton (કાઉિન્સલ ચેમ્બસર્, સીટી હૉલ, 2 વૅિલગ્ટન સ્ટર્ીટ 
વેસ્ટ, બર્ામ્પટન) 

આ સતર્ ઉમેદવાર અને તર્ાિહત પક્ષ િવજ્ઞાપકની પાતર્તા અને જવાબદારીઓ, નામાંકન અને ન ધણી પર્િકર્યા, કેમ્પેઇન ફાઇનાન્સીસ (ઝંુબેશને 
લગતી નાણાકીય બાબતો), તેમજ મુખ્ય તારીખો અને સંસાધનોને લગતી માિહતી સિહત, મુખ્ય જરૂિરયાતોનો સારાંશ પૂરો પાડશે. 

ઝાખંીઓ 

 આ સતર્માં 2018 ની નગરપાિલકાની ચૂંટણીમાં ઉમેદવાર તરીકે દોડમાં હોવાનું િવચારનાર, અથવા તર્ાિહત પક્ષ િવજ્ઞાપક તરીકે 
ન ધણી કરાવનાર કોઇપણ વ્યિક્ત હાજર રહી શકે છે 

 ન ધણી ફરજીયાત છે કારણ કે તેમાં સીિમત બેઠકો છે – ન ધણી કરાવવા કૃપા કરી bramptonvotes@brampton.ca ને 
ઇમેલ મોકલો અને જણાવો જો તમે એક સંભિવત ઉમેદવાર કે તર્ાિહત પક્ષ િવજ્ઞાપક હો 

 એક ઉમેદવાર કે તર્ાિહત પક્ષ િવજ્ઞાપક બનવાને લગતી માિહતી અહ  જોઇ શકાય છે 

 ઉમેદવાર નામાંકન સમયગાળો મે 1 નાં રોજ ખુલે છે અને જુલાઇ 27 નાં રોજ બંધ થાય છે 

 તર્ાિહત પક્ષ િવજ્ઞાપક ન ધણી મે 1 નાં રોજ ખુલે છે અને ઓક્ટોબર 19 નાં રોજ બંધ થાય છે 

 મતદાનની તારીખ ઓક્ટોબર 22 છે 

 નામાંિકત ઉમેદવારો અને ન ધાયેલા તર્ાિહત પક્ષો માટે આગામી માિહતી સતર્ સપ્ટેમ્બર 2018 માં યોજાશે 
 વધુ માિહતી માટે, ચૂંટણી સંયોજક (ઇલેક્શન્સ કોિડનેટર), Shauna Danton (શૉના ડોન્ટન) નો સંપકર્ 905.874.3952 

નંબર પર કરો. 

અવતરણ (ક્વૉટ): 

“મ્યુિનિસપલ ઇલેક્શન્સ એક્ટમાં તાજેતરમાં થયેલા ફેરફારોમાં તર્ાિહત પક્ષ િવજ્ઞાપન િનયમો અને કાઉિન્સલ માટે ઉમેદવારની જરૂરી મતદાર 
સમથર્ન) જેવી નવી જોગવાઇના ઉમેરોનો સમાવેશ થાય છે. આનું પહેલી વાર અમલીકરણ 2018 માં થવાનું હોવાથી, માિહતી સતર્ સંભિવત 
ઉમેદવારો પાસેથી શું જરૂરી બને છે, તેઓને તેની વધારે સારી સમજ મેળવવામાં મદદરૂપ થશે, અને આ સતર્ તર્ાિહત પક્ષ િવજ્ઞાપકોને ન ધણી 
જરૂિરયાતો િવશે વધુ જાણવામાં પણ મદદરૂપ થશે.” 

-      પીટર ફૅ ( Peter Fay), સીટી ક્લાકર્, અને 2018 નાં બર્ામ્પટન મ્યુિનિસપલ ઇલેક્શન માટે ચૂંટણી અિધકારી (િરટિનગ ઓિફસર) 
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બર્ામ્પટનમા ંમોટા પાય ેફરેફારો થઇ રહ્યા ંછે. આપણે વેધક ધ્યાન કેિન્દર્ત કરતા ભિવષ્ય માટે તૈયાર સંસ્થા છીએ. આપણે આપણાં સમુદાયની વૃિદ્ધ જાણીએ છીએ, જુવાની 
અને િવિવધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોિરડોરના કેન્દર્માં િસ્થત, રોકાણ પર્ોત્સાહક અને આપણી વૈિશ્વક સફળતા 
િવકસાવનાર છીએ. આપણે કંપાયમાન શહેરી કેન્દર્ો િવકસાવીએ છીએ જે તક પર્જ્વિલત કરે છે અને અહ  રહેતા અને કાયર્રત લોકોમાં ગૌરવ રેડીએ છીએ. આપણે બર્ામ્પટનને 
આગળ વધારી રહ્યાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવર્ગર્ાહી અને જુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter અને Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ 
માિહતી જાણો. 
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