
 

 

 

01 ઑગસ્ટ 2018   

બ્રમૅ્પટન મ્યનુનનિપલ ચુુંટણી માટનેા ઉમદેવારોની અનિકૃત યાદી 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – બ્રૅમ્પટનની 2018 મ્યુનનનિપલ ચુુંટણી માટનેા નામાુંકનોનુું િમાપન ગત િપ્તાહ ેજુલાઇ 27ના રોજ થયુું. 

િીટી ક્લકક દ્વારા પ્રમાનણત હોય એવી ઉમેદવારોની અનિકૃત યાદી City’s website  www.brampton.ca/bramptonvotes પર 

ઉપલબ્િ છે. 

નિનહરીફ ચુુંટાયા  

મ્યુનનનિપલ ઇલેક્શન્િ ઍક્ટ 1996 જણાવ ેછે ક ેજો નામાુંકન રદન પછીના િોમવાર ેિાુંજે 4 વાગ્યે જો કોઇ પણ હોદ્દા માટનેા પ્રમાણભૂત 

ઉમેદવારો ચુુંટાવાપાત્ર િુંખ્યા િમાન અથવા તનેા કરતા ઓછી હોય તો ક્લકક તાત્કાનલક િોરણે જે તે ઉમેદવાર અથવા ઉમેદવારોને નિનહરીફ 

ચુુંટાયેલ એટલેક ેઇલેક્ટેડ િાય અક્લેમેશન જાહેર કરશ.ે િીટી દ્વારા વૉડક 7, 8, 9 અન ે10 માટ ેડફરરન-પીલ કૅથનલક રડનસ્િક્ટ સ્કૂલ િોડકના 

િસ્ટીના હોદ્દા માટ ેએક માત્ર નામાુંકન પ્રાપ્ત થયુું હતુું. આથી, િફળ થયેલ ઉમેદવાર શૉન ઝેનવઅર, નિનહરરફ ચુુંટાયા ગણાય છે એટલેક ે

ઇલેક્ટેડ િાય અક્લેમેશન.  

મખુ્ય મદુ્દાઓ 

 2018 મ્યુનનનિપલ ચુુંટણી િોમવારે, 22 ઑક્્િર 2018ના રોજ હાથ િરાશ.ે મતદાન કરવાનો િમય છે િવાર ે10 થી િાુંજે 

8. 

 આ ચુુંટણીમાું નવુું એ છે કે ચુુંટણીના રદવિ ેબ્રૅમ્પટનના મતદાતાઓ પોતાના વૉડકમાું કોઇ પણ સ્થળે મતદાન કરી શકશે. 

 ઓક્ટોિર 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 અને 13ના રોજ એડવાન્િ વોટટુંગ હાથ િરાશ.ે સ્થળ અને િમયની માનહતી અહીં મળશ.ે 

 નવિેયક 5, િીટી ઓફ ટોરોન્ટો ઍક્ટ, 2006માું િિુારા કરવા માટેનો ઍક્ટ, મ્યુનનનિપલ ઍક્ટ 2001 અને મ્યુનનનિપલ 

ઇલેક્શન્િ ઍક્ટ, 1996 ની િહુ પ્રથમ પ્રસ્તુનત 30 જુલાઈ 2018ના રોજ ઓન્ટારરયોની નવિાનિભામાું થઈ હતી. જો તે પિાર 

થાય તો નવિેયક, રરજન ઓફ પીલ ચેરની ચુુંટણી સ્થનગત કરી દેશ.ે રરજન ઓફ પીલ ચેરના હોદ્દા નવશેની માનહતી માટે મુલાકાત 

લો રરજન ઓફ પીલ વેિિાઇટ. 

 ઉમેદવારોની ઝુુંિેશો અથવા પ્લેટફોમક નવષયક પ્રશ્નો અને પૂછપરછો જે તે ઉમેદવારને િુંિોનિત કરશો. 

 તૃતીય પક્ષ જાહેરાતકતાક નોંિણીઓ 19 ઓક્ટોબર 2018 િિુી ફાઇલ કરી શકાશ.ે 
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http://www.brampton.ca/bramptonvotes
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/AdvanceVoteInformation.aspx
https://www.peelregion.ca/news/archiveitem.asp?year=2018&month=6&day=27&file=2018627.xml


 

 

 

બ્રમૅ્પટન નવશાળ આયોજનો નવષ ેનવચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકિ િરાવતુું ભનવષ્ય માટે તયૈાર િુંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા િમદુાયની વૃનદ્િ, યુવાની અન ેવૈનવધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવશેન િૂપર કૉરરડોર ખાતે નસ્થત છીએ જયાું રોકાણોન ેપ્રોત્િાનહત કરીએ છીએ અન ેવૈનશ્વક સ્તરે અમારી િફળતામાું વૃનદ્િ કરી રહ્યા છીએ. અમે િનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગનતશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અન ેઅહીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરવની લાગણીનો િુંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ટનન ેઆગળ િપાવી રહ્યા છીએ જેથી તે એક જોડાણ 

િરાવતુું શહેર િન ેજે પ્રવતકનાત્મક, વ્યાપક અન ેિાહનિક હોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અહીં વિુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 


