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બ્રમૅ્પટન નગરપાલિકાની ચ ૂંટણીના ઉમદેવારો માટ ે2018ન ૂં માલિતી અલિવશેન 

બ્રૅમ્પટન, ઑન્ટારરયો – ગ રૂવાર, સપ્ટેમ્બર 13, 2018ના રોજ 2018ના નગરપાલિકાની ચ ૂંટણીના પ્રમાલણત ઉમેદવારો માટ ેસીટી ઓફ 

બ્રૅમ્પ્ટન એક માલિતી અલિવેશનન ૂં આયોજન કરશ.ે માલિતી અલિવશેન સાૂંજે 7 થી સાૂંજે 9 સ િી ગાર્ડન્સ રરરિએશન સેંટર,  340 વોર્ન 

સ્રીટ ઇસ્ટ, બ્રમૅ્પટન ખાતે િાથ િરાશે. 

 

અલિવેશનમાૂં ચ ૂંટણી સૂંબૂંલિત લવલવિ લવષયો િાથ પર િેવાશે જેમાૂં મતદાતાની િાયકાત, એર્વાન્સ વોટટૂંગ, ઉમેદવાર અને મતપત્ર 

તપાસનારના આચરણ, નાણાકીય અિેવાિ આપવા લવશ ેઅને ચ ૂંટણી લનશાનના લનયમોનો સમાવેશ થશ.ે સ્થળ પર ઇિેક્ટ્રોલનક વોટ ટૅબ્ય િેટર 

અન ેસ િભ વોટટૂંગ ય લનટ જોવા માટ ેરાખવામાૂં આવશ.ે 

પોતાની િાજરીન ૂં સમથડન કરવા માટે ઉમેદવારોને bramptonvotes@brampton.ca પર ઇમેિ કરી નોંિણી કરવા જણાવવામાૂં 

આવે છે. જો ઉમેદવાર િાજર રિી શક ેતમે ન િોય તો તેઓ વતી િાજર રિેવા તેમના દ્વારા લનય ક્ટ્ત કરેિ વ્યલક્ટ્તની નોંિણી થઈ શકશે. 

નોંિણી સપ્ટેમ્બર 10 સ િીમાૂં પ્રાપ્ત થવી જોઇશ.ે  

"નગરપાલિકાની ચ ૂંટણીમાૂં બ ેમલિના કરતાૂં પણ ઓછો સમય બાકી રહ્યો છે ત્યાર,ે અમે ઉમેદવારોન ેચ ૂંટણી પ્રરિયા લવશે વિ  જાણવાની તક પ રી 

પાર્ી રહ્યાૂં છીએ, અન ેઅમે લવલશષ્ટપણ ેબ્રૅમ્પટન લવષયક અગત્યની માલિતી આપીશ ૂં” એવ ૂં બ્રૅમ્પટન નગરપાલિકા ચ ૂંટણીના સીટી ક્ટ્િકડ અન ે

લનવાડચન અલિકારી, પીટર ફે એ જણાવ્ય ૂં િત ૂં.    

ઉમેદવાર માલિતી અલિવેશન સૂંબૂંલિત પ્રશ્નો માટે, શૉના ર્નૅ્ટન, ચ ૂંટણી સૂંકિનકતાડનો સૂંપકડ 905.874.3952 પર કરશો. 2018 બ્રૅમ્પટન 

નગરપાલિકાની ચ ૂંટણી અૂંગેની વિ  માલિતી મેળવવા માટે અિીં મ િાકાત િો www.brampton.ca/bramptonvotes. 
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બ્રમૅ્પટન લવશાળ આયોજનો લવષ ેલવચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ િરાવત ૂં ભલવષ્ય માટે તયૈાર સૂંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમ દાયની વૃલદ્િ, ય વાની અન ેવૈલવધ્ય આપણન ેઅિગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેર્ાના ઇનોવશેન સ પર કૉરરર્ોર ખાતે લસ્થત છીએ જયાૂં રોકાણોન ેપ્રોત્સાલિત કરીએ છીએ અન ેવૈલશ્વક સ્તરે અમારી સફળતામાૂં વૃલદ્િ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગલતશીિ શિેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાૂંપે છે અન ેઅિીં કામ કરતા િોકોમાૂં ગૌરવની િાગણીનો સૂંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ટનન ેઆગળ િપાવી રહ્યા છીએ જેથી તે એક જોર્ાણ 

િરાવત ૂં શિેર બન ેજે પ્રવતડનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાિલસક િોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોિો કરો. અિીં વિ  જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 
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