
 

 

 

1 ਅਗਸਤ, 2018   

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਮਿਊਮਨਮਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮਿਕਾਰਤ ਿੂਚੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ 2018 ਦੀਆਂ ਮਿਊਮਨਮਸਪਲ ਚੋਣਾਂ (2018 Municipal Election) ਲਈ ਨਾਿਾਂਕਨ ਮਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, 27 

ਜੁਲਾਈ ਨ ੂੰ  ਖ਼ਤਿ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।  

ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮਿਕਾਰਤ ਸ ਚੀ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਮਸਟੀ ਕਲਰਕ (City Clerk) ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਾਮਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 
www.brampton.ca/bramptonvotes ‘ਤ ੇCity’s website (ਮਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ) ‘ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹੈ।  

ਿੌਮਿਕ ਿਤਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਰਵਾਮਚਤ 

ਮਿਊਮਨਮਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਐਕਟ, 1996 (Municipal Elections Act, 1996) ਦੇ ਿੁਤਾਬ੍ਕ, ਜੇਕਰ ਨਾਿਾਂਕਨ ਵਾਲੇ ਮਦਨ (Nomination 

Day) ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਸੋਿਵਾਰ ਨ ੂੰ  4 ਵਜ,ੇ ਮਕਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਪਰਿਾਮਣਤ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਮਿਆ, ਮਨਰਵਾਮਚਤ ਹੋਣ ਵਾਮਲਆਂ ਦੀ ਸੂੰ ਮਿਆ ਦੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਜਾਂ 
ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਕਲਰਕ (Clerk) ਤੁਰੂੰਤ ਿੌਮਿਕ ਿਤਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਰਵਾਮਚਤ ਉਿੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਸਟੀ ਨ ੂੰ  
ਵਾਰਡਸ 7, 8, 9 ਅਤੇ 10 ਲਈ ਆਮਿਸ ਆਿ ਟਰਸਟੀ (Trustee), ਡਿਮਰਨ-ਪੀਲ ਕੈਥੋਮਲਕ ਮਡਸਮਟਰਕਟ ਸਕ ਲ ਬ੍ੋਰਡ (Dufferin-Peel Catholic 

District School Board) ਲਈ ਮਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਿਾਂਕਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੌਮਿਕ ਿਤਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਰਵਾਮਚਤ, ਸ਼ੌਨ ਜੇਮਵਔਰ 
(Shawn Xaviour) ਨ ੂੰ  ਸਿਲਤਾ ਮਿਲੀ।  

ਿੁਰਿੀਆਂ 

 2018 ਦੀਆਂ ਮਿਊਮਨਮਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਸੋਿਵਾਰ, 22 ਅਕਤ ਬ੍ਰ 2018 ਨ ੂੰ  ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ 
ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਵੱਚ ਨਵੀਂ ਸਹ ਲਤ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਤਦਾਤਾ ਵੋਮਟੂੰ ਗ ਡੇ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਮਵਿੇ ਵੋਟ 
ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 

 ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਮਟੂੰ ਗ (Advance Voting) 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 ਅਤੇ 13 ਅਕਤ ਬ੍ਰ ਨ ੂੰ  ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਸਬ੍ੂੰ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
found here (ਇੱਥੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ) ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 ਮਬ੍ਲ 5 (Bill 5), ਜੋ ਮਕ ਮਸਟੀ ਆਿ ਟੋਰੋਂਟੋ ਐਕਟ, 2006 (City of Toronto Act, 2006), ਮਿਊਮਨਮਸਪਲ ਐਕਟ, 2001 

(Municipal Act, 2001) ਅਤੇ ਮਿਊਮਨਮਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਐਕਟ, 1996 (Municipal Elections Act, 1996) ਨ ੂੰ  ਸੋਿਣ ਲਈ 
ਇੱਕ ਅਮਿਮਨਯਿ ਹੈ, ਨ ੂੰ  30 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨ ੂੰ  ਓਨਟੈਰੀਓ (Ontario) ਦੀ ਮਵਿਾਨ ਸਭਾ (Legislative Assembly) ਮਵੱਚ ਪਮਹਲੀ 
ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਗਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਬ੍ਲ ਨਾਲ ਰੀਜਨ ਆਿ ਪੀਲ ਦੇ ਿੁਿੀ (Region of Peel Chair) ਦੀਆਂ 
ਚੋਣਾਂ ਸਥਮਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੀਜਨ ਆਿ ਪੀਲ ਦੇ ਿੁਿੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰੀਜਨ ਆਿ ਪੀਲ ਦੀ website 
(ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ) ‘ਤੇ ਜਾਓ।  

 ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿੁਮਹੂੰ ਿਾਂ ਜਾਂ ਿੂੰਚਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਪੱੁਛਮਗੱਛਾਂ ਸਬ੍ੂੰ ਿਤ ਉਿੀਦਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।  

http://www.brampton.ca/bramptonvotes
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Pages/candidateListing.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/AdvanceVoteInformation.aspx
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


 

 

 ਤੀਜੀ ਮਿਰ ਦੇ ਮਵਮਗਆਪਕ ਰਮਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 19 ਅਕਤ ਬ੍ਰ, 2018 ਤੱਕ ਿਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

-30- 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਿੋਚ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਮਵੱਿ ਲਈ ਮਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਮਵੱਚ ਵਾਿਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਵਮਵਿਤਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਵੱਿਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਵੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਵਸ਼ਵ-ਮਵਆਪੀ ਸਿਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮਵੱਚ ਸਮਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਮਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਨਰਿਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਮਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮਵੱਚ ਿਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਜਹਾ ਜੁਮਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਮਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਮਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਿਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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