
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

   
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ 2022 ਦੀਆ ਂਰਿਊਰਨਰਿਪਲ ਅਤ ੇਿਕਲੂ 

 ਬ੍ਰੋਡ ਚਣੋਾਂ ਦੇ ਅਰਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜ ੇਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (28 ਅਕਤਬੂ੍ਰ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ ਚੋਣਾਂ (2022 

Brampton Municipal and School Board Election) ਦੇ ਅਰਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜ ੇਜਾਰੀ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤੇ ਹਨ। ਿਾਰ ੇਨਤੀਰਜਆਂ ਨੰੂ ਰਿਟੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ 

ਰਰਟਰਰਨੰਗ ਅਫਿਰ, ਪੀਟਰ ਫ ੇ(Peter Fay) ਵਿੱਲੋਂ ਪਰਿਾਰਣਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।   
 

ਕੁਿੱ ਲ 87,115 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ (ਐਡਵਾਂਿ ਵੋਰਟੰਗ ਰਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਿਿੇਤ), ਇਹ 354,884 ਦੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਬ੍ੇਿ ਦੇ 

24.56% ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਿੌਜੂਦਗੀ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਰਤੀਰਨਿੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਿੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਰਲਖ ੇਪਰਕਾਰ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (City Council) ਦੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੀਰਟੰਗ ਰਵਿੱ ਚ, ਜ ੋ16 ਨਵੰਬ੍ਰ, 2022 

ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਚੁਣ ੇਗਏ ਰਿਟੀ काउंसिलਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਰਤੰਨ ਨੰੂ, ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਰਿਲ (Peel Regional Council) ਰਵਿੱ ਚ ਵਿੀਕ 

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਪਰਤੀਰਨਿੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ।   
 

ਿਅੇਰ 

ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

 

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ  

ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5: ਪਾਿੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente) 

ਵਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6: ਿਾਈਕਲ ਪਾਿੱਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Paul Palleschi) 

ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4: ਿਾਰਰਟਨ ਿੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros) 

ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8: ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini) 

ਵਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10: ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਰਿੰਘ ਤੂਰ (Gurpartap Singh Toor) 

 

ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ  

ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5: ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos) 

ਵਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6: ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਬ੍ਰਾੜ (Navjit Kaur Brar) 

ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4: ਡੇਰਨਿ ਕੀਨਨ (Dennis Keenan) 

ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8: ਰੋਡ ਪਾਵਰ (Rod Power) 

ਵਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10: ਹਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh) 

 

ਪੀਲ ਰਡਿਰਟਰਕਟ ਿਕਲੂ ਬ੍ਰੋਡ ਟਰਿਟੀਜ (Peel District School Board Trustees) 

ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5: ਡੇਰਵਡ ਗਰੀਨ (David Green) 



 

 

ਵਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6: ਰਵਲ ਡੇਵੀਿ (Will Davies) 

ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4: ਕੈਥੀ ਿੈਕਡੋਨਲਡ (Kathy McDonald) 

ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8: ਕਾਰਲਾ ਬ੍ੇਲੀ (Karla Bailey) 

ਵਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10: ਿਤਪਾਲ ਰਿੰਘ ਜੋਹਲ (Satpaul Singh Johal) 

 

ਡਫਰਰਨ-ਪੀਲ ਕਥੈਰੋਲਕ ਰਡਿਰਟਰਕਟ ਿਕਲੂ ਬ੍ਰੋਡ ਟਰਿਟੀਜ (Dufferin-Peel Catholic District School Board Trustees) 

ਵਾਰਡਿ 1, 3 ਅਤੇ 4: ਅਨੀਸ਼ਾ ਥੌਿਿ (Anisha Thomas) 

ਵਾਰਡਿ 2, 5 ਅਤੇ 6: ਡੇਰਰਲ ਬ੍ਰਾਇਨ ਰਡਿੂਜਾ (Darryl Brian D’Souza) 

ਵਾਰਡਿ 7, 8, 9 ਅਤੇ 10: ਸ਼ੌਨ ਜਰੇਵਅਰ (Shawn Xaviour) 

 

ਕਾਉਂਰਿਲ ਿਕਲੋਰ ਵਾਇਆਿੋਂਡ ਟਰਿਟੀ (Conseil scolaire Viamonde Trustee) (ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਲਈ) 

ਅਕਲੇਿਡ – ਇਵੋਨ ਰੋਚਫੋਰਟ (Yvon Rochefort) 

ਕਾਉਂਰਿਲ ਿਕੋਲਰ ਕੈਥਰੋਲਕ ਿੋਨਅਵੇਨੀਰ ਟਰਿਟੀ (Conseil scolaire catholique MonAvenir Trustee) (ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਟਾਊਨ ਆਫ 

ਕੈਲਡਨ (Town of Caledon), ਰਿਟੀ ਆਫ ਗਲਫ (City of Guelph) ਅਤੇ ਡਫਰਰਨ (Dufferin) ਅਤੇ ਵਰੈਲੰਗਟਨ (Wellington) ਕਾਊਂਟੀਜ 

ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ) 

ਜਨੇਵੀਵ ਗਰੀਰਨਅਰ (Genevieve Grenier) 

 

ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇBrampton.ca ਤੇ ਜਾਓ।  

ਹਵਾਲਾ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 2022 ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਊਰਨਰਿਪਲ ਅਤੇ ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਡ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਿਾਰ ੇਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ, ਰਬ੍ਨਾਂ ਰਵਘਣ ਵਾਲੀ, ਿੁਰਵਿਾਜਨਕ ਅਤੇ 

ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਵਰੋਟੰਗ ਪਰਰਕਰਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਿਰਰਪਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਿਾਰ ੇਵੋਟਰਾਂ, ਿਾਡੇ ਚੋਣ ਵਰਕਰਾਂ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਿਕਲੂ 

ਬ੍ੋਰਡਾਂ, ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਿੰਗਠਨਾਂ, ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਅਤੇ ਿਟਾਫ ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ। ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਅਰਜਹ ੇਿਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਿਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, 

ਜ ੋਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਜੋਾਨਾ ਰਜੰਦਗੀ ਰਵਿੱ ਚ ਅਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਿਲਈ ਿੈਂ ਿਾਰ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਆਪਣੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ ਚ 

ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਰਹੋ।” 

- ਪੀਟਰ ਫ ੇ(Peter Fay), ਰਿਟੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਰਰਟਰਰਨੰਗ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/2022-Election-Results.aspx


 

 

 

ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਿਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਿੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 

ਿੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 
ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਲਟੀਕਲਚਰਲ ਿੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
 

                                                                                       

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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