
 

 

 
    برائے فوری اجراء

   
 

 میونسپل اور اسکول بورڈ الیکشن  اپنے برامپٹن نے
 ہیں  کے سرکاری نتائج جاری کر دیے 2022برائے 

 

 
کے لیے سرکاری نتائج جاری کر  2022سٹی آف برامپٹن نے میونسپل اور اسکول بورڈ الیکشن برائے   –( 2022اکتوبر  28)برامپٹن، آن 

 سٹی کلرک اور ریٹرننگ آفیسر، پیٹر فے کی جانب سے تصدیق اور منظوری کی گئی ہے۔  دیے ہیں۔ تمام نتائج کی
 

ووٹرز   354,884اپنا ووٹ دیا ہے، جو ووٹرز کی کل اہل تعداد یعنی ( بشمول پیشگی ووٹنگ پر )ووٹرز نے اس الیکشن میں  87,115کل 
  کی نمائندگی کرتا ہے۔%24.56کی 
 

کو شیڈول ہے، میں   2022نومبر  16رست درج ذیل ہے۔ سٹی کونسل کے ایک خصوصی اجالس میں، جو  منتخب شدہ نمائندگان کی حتمی فہ
کونسل اپنے منتخب شدہ سٹی کونسلرز میں سے تین کو پیل ریجنل کونسل میں عالقائی کونسلر کے اضافی نمائندوں کے طور پر مقرر 

 کرنے کے لیے مالقات کرے گی۔ 
 

 میئر 

 پیٹرک براؤن 
 

 پال ویسینٹے : 5اور  1وارڈ  نسلرزعالقائی کو 
 مائیکل پال پیالسچی : 6اور   2وارڈز 
 مارٹن مارٹن میڈیروس: 4اور   3وارڈز 
 پیٹ فورٹینی: 8اور   7وارڈز 
 گرپرتاپ سنگھ تُور : 10اور   9وارڈز 

 
 سٹی کونسلرز 

 
 رووینہ سینٹوس : 5اور   1وارڈز 
   نوجیت کور برار : 6اور   2وارڈز 
 ینان ڈینس ک: 4اور  3وارڈ  

 راڈ پاور : 8اور   7وارڈز 
 ہرکرات سنگھ : 10اور   9وارڈز 

 
 ِپیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ ٹرسٹیز

 ڈیوڈ گرین :  5اور   1وارڈز 
 ولیم ڈیویز : 6اور   2وارڈز 
 کیتھی میک ڈونلڈ : 4اور  3وارڈ  

 کرال بیلے : 8اور   7وارڈز 
 ستپال سنگھ جوہر : 10اور   9وارڈز 

 
 ٹرسٹیز ڈفرن پیل کیتھولک ڈسٹرکٹ اسکول 

 انیشا تھامس :  4اور   3، 1وارڈز 
 ڈیرل برائن ڈی سوزا :  6اور   5، 2وارڈز 
 شان زیویر : 10اور   9،  8،  7وارڈ  



 

 

 
 (ریجن آف پیل کے لیے)ٹرسٹی ( Conseil scolaire Viamonde)کونسیل سکولیئر ویامونڈے  

 یوون روچفورٹ  -بال مقابلہ 

سٹی آف برامپٹن، ٹاؤن آف  )ٹرسٹی ( Conseil scolaire catholique MonAvenir)کونسیل سکولیئر کیتھولیک مون ایونر 
 ( کیلیڈون، سٹی آف گوئلف اور ڈفرین اور ویلنگٹن کاؤنٹیز میں میونسپلٹیز کے لیے

 جنیویو گرینیئر
 

 ca.Brampton:مزید معلومات کے لیے، براہ کرم مالحظہ کریں

 اقتباس 

کے لیے تمام اہل ووٹرز کے لیے ووٹنگ کے  عمل کو بغیر  2022سٹی آف برامپٹن اپنے میونسپل اور اسکول بورڈ کے انتخابات برئے "
ے کے لیے تمام ووٹرز، ہمارے انتخابی کارکنان،  کسی رکاوٹ کے، آسان اور قابل رسائی بنانے کے لیے پُرعزم ہے۔ الیکشن میں حصہ لین

رضاکاروں، اسکول بورڈز، کمیونٹی تنظیموں، مقامی اور عالقائی شراکت داروں اور ہمارے عملے کا شکریہ۔ سٹی کونسل ایسے اہم فیصلے  
وں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ کرتی ہے، جو برامپٹن میں روزمرہ زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، لٰہذا میں برامپٹن کے تمام رہائشی

 "اپنی کمیونٹی میں فعال رہیں اور اپنی مقامی حکومت کے ساتھ وابستہ رہیں۔

 پیٹر فے، سٹی کلرک اور ریٹرننگ آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  
یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول

ت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے رابطہ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراک
  ca.Brampton : مزید جاننے کے لیے، مالحظہ کریں . انسٹاگرام  اور   فیس بک ،ٹویٹر کریں 

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca                                                                                          
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