
 
 

 

 

09 જુલાઈ 2018 

 

2018 બ્રમૅ્પટન નગરપાલલકાની ચ ૂંટણી માટ ેઉમદેવારીની નોંધણી 

 જુલાઇ 27ના રોજ બપોર ે2 વાગ્ય ેબૂંધ થશ ે

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – શુૂં બ્રમૅ્પટન સીટી હૉલ, રરજન ઓફ પીલ અથવા શાળા મૂંડળ એટલેક ેસ્કુલ બોડડના ચ ૂંટાયેલ અલધકારીની ભ લમકામાૂં 

તમન ેબ્રૅમ્પટનના લોકોની સેવા કરવાની ઇચ્છા છે?  

ઉમેદવારો જેઓ બ્રમૅ્પટનની 2018 નગરપાલલકાની ચ ૂંટણીમાૂં ભાગ લેવા માૂંગતા હોય તેઓએ પોતાનુૂં નામાૂંકન 27 જુલાઈ 2018, બપોર ે2 

વાગ્યા પ વ ેનોંધાવી દવેાનુૂં રહેશે.   

સીટી નીચે આપેલ હોદ્દાઓ માટ ેનામાૂંકનો સ્વીકારશ:ે  

 નગરપલત (મેયર) 

 પ્રાદેલશક પરરષદ સભ્ય (રીજનલ કાઉલન્સલર) 

 શહેર પરરષદ સભ્ય (સીટી કાઉલન્સલર) 

 નીચે આપેલ મૂંડળો માટ ેશાળા મૂંડળ ટ્રસ્ટી (સ્ક લ બોડડ ટ્રસ્ટી):  

- પીલ રડલસ્ટ્રક્ટ સ્ક લ બોડડ 

- ડફેરરન-પીલ કથેોલલક રડલસ્ટ્રક્ટ સ્ક લ બોડડ 

- કૉંસેઇ સ્કૉલે કથૅોલલક મૉએવોલનર (અગાઉનુૂં કૉસેઇ સ્કૉલે દ દીસ્રીક્ત કૅથોલલક સાૂંથો-સુઇદ) 

ઉમેદવારો માટેના નોલમનેશન ફોમ્સડ એટલેકે નામાૂંકન પરો અન ેમાલહતી પૅકજે બ્રૅમ્પટન સીટી હૉલ ખાત ેલસ્થત સીટી ક્લકડના કાયાડલય પર અને 

ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ છે. ફોમડ પોત ેએટલેકે રૂબરૂમાૂં કાયાડલયના લનયલમત સમય દરલમયાન સવાર ે8:30 થી સાૂંજે 4:30 વચ્ચ ેઅઠવારડયાના 

રદવસોમાૂં, અને 27 જુલાઈ 2018, બપોરે 2 સધુી ફાઇલ કરવાના રહેશે. જુલાઇ 27ના રોજ બપોર ે 2 પછી નામાૂંકનો સ્વીકારાશ ેનહીં. 

ઑરફસ ઓફ રરજન ઓફ પીલ માટેના નામાૂંકનો રરજન ઓફ પીલ દ્વારા 10, પીલ સેંટર ડ્રાઇવ, બ્રૅમ્પટન ખાતે લનયલમત કામકાજના કલાકો 

દરલમયાન 27 જુલાઈ 2018, બપોર ે2 સુધી સ્વીકારવામાૂં આવી રહ્યા છે.  કૉસેઇ સ્કૉલે લવઅમૉન્દ માટનેા નામાૂંકનો સીટી ઓફ લમલસસૉગા 

300, સીટી સેંટર ડ્રાઇવ, લમલસસૉગા દ્વારા લનયલમત કામકાજના કલાકો દરલમયાન 27 જુલાઈ 2018, બપોર ે2 સધુી સ્વીકારવામાૂં આવી 

રહ્યા છે. 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Pages/Filing-your-Nomination-.aspx


 

 

ફાઇલ કરતી વખત ેફી ($200.00 મેયર માટે અન ેઅન્ય તમામ હોદ્દાઓ માટે $100.00) રોકડા, ડેલબટકાડડ, પ્રમાલણત ચેક અથવા મની ઓડડર 

દ્વારા ચ કવવાપાર છે. અરજદારોએ નામ અને માન્ય સરનામાના પરુાવા પ રા પાડવાના રહેશે. ફક્ત મ ળ દસ્તાવજેો સ્વીકારાશે; ફકૅ્સ અથવા 

અન્ય ઇલેક્ટ્રોલનક સૂંસ્કરણોને મૂંજ રી નથી. તમામ સૂંભલવત ઉમેદવારોએ તમેના નામાૂંકન પર અને નામાૂંકનન ેસમથડનનુૂં પરક (એન્ડોસડમેન્ટ 

ઓફ નોલમનેશન ફોમડ) ઝુૂંબેશના કોઇ પણ ફાળા પ્રાપ્ત કરતા પહેલા અથવા ચ ૂંટણી હેતુઓસર કોઇ પણ ભૂંડોળ ખચડતા પહેલા ફાઇલ કરી દેવાનુૂં 

રહેશે. સ્ક લ બોડડના ટ્રસ્ટી માટેના ઉમેદવારોએ એન્ડોસડમેન્ટ ઓફ નોલમનેશન ફોમડ ફાઇલ કરવુૂં આવશ્યક નથી. 

નામાૂંકન થયેલ ઉમેદવારોની યાદી લનયલમતરૂપે અદ્યતન થાય છે અને તે www.brampton.ca/BramptonVotesપર ઉપલબ્ધ છે. 

  

તૃતીય પક્ષ જાહેરાતકતાડ નોંધણીઓ 19 ઑક્્બર 2018 સુધી ફાઇલ કરી શકાશ.ે 
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