
 

 

 

17 એપ્રિલ 2018 

  
 

ઉમદેવાર નામાાંકનો અન ેતતૃીય પક્ષ જાહરેાતકતાા નોંધણીઓ  

બ્રમૅ્પટન નગરપાપ્રલકાની 2018 ચ ાંટણી માટ ેમે 1ના રોજ િારાંભ 

  

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરિયો – 01 મે 2018ના રોજ 2018 નગરપાપ્રલકાની ચ ાંટણી માટે સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ક્લકાન ાં કાયાાલય ઉમેદવાર નામાાંકનો 

અન ેતૃતીય પક્ષ જાહેરાતકતાા નોંધણીઓ સ્વીકારવાનો િારાંભ કરશ.ે 

  

ઉમેદવારોના નામાાંકનનો સમયગાળો 01 મે 2018ના દદન ેશરૂ થઈને 27 જ લાઈ 2018ના દદને બપોર ે2 વાગ્યે સમાપ્ત થશ.ે  

  

તૃતીય પક્ષ જાહેરાતકતાાઓની નોંધણીનો સમયગાળો 01 મ ે2018ના રોજ શરૂ થઈન ે19 ઑક્્બર 2018ના રોજ સમાપ્ત થશ.ે  

  

ઉમેદવારો અને તૃતીય પક્ષ જાહેરાતકતાા માટેના સામાન્ય દદશાપ્રનદેશો પ્રવષયક એક િસ્ત પ્રત સીટીની websiteપર ઉપલબ્ધ છે. 

  

ઉમદેવારો 

સીટી નીચે આપેલ હોદ્દાઓ માટ ેનામાાંકનો સ્વીકારશે:  

 નગરપપ્રત (મેયર) 

 િાદેપ્રશક પદરષદ સભ્ય (રીજનલ કાઉપ્રન્સલર) 

 શહેર પદરષદ સભ્ય (સીટી કાઉપ્રન્સલર) 

 નીચે આપેલ માંડળો માટ ેશાળા માંડળ ટ્રસ્ટી (સ્ક લ બોડા ટ્રસ્ટી):  

o પીલ દડપ્રસ્ટ્રક્ટ સ્ક લ બોડા 

o ડફેદરન-પીલ કથેોપ્રલક દડપ્રસ્ટ્રક્ટ સ્ક લ બોડા 

o કૉંસેઇ સ્કૉલે કથૅોપ્રલક મૉએવોપ્રનર (અગાઉન ાં કૉસેઇ સ્કૉલે દ દીસ્રીક્ત કૅથોપ્રલક સાાંથો-સ ઇદ) 

 

સ્ક લ બોડા ટ્રસ્ટી, કોપ્રન્સલ સ્કોલેર પ્રવઆમોન્દના હોદ્દા માટનેા નામાાંકનો કાયાાલયના પ્રનયપ્રમત સમય દરપ્રમયાન સીટી ઓફ પ્રમપ્રસસૉગા,  300 

સીટી સેંટર ડ્રાઇવ, પ્રમપ્રસસૉગાદ્વારા સ્વીકારવામાાં આવશ.ે  

  

2018માાં િથમ વખત, દરજન ઓફ પીલ ચેર સામાન્ય મત દ્વારા ચ ાંટવામાાં આવશ.ે આ હોદ્દા માટનેા નામાાંકનો દરજન ઓફ પીલ, 10 પીલ 

સેંટર ડ્રાઇવ, બ્રમૅ્પટન, દ્વારા કાયાાલયના પ્રનયપ્રમત સમય દરપ્રમયાન સ્વીકારાશે.  

  

ઉમેદવારો માટેના ફોમ્સા અને માપ્રહતી પૅકજે હવે ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ છે અન ેહાડાકૉપ્રપઝ એટલેકે કાગળ પર છાપેલ નકલો ટ ાંક સમયમાાં 

બ્રૅમ્પટન સીટી હૉલ ખાતે પ્રસ્થત સીટી ક્લકાના કાયાાલય પર  ઉપલબ્ધ થશ.ે ફોમા પોતે (અથવા એજન્ટ દ્વારા) કાયાાલયના પ્રનયપ્રમત સમય 

દરપ્રમયાન સવાર ે8:30 – સાાંજે 4:30 વચ્ચે અઠવાદડયાના દદવસોમાાં મ ે1થી શરૂ કરી 27 જ લાઈ 2018ના રોજ બપોર ે2 સ ધી ફાઇલ કરી 

શકાશે. 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Documents/Brampton-Candidate-and-Third-Party-Advertiser-Info-Session.pdf
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 માટ ે$100.00) રોકડા, ડેપ્રબટકાડા, િમાપ્રણત ચેક અથવા મની ઓડાર 

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

અન્ય ઇલેક્ટ્રોપ્રનક સાંસ્કરણોને માંજ રી નથી. તમામ સાંભપ્રવત ઉમેદવારોએ તમેના નામાાંકન પર અને નામાાંકનન ેસમથાનન ાં પરક (એન્ડોસામેન્ટ 

ઓફ નોપ્રમનેશન ફોમા) ઝ ાંબેશના કોઇ પણ ફાળા િાપ્ત કરતા પહેલા અથવા ચ ૂંટણી હેત ઓસર કોઇ પણ ભાંડોળ ખચાતા પહેલા ફાઇલ કરી દેવાન ાં 

રહેશે. સ્ક લ બોડાના ટ્રસ્ટી માટેના ઉમેદવારોએ એન્ડોસામેન્ટ ઓફ નોપ્રમનેશન ફોમા ફાઇલ કરવ ાં આવશ્યક નથી.                               

  

તતૃીય પક્ષ જાહરેાતકતાાઓ 

2018 નગરપાપ્રલકાની ચ ૂંટણીમાાં નવ ાં એટલે તૃતીય પક્ષ જાહેરાતકતાાઓની નોંધણી. કોઈપણ વ્યપ્રક્ત, કોપોરેશન કે ટ્રેડ ય પ્રનયન જેઓ િસારણ, 

પ્રિન્ટ, ઇલેક્ટ્રોપ્રનક અથવા અન્ય માધ્યમમાાં કોઇ ઉમદેવારને િોત્સાપ્રહત કરવા, ટેકો આપવા અથવા પ્રવરોધ કરવા માટ ેજાહેરાત કરવા ઈચ્છતા 

હોય તેઓએ સીટીમાાં નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે.  

  

નોંધણી ફોમ્સા અન ેમાપ્રહતી પકૅેજ હવે ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ છે અને હાડાકૉપ્રપઝ એટલેક ેકાગળ પર છાપેલ નકલો ટ ાંક સમયમાાં બ્રૅમ્પટન 

સીટી હૉલ ખાતે પ્રસ્થત સીટી ક્લકાના કાયાાલય પર ઉપલબ્ધ થશે. નોંધણી જાત ે(અથવા એજન્ટ દ્વારા) કાયાાલયના પ્રનયપ્રમત સમય 

દરપ્રમયાન સવાર ે8:30 – સાાંજે 4:30 વચ્ચે અઠવાદડયાના દદવસોમાાં મ ે1થી શરૂ કરી 19 ઑક્ટોબર 2018 સ ધી ફાઇલ કરી શકાશ.ે 

અરજદારોએ ઓળખ પ રી પાડવાની રહેશે. ફક્ત મ ળ દસ્તાવજેો સ્વીકારાશે; ફકૅ્સ અથવા અન્ય ઇલેક્ટ્રોપ્રનક સાંસ્કરણોને માંજ રી નથી. તૃતીય 

પક્ષ જાહેરાતકતાાઓએ તેમના નોંધણીના દસ્તાવેજો ઝ ાંબેશના કોઇ પણ ફાળા િાપ્ત કરતા પહેલા અથવા ચ ૂંટણી હેત ઓસર કોઇ પણ 

ભાંડોળ ખચાતા પહેલા ફાઇલ કરી દેવાના રહેશ.ે    

  

નામાાંકન થયેલ ઉમેદવારો અને નોંધણી થયેલ તૃતીય પક્ષ જાહેરાતકતાાઓની યાદી પ્રનયપ્રમતરૂપે અદ્યતન થતી રહેશે અને તે 

www.brampton.ca/BramptonVotesપર ઉપલબ્ધ છે. 

  

ક્વોટ: 

"મ્ય પ્રનપ્રસપલ ઇલેક્શન્સ ઍક્ટમાાં તાજેતરમાાં થયેલ ફેરફારોમાાં ઉમેદવારો માટે પહેલા કરતા ટ ાંકા નામાાંકન સમયગાળા અન ેતૃતીય પક્ષ જાહેરાત 

પ્રનયમોના ઉમેરાનો સમાવેશ થાય છે. તે અગત્યન ાં છે ક ેસાંભપ્રવત ઉમદેવારો અન ેતૃતીય પક્ષ જાહેરાતકતાાઓ કાયદા અન ેચ ૂંટણી ઝ ાંબેશ દરપ્રમયાન 

તેમની પાસેથી શ ાં અપકે્ષાઓ હશ ેતે પ્રવશ ેપોત ેવાકેફ થઈ જાય. 

-       પીટર ફે, સીટી ક્લકા એન્ડ દરટર્નિંગ ઓદફસર  

    

વધ  માપ્રહતી માટે, અહીં આપેલ ચ ૂંટણી પાનની મ લાકાત લેશો www.brampton.ca/BramptonVotes અથવા 311 પર કૉલ 

કરશો.  

 
-30- 

 

બ્રમૅ્પટન પ્રવશાળ આયોજનો પ્રવષ ેપ્રવચાર ેછે. અમ ેતીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવત ાં ભપ્રવષ્ય માટે તૈયાર સાંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ કે આપણા સમ દાયની વૃપ્રદ્ધ, ય વાની અન ે

વૈપ્રવધ્ય આપણને અલગ ઓળખ િદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવેશન સ પર કૉદરડોર ખાતે પ્રસ્થત છીએ જયાાં રોકાણોને િોત્સાપ્રહત કરીએ છીએ અન ેવૈપ્રવવક સ્તરે અમારી 

સફળતામાાં વૃપ્રદ્ધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાવી રહ્યા છીએ એવા ગપ્રતશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાાંપે છે અન ેઅહીં કામ કરતા લોકોમાાં ગૌરવની લાગણીનો સાંચાર 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Pages/Filing-your-Registration-.aspx
http://www.brampton.ca/BramptonVotes
http://www.brampton.ca/BramptonVotes


 

 

કરે છે. અમ ેબ્રૅમ્પ્ટનન ેઆગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેથી તે એક જોડાણ ધરાવત ાં શહેર બને જે િવતાનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાહપ્રસક હોય. અમન ેTwitter અન ેFacebook 

પર ફોલો કરો. અહીં વધ  જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 
 

મીરિયા સૂંપર્ક (MEDIA CONTACT) 

નાટાલી સ્ટોગરિલ (Natalie Stogdill) 

મીરિયા ર્ોર્િકનેટિ (Media Coordinator) 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન (City of Brampton) 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

