
 

 

 
�ડસે�બ્ર 19, 2018  

 
સીટ� ઓફ બ્રા�પ્ટન નાગ�રકોની િનમ�કૂ કરશે 

 
સીટ� નાગ�રકો આધા�રત સલાહકાર� સિમિતઓ, ન્યાય-િવષયક સિમિતઓ, વહ�વટ� પચં અને 

સબંિંધત િનમ�કૂો માટ� નાગ�રકોની િનમ�કૂ કરવા આમ�ંર્ણ આપે છે 
 
બ્રા�પ્ટન, ઓન્ટ��રયો – તમામ બ્રા�પ્ટન રહ�વાસીઓને પોતાના શહ�રના કાય�મા ંસામેલ થવા�ુ ંઆમ�ંર્ણ છે - સીટ� 

ઓફ બ્રા�પ્ટનની કાઉ�ન્સલ ઓફ ધી કોપ�ર�શન કાઉ�ન્સલના વ�્ષ 2018-2022 ના ંસમયગાળા માટ�, � નવે�બ્ર 

2022 મા ંઅથવા અ�ગુામીની િનમ�કૂ થાય ત્યાર� �રૂો થશે, િવિવધ િનમ�કૂોમા ંરસ ધરાવતા નાગ�રકો પાસેથી 

અર�ઓ મગંાવી ર�ુ ંછે. 
 
આ સીટ�ને નાગ�રકો આધા�રત સલાહકાર� સિમિતઓ, ન્યાય-િવષયક સિમિતઓ, વહ�વટ� પચં અને સબંિંધત િનમ�કૂો 

માટ� નાગ�રકોની નીચ ેજણાવ્યા �ર્માણ ેજ��રયાત છેઃ 
 

નાગ�રકો આધા�રત સલાહકાર� સિમિતઓ (સીટ�ઝન બેઝ્ડ એડવાઇઝર� કિમટ�સ) 

• �લુભતા સલાહકાર� સિમિત (એક્સેિસ�બ�લટ� એડવાઇઝર� કિમટ�) 

• �મર-અ��ુળૂ બ્રા�પ્ટન સલાહકાર� સિમિત (ઍજ-ફ્ર�ન્ડલી બ્રામ્પટન એડવાઇઝર� કિમટ�) (�મા ં��ુત્ �મરની 

�ર્ણ �ય્�ક્તઓ (55+) અને 15-24 વ�્ષની �ર્ણ �ય્�ક્તઓની જ�ર છે) 

• બ્રા�પ્ટન સા�દુાિયક �રુક્ષા સલાહકાર� સિમિત (બ્રા�પ્ટન કમ્�િુનટ� સેફ્ટ� એડવાઇઝર� કિમટ�) (�મા ંચાર 

નાગ�રક �ર્િતિનિધઓની જ�ર છે, હાઇવૅ 410 અને ક્વીન સ્ટ્ર�ટથી િવભા�ત શહ�રના ચાર ચરણોમાનંા 

દર�કમાથંી એક પ્રિતિનિધ)  

• બ્રા�પ્ટન હ��રટ�જ બો�્ડ 

• બ્રા�પ્ટન સ્�ૂલ ટ્રા�ફક સેફ્ટ� કાઉ�ન્સલ (�રુક્ષા પ�રષદ) 

• સાયક�લ�ગ સલાહકાર� સિમિત 

• પયાર્વરણ સલાહકાર� સિમિત 

• સ્પો�્ર્સ હોલ ઓફ ફ�મ (�ર્ખ્યાત રમતવીરો સબંિંધત) સિમિત 

 
ન્યાય-િવષયક સિમિતઓ, વહ�વટ� પચં અને અ�ય્ િનમ�કૂો (એડ���ુડક��ટવ કિમટ�સ, એડિમિનસ્ટ્ર��ટવ �ટ્રબ્�નુલ્સ 

એન્ડ અધર એપોઇન્ટમેન્ટ્સ) 

• ઓ�ડટ સિમિત (નાણાક�ય પ�ાદ� ૂધરાવતા �ર્ણ �ટલા નાગ�રકો) 



 

 

• વહ�વટ� નાણા ંિવષયક દંડ પ�્ધિત તપાસ સમીક્ષા અિધકાર� (એડિમિનસ્ટ્ર��ટવ મોનેટર� પેનલ્ટ� િસસ્ટમ 

સ્ક્ર�િન�ગ �રવ્� ુઓ�ફસર) 

• વહ�વટ� નાણા ંિવષયક દંડ પ�્ધિત �નુાવણી સમીક્ષા અિધકાર� (એડિમિનસ્ટ્ર��ટવ મોનેટર� પેનલ્ટ� િસસ્ટમ 

�હયર�ગ �રવ્� ુઓ�ફસર) 

• બ્રા�પ્ટન અપીલ �ટ્રબ્�નુલ (પચં) 

• અ��ુલૂન સિમિત (કિમટ� ઓફ એડજસ્ટમેન્ટ) 

• � ૂટંણી અ�પુાલન ઓ�ડટ સિમિત (વૈક�લ્પક સભ્યો) 

• િમલકત ધોરણોની સિમિત (પ્રોપટ� સ્ટાન્ડ�્ર્સ કિમટ�) 

 
આ િનમ�કૂોમા ંશહ�ર માટ� અ�્થસભર �ર્ભાવ પાડવા રહ�વાસીઓનો સમય અને તેઓની સ�ક્રય સહભા�ગતાની જ�ર 

પડ� છે. લાયકાતો અને જવાબદાર�ઓ સ�હત, િનમ�કૂની તકો િવશે વ� ુમા�હતી માટ�, �ૃપા કર� વેબસાઇટ �ુઓ 

www.brampton.ca. 
 
 
 
 
દર�ક સિમિત/િનમ�કૂ માટ� અર� ફો�્ર્સ અને સદં�્ભની શરતો આ સીટ�ની વેબસાઇટ www.brampton.ca પર, 

બ્રા�પ્ટન સીટ� હૉલમા ંસીટ� ક્લા�્કની ઓ�ફસમાથંી લવેા માટ� અથવા મા�હતી ટપાલથી મોકલવાની િવનતંી કરવાથી 

ઉપલ�ધ્ છે. 
 
વૈક�લ્પક �વ્�પે અર�ઓ િવનતંી કરવાથી ઉપલ�ધ્ થશે. 
 
અર� ફો�્ર્સ ઇમેલથી, ટપાલથી ક� �બ�મા ંસીટ� ક્લા�્કની ઓ�ફસે ��્ુરવાર, �ન્�આુર� 18, 2019 ના ંરોજ મોડામા ં

મોડા સા�ં 4:30 વાગ્યા �ધુીમા ંઅ�કૂ મોકલવા રહ્યા. 
 
વ� ુમા�હતી જ�ર� મેળવવા રહ�વાસીઓ અહ� સપં�્ક કર� શક� છે: 

City Clerk’s Office, Brampton City Hall 
2 Wellington St W, Brampton, ON L6Y 4R2 
905-874-2101, cityclerksoffice@brampton.ca     
 
અવતરણ (ક્વૉટ): 
 
“આપણા ંશહ�રમા ં�ર્ભાવી બનવા ઇ�છ્તા બ્રા�પ્ટનવાસીઓએ નાગ�રક િનમ�કૂ માટ� અર� કરવી જોઇએ. 

મા�હતગાર િન�્ણય લવેા�ુ ંમા�ર્ રહ�વાસી સલાહકારો સાથે શ�્ય બને છે – એટલ ેજ નાગ�રક આધા�રત સલાહકાર� 

સિમિતઓ, ન્યાય-િવષયક સિમિતઓ, વહ�વટ� પચં અને સબંિંધત િનમ�કૂો બ્રા�પ્ટનમા ંબ� ુિનણાર્યક છે. આપણ ેસાથે 

મળ�ને, �ર્ભાવ પાડ� શક�એ છ�એ.”  

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
mailto:cityclerksoffice@brampton.ca


 

 

 
- મેયર પૅ�ટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown) 

 
-30- 

 
બૅ્રમ્પટન િવશાળ આયોજનો િવષે િવચાર� છે. અમે તી�ણ ફોકસ ધરાવતા ભિવષ્ય માટ� તૈયાર સગંઠન છ�એ. અમે �ણીએ છ�એ ક� આપણા 

સ�દુાયની ��ૃદ્ધ, �વુાની અને વૈિવધ્ય આપણને અલગ ઓળખ પ્રદાન કર� છે. અમે ક�નેડાના ઇનોવેશન �પૂર કૉ�રડોર ખાતે �સ્થત છ�એ �યા ં
રોકાણોને પ્રોત્સા�હત કર�એ છ�એ અને વૈિ�ક સ્તર� અમાર� સફળતામા ં��ૃદ્ધ કર� રહ્યા છ�એ. અમે બનાવી રહ્યા છ�એ એવા ગિતશ◌ીલ શહ�ર� ક�ન્દ્રો 

� તકોનો તણખો ચાપેં છે અને અહ� કામ કરતા લોકોમા ંગૌરવની લાગણીનો સચંાર કર� છે. અમે બૅ્રમ્પ્ટનને આગળ ધપાવી રહ્યા છ�એ �થી તે એક 
જોડાણ ધરાવ� ુ ંશહ�ર બને � પ્રવતર્નાત્મક, વ્યાપક અને સાહિસક હોય. અમને Twitter, Facebook, અને Instagramપર અ�સુરો. અહ� વ� ુ
�ણકાર� મેળવો www.brampton.ca. 

 
 

 િમ�ડયા સપંકર્  : 
ਮੋਿਨਕਾ ਦੱੁਗਲ (Monika Duggal) 
ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮ�ਟ 
ਸਟ�ੈਟਿਜਕ ਕਿਮਉਿਨਕੇਸ਼ਨ  
ਿਸਟੀ ਆਫ ਬ��ਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca  

 

 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

