
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન યોજશ ેનગિપાસિકાની ચ ૂંટણીના દાવદેાિો માટે માસહતી િત્ર 

 બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (31 માચચ 2022) – િૂંભસવત 2022 મ્યસુનસિપિ અને સ્ક િ બોર્ચની ચ ૂંટણીના ઉમેદવાિો અન ેતતૃીય પક્ષ 

જાહેિાતકતાચઓને મૂંગળવાિ, 12 એસિિ, 2022 ના િોજ િાૂંજે 7 થી 10 વાગ્યા દિસમયાન સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન િહ એક માસહતી િત્રમાૂં 

જોર્ાવા માટે આમૂંસત્રત કિવામાૂં આવ્યા છે. 

મ્યુસનસિપિ અફિેચ અને આવાિ મૂંત્રાિય િાથે ભાગીદાિીમાૂં આયોસજત માસહતી િત્ર, બ્રૅમ્પટન સિટી હોિમાૂં સસ્થત કાઉસન્િિ ચેમ્બિચમાૂં 

આયોસજત વ્યસતતગત અને વર્ચયુચઅિ સમશ્ર િભા હશ.ે 

 

િત્ર મુખ્ય આવશ્યકતાઓની ઝાૂંખી કિાવશ,ે જેમાૂં નીચેની બાબતોનો િમાવેશ થાય છે: 

• ઉમેદવાિ અન ેતતૃીય પક્ષ જાહેિાતકતાચની પાત્રતા અને જવાબદાિીઓ 

• નોસમનેશન અને પૂંજીકિણ િરિયા 

• ઝુૂંબેશ અૂંગેના નાણાને િગતી બાબતો 

• મુખ્ય તાિીખો અન ેિૂંિાધનો 

આ િત્ર એવા કોઇપણ વ્યસતત માટે ખુલ્િી છે જેઓ ઉમેદવાિ તિીકે ઝૂંપિાવવાનો સવચાિ કિતા હોય અથવા બ્રૅમ્પટન નગિપાસિકા અન ેસ્ક િ 

બોર્ચની ચ ૂંટણીમાૂં તતૃીય પક્ષ જાહેિાતકતાચ તિીકે નોંધણી કિાવવાના હોય. માસહતી િત્ર માટે િસજસ્ટિ કિાવવુૂં ફિજીયાત છે. વ્યસતતગત િીત ે

અથવા વર્ચયુચઅિ િીતે વેબેતિ માિફતે હાજિીની નોંધણી માટે અહીં મુિાકાત િો brampton.ca/bramptonvotes. 

  

હરકકતોનો ટ ૂંકિાિ 

• ઉમેદવાિ અથવા તતૃીય પક્ષ જાહેિાતકતાચ બનવા માટેની માસહતી અહીં મળશ.ે 

• ઉમેદવાિ નામાૂંતન િમયગાળો મે 2ના િોજ ખુિશ ેઅને ઑગસ્ટ 19ના િોજ બપોિે 2 વાગ્યે િમાપ્ત થશ ે

• તૃતીય પક્ષ જાહેિાતકતાચ નોંધણી મે 2ના િોજ શરૂ થઈને ઓકટોબિ 21ના િોજ બૂંધ થશ ે

• ઑતટોબિ 24 મતદાનનો રદવિ છે 

• નામાૂંરકત ઉમેદવાિો અન ેનોંધાયેિા તૃતીય પક્ષો માટ ેઆગામી માસહતી િત્ર િપ્ટેમ્બિ 2022 માૂં હાથ ધિાશ ે

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Election/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Election/Pages/Welcome.aspx


 

 

 

િવુાતયો 

મ્યુસનસિપિ અફિેચ અને આવાિ મૂંત્રાિય દ્વાિા આયોસજત શહેિનુૂં માસહતી િત્ર, િૂંભસવત ઉમેદવાિોને 2022ની મ્યસુનસિપિ અને સ્ક િ 

બોર્ચની ચ ૂંટણીમાૂં તેમનુૂં નોસમનેશન ફાઇિ કિવાનુૂં પિૂંદ કિ ેતો તેમના માટે શુૂં જરૂિી છે તેની વધુ િાિી િમજ મેળવવામાૂં મદદ કિશ ેઅને 

િૂંભસવત તતૃીય પક્ષ જાહેિાતકતાચઓને નોંધણીની જરૂરિયાતો સવશે જાણકાિી મેળવવામાૂં મદદ કિશ.ે અમે વધુ શીખવામાૂં િિ ધિાવતા કોઈપણ 

વ્યસતતને નોંધણી કિાવવા અને અમાિી િાથે જોર્ાવા માટે આમૂંસત્રત કિીએ છીએ. 

- પીટિ ફે, 2022 બ્રૅમ્પટન નગિપાસિકા ચ ૂંટણી માટેના િીટી તિકચ એન્ર્ રિટર્નિંગ ઓરફિિ 
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કનૅરે્ાના િૌથી ઝર્પી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાૂં 7,00,000 કિતા વધ ુિોકો વિ ેછે અન ેતમેાૂં 75,000 વ્યવિાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો 

હાદચ છે િોકો. અમને ઊજાચ મળ ેછે અમાિા સવસવધ િમાજોમાૂંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ચણનુૂં કેન્ર છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાચવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુૂં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િુિસક્ષત, ટકાઉ અને િફળ હોય. અમાિી િાથ ેTwitter, Facebook, 

અને Instagramપિ જોર્ાવ. વધ ુજાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

સમરર્યા િૂંપકચ (MEDIA CONTACT): 

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસલ્ટકલ્ચિિ સમરર્યા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=W/DGsKLLLbmhtEKPo3ubXIHs4chyU5lh4+Idz3/IupY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BxVhpy+SWV2BSdFt/KH6Bpsezw2o/QWV6gtferL+OD8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254841732|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Cr+hpoA7mZam6mkB28o6KFZwZzhxRJB0xysnDq0iH0w=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254851726|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=sgEdbSJ02I4EHG4r1CnXjCPxW2y+syLmdKANy+Huuyg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

