
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

બ્રમે્પટનવાસીઓન ેઓક્ટોબર 2022 નાાં મ્યનુનનસપલ ઇલકે્શનમાાં કામ કરવાની હાકલ કરવામાાં આવ ેછે 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જૂન 16, 2022) – તા. જૂન 17 થી શરૂ કરીને, જાહેર જનતામાાંથી કોઇપણ વ્યનક્ત મ્યનુનનસપલ ઇલેક્શન વકકર બનવા 

અને મતદાન રદવસ, તા. ઓક્ટોબર 24 નાાં રોજ વહીવટી અને ગ્રાહક સેવા કામગીરીઓમાાં સહાયતા કરવા અરજી કરી શક ેછે. 2,000 થી 

વધારે પદો ઉપલબ્ધ છે. ચરિયાતી પસાંદગી 18 ક ેવધારે વર્કની ઉંમરના બ્રેમ્પટનવાસીઓની કરવામાાં આવશ.ે 

આ નવી આવિતો કેળવવાની, આ શહેરના મ્યનુનનસપલ કમકચારીગણને ઓળખવાની અને તમારા સમુદાય સાથે જોિાવાની એક મોટી તક છે. 

સાંખ્યાબાંધ પદો ઉપલબ્ધ છે અન ેકામનુાં નવગવતાર વણકન જૂન 17 થી ઓનલાઇન અહીં www.brampton.ca/bramptonvotes પર 

ઉપલબ્ધ થશે. 

રનવવાર, જૂન 19 નાાં રોજ ગાિકન સ્કક્વૅરમાાં ગૌરવવાંતુાં આયોજન કરતી ઇલેક્શન ટીમની મુલાકાત લો! લોનાક નબસેલ ફાઉન્ટેઇન સામે નસ્કથત 

મ્યુનનનસપલ ઇલેક્શન રકયોસ્કકની મુલાકાત લેશો, કમકચારીગણ પાસેથી તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવો અને સ્કથળ પર તરત જ અરજી કરો. 

ઝિપી માનહતી 

• રસ ધરાવતી વ્યનક્તઓ તા. જૂન 17 થી શરૂ કરીને ઓનલાઇન અરજી અહીં www.brampton.ca/bramptonvotes પર કરી 

શકે છે. 

• તા. જૂન 17 થી અરજીની છાપેલી નકલો અહીંથી મેળવી શકાશેેઃ The City Clerk’s Office, City Hall, 2 Wellington 

Street West 

• સીટી ક્લાકકની ઓરફસ અઠવારિક કામકાજના રદવસોમાાં સવારે 8:30 વાગ્યાથી સાાંજે 4:30 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રહે છે 

• નનયનુક્ત પામેલી વ્યનક્તઓન ેસપ્ટેમ્બર 2022 માાં જાણ કરવામાાં આવશે, અને વગકમાાં હાજર રહવેાની અને વાાંચન સાનહત્યની 

સમીક્ષા કરવા સનહત, બેથી ત્રણ કલાકની તાલીમ ઓક્ટોબર 24 પહલેાાં મેળવવાની જરૂર પિશ,ે અને આ વ્યનક્તઓ ઓક્ટોબર 24 

નાાં રોજ 14 કલાક સધુી કામ કરશ ે

• એિવાન્સ વોટટાંગ માટનેા પદો પણ ઉપલબ્ધ છે. એિવાન્સ વોટટાંગ ઓક્ટોબર 7, 8, 9, 14 અને 15 નાાં રોજ યોજાશ.ે 

• તાલીમ અને વળતર પૂરાં પાિવામાાં આવશે. 

• ભૂતપૂવક અનુભવ અન ેકોમ્પ્યુટરની આવિતો ધરાવતી વ્યનક્ત ચરિયાતી પસાંદગી પામશે. 

અવતરણ (ક્વૉટ): 

“પાત્રતા ધરાવનાર 350,000 થી વધારે મતદાતાઓની સાંખ્યા સાથે, મ્યુનનનસપલ ઇલેક્શન અસરકારક રીતે કરાવવામાાં ચૂાંટણી કાયકકરોની 

સહાયતા નનણાકયક બને છે. કાંઇક સવેા આપવાની ભાવના ધરાવતી કોઇપણ વ્યનક્ત અરજી કરવા આવકાયક છે. તમે ભલે મ્યનુનનસપલ સરકાર 

નવશ ેવધુ જાણવા ઇચ્છતા નવદ્યાથી, બ્રેમ્પટનમાાં સ્કથાનનક અનુભવ મેળવવા આતુર નવા આગાંતુક, અથવા તમારા સમુદાયને કાંઇક પરત આપવા 

ઇચ્છતા રહવેાસી એમ ગમે તે હો, તમારા માટે આ એક તક રહે છે!” 

- પીટર ફૅ (Peter Fay), સીટી ક્લાકક અને રરટર્નિંગ ઓરફસર (ચૂાંટણી અનધકારી), સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે 

લોકો. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કને્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચિલ વમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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