
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

2022ની બ્રમૅ્પટન મ્યનુનનિપલ અન ેસ્કલૂ બોર્ડની ચૂૂંટણી માટ ેઉમદેવાિ નામાૂંકનો અન ેતતૃીય પક્ષ 

જાહિેાતકતાડની નોંધણીઓ 2 મ ેના િોજથી ખલુશ ે

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (26 એનિલ 2022) – 2 મે ના િોજથી 2022 નગિપાનલકાની ચૂૂંટણી માટે િીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન ક્લકડની 

કચેિી, ઉમેદવાિ નામાૂંકનો અને તતૃીય પક્ષ જાહેિાતકતાડ નોંધણીઓ સ્વીકાિવાનો િાિૂંભ કિશે. 

ઉમેદવાિો માટ ેનામાૂંકન અવનધ 19 ઑગસ્ટ 2022ના િોજ બપોિે 2 વાગ્યે િમા્ત થાય છે. 

 

તૃતીય પક્ષ જાહેિાતકતાડઓની નોંધણીની અવનધ 01ઓક્ટોબિ 2022ના િોજ િમા્ત થશે. 

 

ઉમેદવાિો અને તૃતીય પક્ષ જાહેિાતકતાડ માટેના િામાન્ય રદશાનનદેશો નવષયક એક િસ્તનૂત િીટીની વેબિાઇટપિ ઉપલબ્ધ છે. 

 

ઉમદેવાિો 

િીટી નીચે આપેલ હોદ્દાઓ માટ ેનામાૂંકનો સ્વીકાિશે: 

• નગિપનત (મેયિ) 

• િાદેનશક પરિષદ િભ્ય (િીજનલ કાઉનન્િલિ) 

• શહેિ પરિષદ િભ્ય (િીટી કાઉનન્િલિ) 

• નીચે આપેલ મૂંર્ળો માટે શાળા મૂંર્ળ ટ્રસ્ટી (સ્કૂલ બોર્ડ ટ્રસ્ટી): 

o પીલ રર્નસ્ટ્રક્ટ સ્કૂલ બોર્ડ 

o ર્ફેરિન-પીલ કેથોનલક રર્નસ્ટ્રક્ટ સ્કૂલ બોર્ડ   

o કૉંિેઇ સ્કૉલે કથૅોનલક મૉએવોનનિ (Conseil scolaire catholique MonAvenir) 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Documents/Candidate%20and%20Third%20Party%20Advertiser%20Information%20Session%20-%20April%2012%202022.pdf


 

 

નિટી ઓફ નમનિિૉગા સ્કલૂ બોર્ડ ટ્રસ્ટી, કૉંિેઇ સ્કૉલે વાએમોન્ર્ માટેના ઉમેદવાિ નામાૂંકનો સ્વીકાિશ.ે 

 

ઉમેદવાિો માટેના નોનમનેશન ફોમ્િડ એટલકેે નામાૂંકન પત્રો અને માનહતી પૅકજે બ્રૅમ્પટન િીટી હૉલ ખાતે નસ્થત િીટી ક્લકડની 

કચેિી પિ અને ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ છે. ફોમડ પોતે (અથવા એજન્ટ દ્વાિા) કચિેીના નનયનમત િમય દિનમયાન િવાિે 8:30 થી 

િાૂંજે 4:30 વાગ્યા વચ્ચે અઠવારર્યાના રદવિોમાૂં મે 1થી શરૂ કિી 19 ઑગસ્ટ 2022ના િોજ બપોિે 2 િુધી ફાઇલ કિી શકાશે. 

નોનમનેશન (નામાૂંકન) ફોમડ ભિવા માટ ેએપોઇન્ટમેન્ટ જરૂિી છે. જરૂિી ફોમડ, માનહતી પૅકેજ ઍક્િેિ કિવા અને ફાઇલ કિવા 

માટેની એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કિવા માટે  www.brampton.ca/BramptonVotes ની મલુાકાત લેવા નવનૂંતી છે. 

 

ફાઇલ કિતી વખતે ફી ($200.00 મેયિ માટે અને અન્ય તમામ હોદ્દાઓ માટ ે$100.00) િોકર્ા,, િમાનણત ચેક અથવા મની 

ઓર્ડિ દ્વાિા ચૂકવવાપાત્ર છે. અિજદાિોએ નામ અને માન્ય િિનામાના પિુાવા પૂિા પાર્વાના િહેશે. ફક્ત મળૂ દસ્તાવેજો 

સ્વીકાિાશે; ફૅક્િ અથવા અન્ય ઇલેક્ટ્રોનનક િૂંસ્કિણોને મૂંજૂિી નથી. તમામ િૂંભનવત ઉમેદવાિોએ તેમના નામાૂંકન પત્ર અને 

નામાૂંકનને િમથડનનુૂં પત્રક (એન્ર્ોિડમેન્ટ ઓફ નોનમનેશન ફોમડ) ઝુૂંબેશના કોઇ પણ ફાળા િા્ત કિતા પહેલા અથવા ચુૂંટણી 

હેતુઓિિ કોઇ પણ ભૂંર્ોળ ખચડતા પહેલા ફાઇલ કિી દેવાનુૂં િહેશે. સ્કૂલ બોર્ડના ટ્રસ્ટી માટેના ઉમેદવાિોએ એન્ર્ોિડમેન્ટ ઓફ 

નોનમનેશન ફોમડ ફાઇલ કિવુૂં આવશ્યક નથી. 

 

તતૃીય પક્ષ જાહિેાતકતાડ  

કોઈપણ વ્યનક્ત, કોપોિશેન કે ટ્રેર્ યુનનયન જેઓ િિાિણ, નિન્ટ, ઇલેક્ટ્રોનનક અથવા અન્ય માધ્યમમાૂં કોઇ ઉમેદવાિન ેિોત્િાનહત 

કિવા, ટેકો આપવા અથવા નવિોધ કિવા માટે જાહેિાત કિવા ઈચ્છતા હોય તેઓએ િીટીમાૂં નોંધણી કિાવવી આવશ્યક છે. 

 

િનજસ્ટ્રશેન ફોમડ અને માનહતી પકૅેજો ઑનલાઇન તેમજ બ્રૅમ્પટન િીટી હૉલ ખાતેની િીટી ક્લકડની કચિેી પિ ઉપલબ્ધ છે. 

નોંધણી જાતે (અથવા એજન્ટ દ્વાિા) કાયાડલયના કામકાજના િમય દિનમયાન અઠવારર્યાના રદવિોમાૂં મે 1લીથી શરૂ કિી 19મી 

ઑક્ટોબિ 2018 િુધી ફાઇલ કિવાના િહેશ.ે નોંધણીના કાગળીયા ફાઇલ કિવા માટે એપોઇન્ટમેન્ટ જરૂિી છે. જરૂિી ફોમડ, 

માનહતી પૅકજે ઍક્િેિ કિવા અને ફાઇલ કિવા માટેની એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કિવા 

માટે  www.brampton.ca/BramptonVotes ની મુલાકાત લેવા નવનૂંતી છે. 

નોંધણી ફાઇલ કિતી વ્યનક્તએ ફાઇલલૂંગ કિતી વખતે મળૂ ઓળખપત્ર િજૂ કિવો અવાશ્યક છે. કોપોિેશન અથવા ટ્રેર્ યુનનયન તતૃીય 

પક્ષ જાહેિાતકતાડ વતી નોંધણી કિવા ઇચ્છતા િનતનનનધએ કોપોિેશન અથવા ટ્રેર્ યનુનયનના િત્તાવાિ અનધકાિીની અનધકૃનતનો પત્ર 

પૂિો પાર્વાનો િહેશે. ફક્ત મૂળ દસ્તાવજેો સ્વીકાિાશે; ફૅક્િ અથવા અન્ય ઇલેક્ટ્રોનનક િૂંસ્કિણોને મૂંજૂિી નથી. તૃતીય પક્ષ 

જાહેિાતકતાડઓએ તેમના નોંધણીના દસ્તાવેજો ઝુૂંબેશના કોઇ પણ ફાળા િા્ત કિતા પહેલા અથવા ચુૂંટણી હેતુઓિિ કોઇ પણ 

ભૂંર્ોળ ખચડતા પહેલા ફાઇલ કિી દેવાના િહેશે.   

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/candidates/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/BramptonVotes
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Documents/Acceptable%20Forms%20of%20Identification%20for%20Proof%20of%20Name%20and%20Address.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/BramptonVotes
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Documents/Acceptable%20Forms%20of%20Identification%20for%20Proof%20of%20Name%20and%20Address.pdf


 

 

 

નામાૂંકન થયેલ ઉમેદવાિો અને નોંધણી થયેલ તતૃીય પક્ષ જાહેિાતકતાડઓની યાદી નનયનમતરૂપે અદ્યતન થતી િહેશે અને તે 

www.brampton.ca/BramptonVotesપિ ઉપલબ્ધ થતી િહેશે. 

  

િવુાક્ય 

“નિટી ક્લાકડની ઑરફિ તમામ િૂંભનવત ઉમેદવાિો અને તૃતીય પક્ષ જાહેિાતકતાડઓને 2022ના બ્રૅમ્પટન નગિપાનલકા અને સ્કલૂ 

બોર્ડની ચૂૂંટણી ઝુૂંબેશ દિનમયાન કાયદા અને તેમની પાિેથી શુૂં અપેક્ષા િાખવામાૂં આવે છે તેનાથી પોતાને િુપરિનચત કિવા 

િોત્િાનહત કિે છે. વધુ માનહતી માટે brampton.ca/BramptonVotes ની મુલાકાત લો અથવા 

311અથવા bramptonvotes@brampton.ca નો િૂંપકડ તમને હોય એવા કોઇપણ િશ્નો માટે કિો.” 

- પીટિ ફે, િીટી ક્લકડ એન્ર્ રિટર્નિંગ ઓરફિિ, નિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

  

 

 

-30- 

 

 

કનૅરે્ાના િૌથી ઝર્પી નવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાૂં 7,00,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાૂં 75,000 વ્યવિાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદડ છે 

લોકો. અમને ઊજાડ મળે છે અમાિા નવનવધ િમાજોમાૂંથી, અમે િોકાણ માટે આકષડણનુૂં કને્ર છીએ અને અમે તકનનકી અને પયાડવિણીય નનવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુૂં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા નનિોગી શહેિના નવકાિ માટે છે જે િુિનક્ષત, ટકાઉ અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોર્ાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

નમરર્યા િૂંપકડ (MEDIA CONTACT): 

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મનટટકટચિલ નમરર્યા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://www.brampton.ca/BramptonVotes
http://brampton.ca/BramptonVotes
mailto:bramptonvotes@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

