
 

 
 

 

 

વર્ષ 2022 ની બ્રેમ્પટન મ્યનુનનિપલ અન ેસ્કલૂ બોર્ષની ચૂૂંટણી માટે ઉમદેવારોના નામાૂંકન સ્વીકારવાનુૂં ઓગસ્ટ 

19 નાૂં રોજ બૂંધ થશ ે

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ઓગસ્ટ 2, 2022) – િીટી ઑફ બ્રેમ્પટન ક્લાકષની ઑરફિ દ્વારા 2022 બ્રેમ્પટન મ્યુનનનિપલ અને સ્કૂલ બોર્ષની 

ચૂૂંટણી માટ ેઉમેદવારોના નામાૂંકનો અન ેત્રાનિત પક્ષ જાિેરાતકતાષઓની નોંધણીઓ સ્વીકારવાનુૂં ચાલુ છે. ઉમેદવારો માટે નામાૂંકન દાખલ 

કરવાનો િમયગાળો શકુ્રવાર, ઓગસ્ટ 19, 2022 નાૂં રોજ, બપોરે 2 કલાકે પૂરો થાય છે. 

 

ત્રાનિત પક્ષ જાિેરકતાષઓ માટ ેનોંધણી િમયગાળો ઓક્ટોબર 21, 2022 િધુી ચાલુ રિેશે. 

 

ઉમેદવારો અને ત્રાનિત પક્ષ જાિરેાતકતાષઓ માટે િામાન્ય માગષરેખાઓ પર પ્રસ્તનુત (પે્રઝન્ટેશન) િીટીની વેબિાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. 

 

ઉમદેવારો 

િીટી નીચનેી ઑરફિો માટે નામાૂંકનો સ્વીકારી રહુ્ૂં છે: 

• મેયર 

• પ્રાદેનશક કાઉનન્િલર 

• િીટી કાઉનન્િલર 

• સ્કૂલ બોર્ષ ટ્રસ્ટી નીચેની સ્કૂલો માટે: 

o પીલ રર્નસ્ટ્રક્ટ સ્કૂલ બોર્ષ 

o ર્ફ્લીન-પીલ કેથોનલક રર્નસ્ટ્રક્ટ સ્કૂલ બોર્ષ  

o મોનએવનેનર (MonAvenir) કેથોનલક સ્કૂલ બોર્ષ 

િીટી ઑફ નમનિિાગા સ્કૂલ બોર્ષ ટ્રસ્ટી, વાયમોન્ર્ે (Viamonde) સ્કૂલ બોર્ષ માટે ઉમેદવારના નામાૂંકનો સ્વીકારી રહુ્ૂં છે. 

 

ઉમેદવારો માટે નામાૂંકન ફોમ્િષ અન ેમાનિતી પૅકેજીિ ઓનલાઇન અને બ્રેમ્પટન િીટી િૉલમાૂં િીટી ક્લાકષની ઑરફિમાૂં ઉપલબ્ધ છે. ફોમ્િષ 

એપોઇન્ટમેન્ટ લઇને, રૂબરૂમાૂં (અથવા એજન્ટ મારફતે), ઑરફિ કામકાજના નનયનમત કલાકો દરનમયાન ઓગસ્ટ 18, 2022 િધુીમાૂં ભરવા 

રહ્ાૂં. જો નામાૂંકનો ભરવા માટેનો છેલ્લો રદવિ, શુક્રવાર, ઓગસ્ટ 19, 2022 નાૂં રોજ તમારા ફોમ્િષ આપવાનુૂં તમારૂં આયોજન િોય તો 

એપોઇન્ટમેન્ટ લેવાની જરૂર નથી. ઉમેદવારોન ેવિેલો ત ેપિેલોના ધોરણે િેવા માત્ર આ રદવિ પૂરતી આપવામાૂં આવશે. ફોમ્િષ આપવા માટેના 

કલાકો ઓગસ્ટ 19, 2022 નાૂં રોજ િવારે 9 થી બપોર ે2 વાગ્યા િધુી છે. કૃપા કરી વેબિાઇટ 

www.brampton.ca/BramptonVotes જોઇને જરૂરી ફોમ્િષ, માનિતી પૅકેજ અને ફોમ્િષ આપવા માટે એપોઇન્ટમેન્ટ બૂક કરાવો. 

 

ફોમષ દાખલ કરવાના િમયે, ફી ($200.00 મેયર માટે, $100.00 બીજા બધાૂં પદો માટે) રોકર્થી, ર્નેબટ, પ્રમાનણત ચેક કે મની ઓર્ષર દ્વારા 

ચૂકવી શકાય છે. અરજદારોએ નામ અન ેિરનામાનો પુરાવો પૂરો પાર્વો રહ્ો. માત્ર અિલ દસ્તાવેજો સ્વીકારવામાૂં આવશે; ફેક્િથી ક ે

ઇલેક્ટ્રોનનક દસ્તાવેજોની પરવાનગી નથી. કોઇપણ ઉમેદવાર નામાૂંકન કાગળ દાખલ કરતા પિેલાૂં કોઇ ઝુૂંબેશ માટે નાણાૂં ના તો ખચી શક ેઅને 

ના તો મેળવી શક.ે  

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Documents/Candidate%20and%20Third%20Party%20Advertiser%20Information%20Session%20-%20April%2012%202022.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://mississaugavotes.ca/&data=05%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C931bdfdf8bfc4b1b06c208da74c45ee7%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637950683992279596%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQI
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


 

 

ત્રાનિત પક્ષ જાિરેાતકતાષઓ 

કોઇ ઉમેદવારને પ્રોત્િાિન, ટેકો આપવા અથવા તઓેનો નવરોધ કરવા પ્રિારણ, નપ્રન્ટ, ઇલેક્ટ્રોનનક ક ેઅન્ય માધ્યમમાૂં જાિેરાત આપવા ઇચ્છતી 

કોઇપણ વ્યનક્તએ, કોપોરેશને કે ટ્રરે્ યનુનયને િીટી િાથે નોંધણી કરાવવી અનનવાયષ છે. 

 

ઉમેદવારો માટે નામાૂંકન ફોમ્િષ અન ેમાનિતી પૅકેજીિ ઓનલાઇન અને બ્રેમ્પટન િીટી િૉલમાૂં િીટી ક્લાકષની ઑરફિમાૂં ઉપલબ્ધ છે. 

નોંધણીઓ રૂબરૂમાૂં (અથવા એજન્ટ મારફતે), નનયનમત ઑરફિ કામકાજના કલાકો દરનમયાન ઓક્ટોબર 21, 2022 િુધીમાૂં કરાવવી રિી. 

નોંધણી કાગળો દાખલ કરવાના િતેિુર એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી અનનવાયષ છે. કૃપા કરી વબેિાઇટ 

www.brampton.ca/BramptonVotes જોઇને જરૂરી ફોમ્િષ, માનિતી પૅકેજ અને ફોમ્િષ આપવા માટે એપોઇન્ટમેન્ટ બૂક કરાવો. 

 

નોંધણી કરાવનાર વ્યનક્તએ ફોમષ દાખલ કરતી વખતે અિલ ઓળખપત્ર રજૂ કરવુૂં જરૂરી છે. કોપોરેશન કે ટ્રરે્ યુનનયન ત્રાનિત પક્ષ જાિેરાતકતાષ 

વતી નોંધણી કરાવવા ઇચ્છતા પ્રનતનનનધએ કોપોરેશન કે ટ્રેર્ યુનનયનના નનયુક્ત અનધકારીનો અનધકનૃત પત્ર પૂરો પાર્વો રહ્ો. માત્ર અિલ 

દસ્તાવેજો સ્વીકારવામાૂં આવશે; ફકે્િથી કે અન્ય ઇલેક્ટ્રોનનક દસ્તાવજેોની પરવાનગી નથી. ત્રાનિત પક્ષ જાિેરાતકતાષ પોતાના નોંધણી કાગળો 

દાખલ કરાતા પિેલાૂં કોઇ ઝુૂંબેશ માટે નાણાૂં ના તો ખચી શક,ે અન ેના તો નાણાૂં મેળવી શક.ે   

 

નામાૂંકન દાખલ કરનાર ઉમેદવારો અને નોંધાયેલા ત્રાનિત પક્ષ જાિેરાતકતાષઓની યાદી નનયનમતપણે અદ્યતન કરવામાૂં આવે છે અને ત ે

વેબિાઇટ www.brampton.ca/BramptonVotes પર ઉપલબ્ધ છે. 
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મીરર્યા િૂંપકષ (MEDIA CONTACT) 

િીટી ઑફ બે્રમ્પટન મલ્ટીકલ્ચરલ મીરર્યા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

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
http://www.brampton.ca/BramptonVotes
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

