
 

 
 

 

 

બ્રેમ્પટનના 2022 મ્યનુનનિપલ અન ેસ્કલૂ બોર્ડ ઇલકે્શન 

માટ ેઉમદેવારોની ઔપચારરક યાદી 

  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ઓગસ્ટ 23, 2022) – બ્રેમ્પટનના 2022 મ્યુનનનિપલ અને સ્કૂલ બોર્ડ ઇલેક્શન માટે નોનમનેશન્િ (નામાાંકનો) ગયા 

અઠવારર્યે શુક્રવાર, ઓગસ્ટ 19 નાાં રોજ બાંધ થયા હતા. 

 

િીટી ક્લાકે પ્રમાનિત કયાડ મુજબની, ઔપચારરક ઉમેદવારોની યાદી, િીટીની વબેિાઇટ www.brampton.ca/bramptonvotes પર 

ઉપલબ્ધ છે. 

 

જયજયકાર િાથ ેચૂાંટાયલે 

 

મ્યુનનનિપલ ઇલેક્શન્િ એક્ટ, 1996, વિડવે છે કે, જો, નોનમનેશન રદવિ પછીના િોમવાર ેબપોર ે4 વાગ્યા િુધીમાાં, ઓરિિ માટે પ્રમાનિત 

ઉમેદવારોની િાંખ્યા ચૂાંટવાની િાંખ્યા જેટલી િરખી કે ઓછી હોય તો, ક્લાકડ જયજયકાર દ્વારા ઉમેદવાર કે ઉમેદવારોની ઘોષિા તાત્કાનલક 

કરશ.ે માત્ર એક નોનમનેશન, ઓરિિ ઑિ ટ્રસ્ટી, વાયમોન્ર્ે (Viamonde) સ્કૂલ બોર્ડન ેમળયુાં છે. આ જયજયકારથી ચૂાંટાયેલ ય્વોન રોશેિોટડ 

(Yvon Rochefort) ને િિળ ઉમેદવાર બનાવે છે.  

 

ઝાાંખીઓ 

• 2022 મ્યનુનનિપલ અને સ્કૂલ બોર્ડનુાં ઇલેક્શન િોમવાર, ઓક્ટોબર 24 નાાં રોજ યોજાશ.ે મતદાન માટનેો િમય િવારે 10 થી રાત્રે 

8 વાગ્યા િધુીનો છે. 

• મતદાન સ્થળની માનહતી િપ્ટેમ્બરમાાં િીટીની વેબિાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે. 

• જો તમે ઓક્ટોબર 24 નાાં રોજ મતદાન ના કરી શકો તો, ઓક્ટોબર 7, 8, 9, 14 કે 15 નાાં એર્વાન્િ વોટટાંગ રદવિોમાાંથી કોઇપિ 

રદવિ નવચારી શકો છો. એર્વાન્િમાાં મતદાનની માનહતી િપ્ટેમ્બરમાાં િીટીની વેબિાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશ.ે એર્વાન્િ વોટટાંગ 

રદવાળી અને બાંદી છોર રદવિ ઉજવવામાાં વ્યસ્ત હોઈ શકતા િામુદાનયક િભ્યો માટ ેએક િારો નવકલ્પ પિ છે, જે આ વષે મતદાનના 

રદવિે આવે છે. 

• પ્રોક્િી વોટટાંગ (પ્રનતનનનધ દ્વારા મતદાન): જો તમે  મતદાનના રદવિે અથવા એર્વાન્િ વોટટાંગના રદવિોમાાં મત ના આપી શકતા 

પાત્ર બ્રેમ્પટન મતદાતા હો તો, તમે તમારા વતી પાત્રતા ધરાવનાર બીજા કોઇ બ્રેમ્પટન મતદાતાને નનમી શકો. મતદાતાઓની યાદીમાાં 

નામ ધરાવનાર અથવા મતદાતાઓની યાદીમાાં નામ ઉમેયુું હોય તેવી કોઇ વ્યનક્ત પ્રોક્િી દ્વારા મત આપી શકે. પ્રોક્િી મતદાનન ે

લગતી વધુ માનહતી િીટીની વેબિાઇટ પર જલદી ઉપલબ્ધ થશ.ે 

• ઘરે મતદાન િવેા (હોમ વોટટાંગ િર્વડિ): પાત્રતા ધરાવતા પિ બીમારી, ઈજા કે અશક્તતાન ેલીધ ેઘરે રહવેા મજબૂર મતદાતાઓ હોમ 

વોટટાંગ િર્વડિનો ઉપયોગ કરીને ઓક્ટોબર 11, 12 અન ે13 નાાં રોજ મત આપવા અરજી કરી શકે. િીનમત એપોઇન્ટમેન્્િ પાત્રતા 

જરૂરરયાતો ધરાવતા લોકોને ઉપલબ્ધ રહેશે. આ િર્વડિ અને એપોઇન્ટમેન્ટ પ્રરક્રયાને લગતી વધુ માનહતી િીટીની વેબિાઇટ પર 

જલદી ઉપલબ્ધ થશ.ે 

• તમારાં ઓળખપત્ર લાવશો: મતદાતાઓએ પોતાનુાં નામ અને પોતે મત આપવાને લાયક દશાડવતો બ્રેમ્પટનનુાં િરનામુાં દખેાર્તો 

ઓળખનો એક નમૂનો અચૂક લાવવો રહ્યો. મતદાન પહેલાાં ઓળખ માટે સ્વીકાયડ દસ્તાવેજોની યાદી વાાંચશો. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Pages/candidateListing.aspx
https://www.brampton.ca/bramptonvotes
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf


 

 

• મ્યુનનનિપલ ઇલેક્શન વકડર બનવા અને મતદાનના રદવિે વહીવટી અને ગ્રાહક િવેા કામગીરીઓમાાં િહાયતા કરવા હમિાાં અરજી 

કરો. 2,000 થી વધારે પદો ઉપલબ્ધ છે. ચરર્યાતી પિાંદગી 18 કે વધારે વષડની ઉંમરના બ્રેમ્પટનવાિીઓની કરવામાાં આવશ.ે આ 

નવી આવર્તો કેળવવાની, આ શહેરના મ્યનુનનિપલ કમડચારીગિને ઓળખવાની અને તમારા િમુદાય િાથે જોર્ાવાની એક મોટી તક 

છે. 

• ત્રાનહત પક્ષ દ્વારા જાહેરાત: િાંભનવત ત્રાનહત પક્ષ જાહેરાતકતાડઓ બ્રમે્પટનમાાં જાહેરાત આપવા નોંધિી ઓક્ટોબર 21 િધુીમાાં કરાવી 

શક.ે ત્રાનહત પક્ષ દ્વારા જાહેરાત, પાત્રતા જરૂરરયાતો અને નોંધિી પ્રરક્રયા અહીં ઉપલબ્ધ છે. 

  

2022 મ્યનુનનિપલ અને સ્કૂલ બોર્ડ ઇલેક્શન નવશ ેવધુ માનહતી મેળવવા, વબેિાઇટ www.brampton.ca/bramptonvotes જુઓ. 
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મીરર્યા િાંપકડ (MEDIA CONTACT) 

િીટી ઑિ 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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

