
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

நகராட்சி தேர்ேலில் தபாட்டியிட ெிரும்புபெர்களுக்கு ேகெல் அளிக்கும் 

அமர்ெினன ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் நடத்ேெிருக்கிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 31, 2022) – ஏப்ரல் 12, 2022 தேேியில் மானை 7 மணி முேல் இரவு 10 மணி 

ெனர நனடவபறெிருக்கின்ற ேகெல் அளிக்கும் அமர்ெில் இனணயுமாறு 2022 நகராட்சி மற்றும் பள்ளி 

ொாியத் தேர்ேலில் தபாட்டியிட ெிரும்பும் சாத்ேியமான தெட்பாளர்கள் மற்றும் மூன்றாம் ேரப்பு ெிளம்பர 

தசனெ புாிபெர்கள் அனைக்கப்படுகிறார்கள். 

இந்ே ேகெல் அளிக்கின்ற அமர்ொனது, நகராட்சி ெிவகாரங்கள் மற்றும் வீட்டு ெசேி அனமச்சகத்துடன் 

கூட்டு தசர்ந்து நடத்ேப்படவுள்ளது; ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் மன்ற அரங்கில் இருக்கின்ற நகர் மன்ற 

உறுப்பினர்களுக்கான கூடத்ேில் நடத்ேப்படெிருக்கின்ற இந்ே அமர்ொனது, தநாில் இருந்து 

கைந்துவகாள்ெது, மற்றும் எட்ட இருந்து வமய்நிகராக கைந்துவகாள்ெதுமாக இருக்கும். 

 

இந்ே அமர்வு, கீழ்க்கண்டனெ உள்பட முக்கியமான தேனெப்பாடுகள் பற்றிய ஒரு 

தமதைாட்டப்பார்னெனய ெைங்கும்: 

• தெட்பாளர் மற்றும் மூன்றாம் ேரப்பு ெிளம்பர தசனெ ெைங்குபெருக்கான ேகுேி மற்றும் 

வபாறுப்புகள் 

• தெட்புமனு ோக்கல் மற்றும் பேிவு வசய்யும் வசயல்முனற 

• பிரச்சாரம் வசய்ெேற்கான நிேிகள் 

• முக்கியமான தேேிகளும் ெிஷயங்களும் 

இந்ே அமர்ெில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்கான 2022 நகராட்சி மற்றும் பள்ளி ொாிய தேர்ேலில் 

தபாட்டியிடவும், பேிவு வசய்துவகாள்ளவும், கருதுகின்ற தெட்பாளர் அல்ைது ெிளம்பரம் வசய்ய 

ெிரும்புகின்ற மூன்றாம் ேரப்பினர் எெர் ஒருெரும் கைந்துவகாள்ளைாம். ேகெல் அளிக்கும் அமர்ெில் 

கைந்துவகாள்ள பேிவு வசய்துவகாள்ெது கட்டாயமாகும். தநாில் இருந்ேபடிதயா அல்ைது Webex ெைியாக 

கைந்துவகாள்ளதொ, ெருனக ேரவும்: brampton.ca/bramptonvotes. 

  

ெினரொகச் வசால்ை சிை கூற்றுக்கள் 

• ஒரு தெட்பாளராகதொ அல்ைது மூன்றாம் ேரப்பு ெிளம்பரம் வசய்பெராகதொ ஆெேற்கான 

ேகெல்கனள இங்கு காணைாம் 

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


 

 

• தெட்பாளர் ேமது தெட்பு மனுனெத் ோக்கல் வசய்ெேற்கான காைம் தம மாேம் 2 ஆம் தேேி 

துெங்கி ஆகஸ்ட் 19 தேேியில் மேியம் 2 மணிக்கு முடிவுறும் 

• மூன்றாம் ேரப்பு ெிளம்பரம் வசய்பெருக்கான பேிவு வசய்ேைானது, தம 2 ஆம் தேேி துெங்கி 

அக்தடாபர் 21 ஆம் தேேி முடிவுறும் 

• ொக்குப்பேிவு நாள் அக்தடாபர் 24 ஆகும் 

• தெட்பாளர் மற்றும் பேிவு வசய்துவகாண்ட மூன்றாம் ேரப்பினருக்கான அடுத்ே ேகெல் 

அளிக்கின்ற அமர்ொனது வசப்டம்பர் 2022 இல் நனடவபறும் 

 

அறிஞர் கூற்று 

"நகராட்சி ெிெகாரங்கள் மற்றும் வீட்டுெசேி அனமச்சகத்துடன் இனணந்து நடத்ேப்படும் நகரத்ேின் 

ேகெல் அளிக்கும் அமர்ொனது, 2022 நகராட்சி மற்றும் பள்ளி ொாியத் தேர்ேலில் தபாட்டியிடுெேற்கான  

சாத்ேியமான தெட்பாளர்கள் ேங்கள் தெட்புமனுனெத் ோக்கல் வசய்யத் முடிவுவசய்ோல், ேங்களுக்கு 

என்வனன்ன தேனெ என்பனேப் பற்றி நன்கு புாிந்துவகாள்ளவும், ெிளம்பரம் வசய்ய ெிரும்பும் மூன்றாம் 

ேரப்பினர் ேங்களைப் பேிவு வசய்துவகாள்ெேற்கான தேனெப்பாடுகள் என்னென்ெ என்பது பற்றி 

வோிந்து வகாள்ெேற்கும் உேவும். இது தமலும் அறிய ஆர்ெமுள்ள எெரும் ேங்களைப் பேிவு வசய்து 

வகாள்ளவும் எங்களுடன் தசர்ந்து வகாள்ளவும் அனைக்கிதறாம்." 

- பீட்டர் ஃதப, 2022 ப்ராம்ப்ட்டன் நகராட்சி தேர்ேலுக்கான நகர எழுத்ேர் மற்றும் தேர்ேல் அேிகாாி  
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கெடா நாட்டில் மிக விளரவாக வைர்ந்து வரும் நகரங்கைில் ஒன்றாெ ப்ராம்ப்ட்டன் ேன் வசத்ேில் 700,000 மக்களையும் 75,000 

வணிக அளமப்புக்களையும் னகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் னசய்யும் ஒவ்னவாரு காாியத்ேிலும் னபாதுமக்களை மெத்ேில் ளவத்தே 

னசய்கின்தறாம். பலேரப்பட்ட சமுோயத்ேிெர் எங்களுக்கு வலு தசர்க்கின்றெர், முேலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

னோழில்நுட்பாீேியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீேியிலாெ புதுளமப் பளடத்ேலில் முன்ெணி வகிப்பேற்காெ பயணத்ேில் நாங்கள் 

னசன்றுனகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பாெ, நிளலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் னவற்றிகரமாெ  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளமப்பேற்காெ வைர்ச்சிப்பாளேயில் நாங்கள் பங்கு வகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியவற்றில் 

எங்களுடன் இளணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் னோிந்துனகாள்ளுங்கள். 

 

ஊடக னோடர்பு 

ப்ராம்ப்டன் நகர பன்முக கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 


