
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

2022 ப்ராம்ப்ட்டன் நகராட்சி மற்றும் பள்ளி ொாிய தேர்ேல்களுக்கான  

தெட்பாளர் மனு ோக்கல் மற்றும் மூன்றாம் ேரப்பு ெிளம்பரோரர் பேிவுகள் தம 2 

ஆம் தேேி துெங்குகிறது  

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 26, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர தேர்ேல் அலுெலர் அலுெகத்ேில், 2022 

ஆம் ஆண்டிற்கான நகராட்சி மற்றும் பள்ளி ொாிய தேர்ேல்களுக்காக, தம 2 ஆம் தேேி முேல் 

தெட்பாளர் மனுோக்கல் மற்றும் மூன்றாம் ேரப்பு ெிளம்பரோரர் பேிவு வசய்ேல் 

ஏற்றுக்வகாள்ளப்படும். 

தெட்பாளர்களுக்கான தெட்பு மனு ோக்கலுக்கான காலம் ஆகஸ்டு 19, 2022 பிற்பகல் 2 

மணிக்கு முடிகிறது. 

 

மூன்றாம் ேரப்பு ெிளம்பரோரர் பேிவு வசய்ேலுக்கான காலம் அக்தடாபர் 21, 19, 2022 அன்று 

முடிகிறது. 

 

தெட்பாளர்களுக்கான  மற்றும் மூன்றாம் ேரப்பு ெிளம்பரோரருக்கான வபாதுொன 

ெழிகாட்டுவநறிகள் பற்றிய  ஒரு வசயல்ெிளக்க காட்சி நகாின்  ெலலத்ேளத்ேில் கிலடக்கிறது. 

 

தெட்பாளர்கள் 

நகர நிர்ொகம் பின்ெரும் பேெிகளுக்கான தெட்பு மனுக்கலள ஏற்றுக்வகாள்ளும்: 

• தமயர் 

• பிராந்ேிய கவுன்சிலர் 

• நகர கவுன்சிலர் 

• பள்ளி ொாிய அறங்காெலர் , இெற்றுக்காக: 

o பீல் மாெட்ட பள்ளி ொாியம் 

o டஃபாின் - பீல் கத்தோலிக்க மாெட்ட பள்ளி ொாியம் 

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


 

 

o கான்ஸல் ஸ்காலர் கத்தோலிக் தமான் அெிஎனிர் (Conseil scolaire catholique 

MonAvenir) 

மிஸ்ஸிச்சாகா நகர நிர்ொகம் பள்ளி ொாிய அறங்காெலர், கான்ஸல் ஸ்காலர் ெயாமாண்டி 

(Conseil scolaire Viamonde) ஆகியெற்றுக்கான தெட்பு மனுக்கலள ஏற்றுக்வகாள்ளும். 

 

தெட்பு மனு படிெங்கள் மற்றும் தெட்பாளர்களுக்கான ேகெல் வோகுப்புகள் 

ஆன்லலனிலும்  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர்மன்றத்ேில் உள்ள நகர தேர்ேல் அலுெலாின்  அலுெலகத்ேில் 

கிலடக்கும். தம 2, 2022 முேல் ஆகஸ்ட் 19, 2022 ெலரயிலான ொர நாட்களில் ெழக்கமான 

அலுெலக தநரங்களில் காலல 8:30 முேல் மாலல 4:30 மணி ெலர தெட்பு மனு படிெங்கலள 

தநாில் (அல்லது ஏவென்ட் மூலம்) ோக்கல் வசய்ய தெண்டும். தெட்பு மனு படிெங்கலளத் 

ோக்கல் வசய்ய ஒரு முன்பேிந்ே சந்ேிப்பு அெசியம் . தேலெயான படிெங்கள், ேகெல் வோகுப்லப 

அணுகுெேற்கும் மற்றும் மனு ோக்கல் வசய்ெேற்கான சந்ேிப்புக்கு முன்பேிவு வசய்ெேற்கும் 

www.brampton.ca/BramptonVotes  ஐப் பார்லெயிடவும். 

 

தெட்பு மனு ோக்கல் வசய்யும் தபாது, கட்டணம் (தமயருக்கு $200.00, மற்ற எல்லா 

பேெிகளுக்கும் $100.00) வராக்கமாக, ெரவு லெப்போக, சான்றளிக்கப்பட்ட காதசாலலயாக 

அல்லது பணம் வகாடுப்பேற்கான ஆலண மூலம் (மனி ஆர்டர்) வசலுத்ேப்பட தெண்டும். 

ெிண்ணப்போரர்கள் வபயர் மற்றும் ேகுேியான முகொிக்கான ஆோரத்லே ெழங்க தெண்டும். 

அசல் ஆெணங்கள் மட்டுதம ஏற்றுக்வகாள்ளப்படும்; வோலலநகல் அல்லது பிற மின்னணு 

பேிப்புகள் அனுமேிக்கப்படாது. அலனத்து சாத்ேியமான தெட்பாளர்களும் பிரச்சாரத்ேிற்கான 

எந்ேவொரு பங்களிப்புகலளயும் வபறுெேற்கு முன் அல்லது தேர்ேல் தநாக்கங்களுக்காக 

ஏதேனும் நிேிலய வசலெழிப்பேற்கு முன் ேங்களுலடய தெட்புமனு ஆெணம் மற்றும் தெட்புமனு 

வசய்ெேற்கான ஒப்புேல் படிெத்லே ோக்கல் வசய்ய தெண்டும். பள்ளி ொாிய அறங்காெலர் 

பேெிக்கு தெட்பு மனு ோக்கல் வசய்பெர்கள் தெட்பு மனு வசய்ெேற்கான ஒப்புேலலத் ோக்கல் 

வசய்யத் தேலெயில்லல. 

 

மூன்றாம் ேரப்பு ெிளம்பரோரர்கள் 

ஒரு தெட்பாளலர முன்லெக்க, ஆோிக்க அல்லது எேிர்ப்பேற்காக ஒளிபரப்பு, அச்சு, மின்னணு 

அல்லது பிற ஊடகங்களில் ெிளம்பரம் வசய்ய ெிரும்பும் எந்ேவொரு ேனிநபதரா, நிறுெனதமா 

அல்லது வோழிற்சங்கதமா நகர நிர்ொகத்ேிடம் பேிவு வசய்ய தெண்டும். 

 

பேிவுவசய்ெேற்கான படிெங்கள் மற்றும் ேகெல் வோகுப்புகள் ஆன்லலனிலும்   ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர் மன்றத்ேில் உள்ள தேர்ேல் அலுெலர் அலுெலகத்ேில் கிலடக்கும். தம 2, 2022 முேல் 

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/candidates/Pages/Welcome.aspx


 

 

அக்தடாபர் 21, 2022 ெலரயிலான ொர நாட்களில் ெழக்கமான அலுெலக தநரத்ேில் பேிவுகலள 

தநாில் (அல்லது ஒரு முகெர் மூலம்) ோக்கல் வசய்ய தெண்டும். பேிவுக்கான ஆெணங்கலளத் 

ோக்கல் வசய்ய சந்ேிப்புக்கான ஒரு முன்பேிவு தேலெ. தேலெயான படிெங்கள், ேகெல் 

வோகுப்லப அணுகுெேற்கும் மற்றும் ோக்கல் வசய்ெேற்கான சந்ேிப்லப முன்பேிவு வசய்ெேற்கும் 

www.brampton.ca/BramptonVotes    ஐப் பார்லெயிடவும். 

பேிலெ ோக்கல் வசய்யும் நபர், ோக்கல் வசய்யும் தபாது அசல் அலடயாள 

ஆெணத்லே  சமர்ப்பிக்க தெண்டும். ஒரு வபருநிறுெனம் சார்ந்ே அல்லது வோழிற்சங்கம் சார்ந்ே  

மூன்றாம் ேரப்பு ெிளம்பரோரர் சார்பாக பேிவு வசய்ய ெிரும்பும் ஒரு பிரேிநிேி, நிறுெனத்ேினால் 

அல்லது வோழிற்சங்கத்ேினால் நியமிக்கப்பட்ட அேிகாாியிடமிருந்து அங்கீகார கடிேத்லே 

ெழங்க தெண்டும். அசல் ஆெணங்கள் மட்டுதம ஏற்றுக்வகாள்ளப்படும்; வோலலநகல் அல்லது 

பிற மின்னணு பேிப்புகள் அனுமேிக்கப்படாது. மூன்றாம் ேரப்பு ெிளம்பரோரர்கள் எந்ேவொரு 

பிரச்சாரப் பங்களிப்புகலளயும் வபறுெேற்கு முன்பு அல்லது தேர்ேல் தநாக்கங்களுக்காக 

ஏதேனும் நிேிலயச் வசலெிடுெேற்கு முன்பு ேங்கள் பேிவு ஆெணங்கலளத் ோக்கல் வசய்ய 

தெண்டும்.  

 

தெட்புமனு ோக்கல் வசய்ே தெட்பாளர்கள் மற்றும் பேிவு வசய்துவகாண்ட மூன்றாம் ேரப்பு 

ெிளம்பரோரர்களின் பட்டியல் அவ்ெப்தபாது 

புதுப்பிக்கப்பட்டு  www.brampton.ca/BramptonVotes இல்  கிலடக்கப்வபறச் வசய்யப்படும் 

  

அறிஞர் கூற்று 

“2022 ஆம் ஆண்டு ப்ராம்ப்ட்டன் நகராட்சி மற்றும் பள்ளி ொாியத் தேர்ேல் பிரச்சாரத்ேின் 

தபாது, சாத்ேியமான அலனத்து தெட்பாளர்களும், மூன்றாம் ேரப்பு ெிளம்பரோரர்களும், 

சட்டங்கள் பற்றியும், மற்றும் தெட்பாளர்களாகிய அெர்களிடமிருந்து என்ன 

எேிர்பார்க்கப்படுகிறது என்பலேப் பற்றியும் நன்கு வோிந்து லெத்ேிருக்குமாறு நகர தேர்ேல் 

அலுெலர் அலுெலகம் ஊக்குெிக்கிறது. தமலும் 

ேகெல்களுக்கு  brampton.ca/BramptonVotes க்கு ெருலக ேரவும், அல்லது அல்லது தகள்ெிகள் 

ஏதும் இருப்பின்  311 ஐத் வோடர்பு வகாள்ளவும் bramptonvotes@brampton.ca க்கு மின்னஞ்சல் 

வசய்யவும்.” 

- பீட்டர் ஃதப, நகர எழுத்ேர் மற்றும் தேர்ேல் அேிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

  

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
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
http://brampton.ca/BramptonVotes
mailto:bramptonvotes@brampton.ca
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கனடா நாட்டில் மிக விரைவாக வளர்ந்து வரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000 

வணிக அரமப்புக்கரளயும் ககாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவாரு காாியத்திலும் க ாதுமக்கரள மனத்தில் ரவத்தத 

கசய்கின்தறாம்.  லதைப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

கதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப்  ரடத்தலில் முன்னணி வகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

கசன்றுககாண்டிருக்கிதறாம்.  ாதுகாப் ான, நிரலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் கவற்றிகைமான  ஆதைாக்கியமிக்க ஒரு நகரைக் 

கட்டரமப் தற்கான வளர்ச்சிப் ாரதயில் நாங்கள்  ங்கு வகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியவற்றில் 

எங்களுடன் இரணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் கதாிந்துககாள்ளுங்கள். 

 

 

 

ஊடக வோடர்பு CONTACT 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

