
 

 
 

 

 

2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ப்ராம்ப்ட்டன் நகராட்சி மற்றும் பள்ளி வாாிய 

தேர்ேல்களுக்கான அேிகாரபூர்வ தவட்பாளர் பட்டியல்  

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஆகஸ்ட் 23, 2022) –2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ப்ராம்ப்ட்டன் நகராட்சி மற்றும் பள்ளி 

வாாிய தேர்ேல்களுக்கான தவட்பு மனு ோக்கல் சசய்வது சவள்ளிக்கிழமம ஆகஸ்ட் 19 ஆம் தேேியுடன் 

நிமைவுற்ைது. 

 

நகர தேர்ேல் அேிகாாியினால் சான்ைளிக்கப்பட்ட அேிகாரபூர்வ பட்டியலானது நகாின் 

வமலத்ேளத்ேில்  www.brampton.ca/bramptonvotes எனும் பக்கத்ேில் கிமடக்கிைது 

 

தபாட்டியின்ைி தேர்ந்சேடுக்கப்படுேல் 

 

தவட்பு மனு ோக்கல் நாளாகிய ேிங்கட்கிழமம மாமல 4 மணிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பேவிக்கான 

சான்ைளிக்கப்பட்ட தவட்பாளர்களின் எண்ணிக்மகயானது தேர்ந்சேடுக்கப்படவுள்ளவர்களுக்கு சமமான 

எண்ணிக்கையில ோ அல்லது குமைவான எண்ணிக்கையில ோ இருப்பின், அவர்/அவர்கள் தபாட்டியின்றித் 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டோக, தேர்ேல் அேிகாாி உடனடியாக அைிவித்துவிடுவார். Conseil scolaire Viamonde 

யின் ட்ரஸ்டி பேவிக்கு ஒதர ஒரு தவட்பு மனு மட்டுதம வரப்சபற்ைது . இேன்மூலமாக இேற்கான 

தவட்பாளர், யுவான் ல ோஷ்ஃதபார்ட் (Yvon Rochefort), தபாட்டியின்ைி தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டுவிட்டார்.  

 

சிைப்பம்சங்கள் 

• 2022 நை ோட்சி மற்றும் பள்ளி வாாியத் தேர்ேல்ைள் அக்தடாபர் 24 ேிங்கட்ைிழகை அன்று 

நமடசபறும். காமல 10 மணி முேல் இரவு 8 மணி வமர வாக்களிக்கும் தநரைோகும். 

• வாக்களிக்கும் இடம் பற்ைிய ேகவல்கள் சசப்டம்பர் ைோதத்தில் நகோின் இமணயேளத்ேில் 

கிமடக்கப்பபறும். 

• அக்தடாபர் 24 அன்று உங்களால் வக்ைளிக்ை முடியாவிட்டால், அக்தடாபர் 7, 8, 9, 14 

அல்லது 15 ஆகிய தேேிகளில் முன்கூட்டிதய வாக்களிக்கும் நாட்களில் வாக்களிப்பது பற்றி 

ைருதவும். முன்கூட்டிதய வாக்களிக்கும் ேகவல்ைள் சசப்டம்பர் ைோதத்தில் நகரத்ேின் 

இமணயேளத்ேில் கிமடக்கப்பபறும். இந்ே ஆண்டு வாக்களிக்கும் ேினைோைிய அதே 

http://www.brampton.ca/bramptonvotes


 

 

நாளில் நிைழ்ைின்ற ேீபாவளி மற்றும் பண்டி தசார் ேிவாஸ் ஆகிய பண்டிகைைகளக் 

சகாண்டாடுவேில் மும்முரமாக இருக்கும் சமூகத்ேின் உறுப்பினர்களுக்கும், இந்த  

முன்கூட்டிதய வாக்களிப்பது ஒரு நல்லபதோரு விருப்பத்பதோிவோகும். 

• பதிலி வோக்ைளிப்பு: ப்ராம்ப்ட்டன் நைோின் ேகுேிபபற்ற வாக்காளராக இருந்து, வாக்களிக்கும் 

நாளிதலா அல்லது முன்கூட்டிதய வாக்களிக்கும் தேேியிதலா நீங்கள் வோக்ைளிக்ை சசல்ல 

முடியாதுலபோனோல், உங்கள் சார்பாக வாக்களிக்க மற்சைாரு ேகுேிபபற்ற ப்ராம்ப்ட்டன் 

வாக்காளமர நீங்கள் நியமனம் பசய்யலாம். வாக்காளர் சபயர் பட்டியலில் உள்ளவர் அல்லது 

வாக்காளர் பட்டியலில் பபயர் தசர்க்கப்பட்ட எவரும் பதிலி மூலம் வாக்களிக்கலாம். பதிலி 

வாக்களிப்பு பற்ைிய கூடுேல் ேகவல்கள் விமரவில் நகரத்ேின் இமணயேளத்ேில் கிமடக்கும். 

• வீட்டில் இருந்ேபடிதய வாக்களிக்கும் தசமவ: தநாய்வாய்ப்பட்டு, காயப்பட்டு அல்லது 

இயலாமம காரணமாக வீட்டிதலதய ேங்கிவிடதநரும் ேகுேியுள்ள வாக்காளர்கள் 

அக்தடாபர் 11, 12 மற்றும் 13 ஆகிய தேேிகளில் வீட்டு வாக்களிப்பு தசமவமயப் 

பயன்படுத்ேி வாக்களிக்க விண்ணப்பிக்கலாம். ேகுேிக்கான தேமவப்பாடுகமளப் பூர்த்ேி 

சசய்பவர்களுக்கு குமைந்ே அள்விலான தநர நியமனங்கள் கிமடக்கும். தசமவ மற்றும் 

தநர நியமன சசயல்முமை பற்ைிய கூடுேல் ேகவல்கள் விமரவில் நகரத்ேின் 

இமணயேளத்ேில் கிமடக்கும். 

• உங்கள் அமடயாள அட்மடமயக் சகாண்டு வாருங்கள்: வாக்காளர்கள் ேங்களின் 

வாக்குகமளச் சசலுத்ே, ேங்களின் சபயர் மற்றும் ேகுேிசபற்ை ப்ராம்ப்ட்டன் முகவாிமயக் 

சகாண்ட ஒரு அமடயாளச் சீட்மடக் சகாண்டு வர தவண்டும். வாக்களிப்பேற்கு 

முன்னதோை, அமடயாளம் காண்பதற்பைன ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடிய ஆவணங்களின் 

பட்டியமலப் பார்க்கவும். ஏற்றுக்சகாள்ளத்ேக்க ஆவணங்கள் பற்ைிய பட்டியலுடன் தமற்தகாள் 

சசய்து சகாள்ளவும். 

• நகராட்சி தேர்ேல் பணியாளராக தசமவ சசய்ய, மற்றும் வாக்களிக்கும் நாளில் நிர்வாக 

மற்றும் வாடிக்மகயாளர் தசமவ சசயல்பாடுகளில் உேவ, இப்தபாதே விண்ணப்பிக்கவும். 

2,000க்கும் தமற்பட்ட ைோலியிடங்ைள் உள்ளன. 18 அல்லது அேற்கு தமற்பட்ட வயதுமடய 

ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்களுக்கு முன்னுாிமம வழங்கப்படும். புேிய ேிைன்கமளப் 

சபைவும், நகர ஊழியர்களுடன் பாிச்சயப்படுத்ேிக்சகாள்ளவும், உங்கள் சமூகத்துடன் 

சோடர்பு சகாள்ளவும் இது ஒரு சிைந்ே வாய்ப்பாகும். 

• மூன்ைாம் ேரப்பினர் விளம்பரம்: சாத்ேியமான மூன்ைாம் ேரப்பு விளம்பரோரர்கள் 

அக்தடாபர் 21 வமர ப்ராம்ப்ட்டனில் விளம்பரம் சசய்ய பேிவு சசய்யலாம். மூன்ைாம் 

ேரப்பு விளம்பரம், ேகுேிக்கான தேமவகள் மற்றும் பேிவுசசய்ேலுக்கான சசயல்முமை 

பற்ைிய ேகவல்கள் இங்கு கிமடக்கின்ைன. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Pages/Welcome.aspx


 

 
 

 

 

  

2022 ஆண்டின் நகராட்சி மற்றும் பள்ளி வாாிய தேர்ேல்கள் பற்ைிய தமலும் ேகவல்களுக்கு வருமக 

ேரவும்: www.brampton.ca/bramptonvotes. 
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ஊடக சோடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக் கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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