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2 ਮਈ, 2022  

ਮਮਊਮਿਮਿਪਲ ਚਣੋਾਂ ਦ ੇਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਿਾਮਾਂਕਣ ਅੱਜ ਖ੍ਹੱ ਲ ਰਹੇ ਹਿ 

2022 ਦੀਆਂ ਮਮਊਮਿਮਿਪਲ ਚੋਣਾਂ (2022 Municipal Election) ਵਾਿਤੇ, ਮੇਅਰ, ਵਾਰਡ/ਰੀਜਿਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਬਰੋਡ ਟ੍ਰਿਟ੍ੀ 
ਦੇ ਆਮਿਿਾਂ ਲਈ, ਿਾਮਾਂਕਣ ਮਮਆਦ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਿਾਮਾਂਕਣ ਿਾਰਮ, ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, 19 ਅਗਿਤ, 2022, ਦੁਪਮਹਰ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਿਾਰਮ, ਔਿਲਾਈਿ ਉਪਲਬਧ ਹਿ ਜਾਂ ਤੁਿੀਂ ਮਿਟ੍ੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਆਮਿਿ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਿਤੇ, mississaugavotes.ca/for-

candidates/become-a-candidate/ ਤੇ ਜਾ ਕ ੇਜਾਂ 905-615-3389 ਤੇ ਿੋਿ ਕਰਕ ੇਅਪਇੰੋਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਬੁੱ ਕ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ।  

ਮਮਊਮਿਮਿਪਲ ਕਾਉਂਮਿਲ (ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਵਾਰਡ/ਰੀਜਿਲ ਕਾਉਂਿਲਰ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਣੋ ਵਾਿਤੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਹੇਠਾਂ 
ਮਲਖ੍ੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:  

• ਉਹ ਕੈਿੇਡਾ ਦਾ ਿਾਗਮਰਕ ਹਵੋ ੇ

• ਉਿਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ੍-ਘੱਟ੍ 18 ਿਾਲ ਹੋਵ ੇ

• ਉਹ ਮਿਟ੍ੀ ਆਿ ਮਮਿੀਿਾਗਾ ਦਾ ਮਿਵਾਿੀ ਹਵੋੇ ਜਾਂ ਮਮਿੀਿਾਗਾ ਮਵੱਚ ਪਰਾਪਰਟ੍ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮਕਰਾਏਦਾਰ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਸ਼ਮਹਰ ਮਵੱਚ 

ਪਰਾਪਰਟ੍ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਜੀਵਿਿਾਥੀ ਹੋਵ ੇ

• ਉਿਦੇ ਉੱਤੇ Municipal Elections Act, 1996 ਜਾਂ ਮਕਿੇ ਹੋਰ ਬਾਇ ਲਾਅ ਹਠੇ ਪਾਬੰਦੀ ਿਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵ ੇ

  

ਿਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟ੍ਰਿਟ੍ੀ (School Board Trustee) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਿਤੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਮਲਖ੍ੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ 

ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:  

·        ਉਹ ਕੈਿੇਡਾ ਦਾ ਿਾਗਮਰਕ ਹੋਵ ੇ 

·        ਉਿਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ੍-ਘੱਟ੍ 18 ਿਾਲ ਹਵੋੇ  
·        ਉਿ ਬਰੋਡ ਦੇ ਮਿਆਂ ਅਮਧਕਾਰ ਦੇ ਖ੍ੇਤਰ ਮਵੱਚ ਮਿਵਾਿੀ ਹੋਵ,ੇ ਮਜਿ ਵਾਿਤੇ ਿਾਮਾਂਕਣ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 

·        ਉਿਦੇ ਉੱਤੇ Municipal Elections Act, 1996 ਜਾਂ ਮਕਿੇ ਹੋਰ ਬਾਇ ਲਾਅ ਹੇਠ ਪਾਬੰਦੀ ਿਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵ ੇ 

·        ਿਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਾਿਤੇ ਵੋਟ੍ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਵੋੇ (ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ – ਰੋਮਿ ਕੈਥਮੋਲਕ ਹਣੋਾ ਜਾਂ 
ਿਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਮਧਕਾਰ ਰੱਖ੍ਣਾ)  

  

ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਿ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, https://mississaugavotes.ca/for-candidates/become-a-

candidate/ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
  

ਜਦੋਂ ਮਤਆਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕਲੋ ਆਪਣੇ ਿਾਮਾਂਕਣ ਿਾਰਮ ਿਾਈਲ ਕਰਿ ਦੇ ਦੋ ਮਵਕਲਪ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ: ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਿੀਕਲੀ ਜਾਂ ਖ੍ੁਦ ਜਾ ਕੇ। 
ਦੋਵੇਂ ਮਵਕਲਪਾਂ ਵਾਿਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: 

1.      ਉਹ ਿਾਮਾਂਕਣ ਪੈਕੇਜ ਪੂਰਾ ਕਰਿ। 

https://mississaugavotes.ca/for-candidates/become-a-candidate/
https://mississaugavotes.ca/for-candidates/become-a-candidate/
https://www.ontario.ca/laws/statute/96m32
https://www.ontario.ca/laws/statute/96m32
https://mississaugavotes.ca/for-candidates/become-a-candidate/
https://mississaugavotes.ca/for-candidates/become-a-candidate/
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2.      ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਿੀ) ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਖ੍ੁਦ ਜਾ ਕ ੇਮਕਿੇ ਇਲੈਕਸ਼ਿ ਅਿਿਰ ਿੰੂ ਮਮਲਣ ਲਈ Book an 

appointment ਕਰਿ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਿਾਮਾਂਕਣ ਪੈਕਜੇ ਿਾਈਲ ਕਰਿ (ਉਮੀਦਵਾਰ, 905-615-3389 ਤੇ ਿੋਿ ਵੀ ਕਰ 

ਿਕਦ ੇਹਿ)। 
3.      ਉਹ ਿਾਮਾਂਕਣ ਿੀਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ (ਮੇਅਰ ਲਈ 200 ਡਾਲਰ, ਵਾਰਡ/ਰੀਜਿਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਲਈ 100 ਡਾਲਰ ਅਤੇ 

ਿਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟ੍ਰਿਟ੍ੀ ਲਈ 100 ਡਾਲਰ)। 
  

ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਿ ਜਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਮਮਊਮਿਮਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, mississaugavotes.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 905-615-

VOTE (8683) ਤੇ ਿੋਿ ਕਰੋ।  
  

-30-  
  

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ:  

ਮਿਟ੍ੀ ਆਿ ਮਮਿੀਿਾਗਾ ਮੀਡੀਆ ਮਰਲੇਸ਼ਿਿ  

media@mississauga.ca  

905-615-3200, ਐਕਿ. 5232  

TTY: 905-896-5151  
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