
 

 

 

એિપર્લ 11, 2018 

શું તમ ેમ્યિુનિસપલ ઇલેક્શન માટ ેમતદાર યાદીમા ંછો? 

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો – ઓક્ટોબર 2018 માં મ્યુિનિસપલ ઇલેક્શન થવાનું છે ત્યારે તેમાં આશરે છ મિહનાનો સમય બચ્યો છે, પરંતુ શું તમે 
મતદારોની પર્ારંિભક યાદીમાં છો કે કેમ તે તપાસવા અત્યારે જૂજ િમિનટોનો સમય િવતાવવાથી તમારા માટે આગળ સરળ રહેશે જ્યારે તમે મત 
આપવા જાવ. સીટી ઓફ બર્ામ્પટન પાતર્તા ધરાવતા તમામ બર્ામ્પટન મતદારોને વેબસાઇટ www.voterlookup.ca એ જોવા માટે 
પર્ોત્સાિહત કરી રહ્યું છે કે શું તેઓને મતદારોની પર્ારંિભક યાદીમાં સમાવેલા છે અને એ કે યાદીમાં તેઓની માિહતી સાચી છે કે કેમ.  

મ્યુિનિસપલ પર્ોપટ  એસેસમેન્ટ કોપ રેશન (MPAC) મતદારોની પર્ારંિભક યાદી જાળવે છે, જે મ્યુિનિસપલ અને સ્કૂલ બોડર્ની ચૂંટણીઓ માટે 
મતદારોની યાદી તૈયાર કરવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. Voterlookup.ca વેબસાઇટ એ MPAC ની ઓનલાઇન સેવા છે. તે મતદારો 
માટે એ પાકી ખાતરી કરવાની સરળ અને કાયર્ક્ષમ રીત છે કે તેઓ આગામી મ્યુિનિસપલ અને સ્કૂલ બોડર્ની ચૂંટણીઓ માટે મત આપવા 
યાદીબદ્ધ છે, અને એ કે તેઓની માિહતી સાચી છે કે કેમ.  

ઝાખંીઓઃ 

 પાતર્ મતદાર એ વ્યિક્ત છે જેઓની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 18 વષર્, કેનેિડયન નાગિરક, બર્ામ્પટનમાં રહેતા, અથવા બર્ામ્પટનમાં 
િમલકતના માિલક કે ભાડુઆત હોય, અથવા આવા માિલક કે ભાડુઆતના સાથી (સ્પાઉસ) હોય 

 આગામી મ્યુિનિસપલ ઇલેક્શન માટે તમારી માિહતી સચોટપણે ન ધાઇ હોવાની પાકી ખાતરી કરવા, વેબસાઇટ voterlookup.ca 
પર જાવ, અને તમારી મ્યુિનિસપાિલટી, તમારંુ પૂરંુ નામ, જન્મ તારીખ, અને કાં તો તમારી િમલકતનું સરનામું અથવા તો 
એસેસમેન્ટ રોલ નંબર લખી જણાવો  

 તમે અગાઉના મ્યુિનિસપલ ઇલેક્શનમાં મતદારોની યાદીમાં હતા તો પણ, યાદી અત્યારે જ તપાસી લો જેથી તમારી િવગતો સચોટ 
હોવાનું ચકાસી શકાય 

 શું તમે છેલ્લાં કેટલાક વષ માં 18 વષર્ના થયા? શંુ તમે તાજેતરમાં બર્ામ્પટનમાં સ્થળાંતર કયુર્ં અથવા શહેરમાં નવા સરનામે સ્થળાંતર 
કયુર્ં? શું તમે નવા કેનેિડયન નાગિરક છો? તમારી માિહતી વેબસાઇટ પર અદ્યતન કરો, voterlookup.ca 

 વધુ માિહતી મેળવવા, વેબસાઇટ voterlookup.ca જુઓ અથવા MPAC નો સંપકર્ 1-866-296-6722 નંબર પર કરો અથવા 
TTY 1-877-889-6722  

અવતરણ (ક્વૉટ): 

“MPAC ની voterlookup.ca વેબસાઇટ 2018 નાં મ્યુિનિસપલ ઇલેક્શન માટે મતદારોની યાદી તૈયાર કરવામાં મહત્વનું પહેલંુ પગલંુ છે. 
પાતર્તા ધરાવતા મતદારો યાદી પર તેઓની માિહતી અદ્યતન અને સચોટ હોવાની ખાતરી કરાવવામાં મદદરૂપ થઇ શકે છે – આનાથી મતદાનના 
િદવસે મતદાન સ્થળ પર સમય બચાવવામાં મદદ મળશે.”  

-       પીટર ફૅ (Peter Fay), સીટી ક્લાકર્ અને િરટિનગ ઓિફસર (ચૂંટણી અિધકારી) 
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બર્ામ્પટનમા ંમોટા પાય ેફરેફારો થઇ રહ્યા ંછે. આપણે વેધક ધ્યાન કેિન્દર્ત કરતા ભિવષ્ય માટે તૈયાર સંસ્થા છીએ. આપણે આપણાં સમુદાયની વૃિદ્ધ જાણીએ છીએ, જુવાની 
અને િવિવધતા આપણને અલગ અલગ કરે છે. આપણે કેનેડાના નવીન શોધ કરતા સુપર કોિરડોરના કેન્દર્માં િસ્થત, રોકાણ પર્ોત્સાહક અને આપણી વૈિશ્વક સફળતા 
િવકસાવનાર છીએ. આપણે ગંુજી ઊઠતા શહેરી કને્દર્ો િવકસાવીએ છીએ જે ધર્ૂજતા નથી અને અહ  રહેતા અને કાયર્રત લોકોમાં ગૌરવ વધારીએ છીએ. આપણે બર્ામ્પટનને 
આગળ વધારી રહ્યાં છીએ જે તેને નવીનતમ, સવર્ગર્ાહી અને જુસ્સામય શહેર બનાવે. અમને Twitter અને Facebook પર અનુસરો. www.brampton.ca પર વધુ 
માિહતી જાણો. 
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