
 

 

 

જુલાઇ 13, 2018 

મતદાનના 100 દદવસ બાકી બચ્યા છે – શુું તમ ેમત આપવા તયૈાર છો? 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેદરયો – ઓક્ટોબર 22 નાું રોજ બ્રામ્પટનના મતદાતાઓ મ્યુનનનસપલ ચ ુંટણીમાું મત આપવા પોતાનો મહત્વનો નનણણય લે ત્યાું 

સુધી આ અઠવાદિક રજાઓથી 100 દદવસ બાકી બચ ેછે. 

“અમ ેએિવાન્સ વોટટુંગ પીદરયિ (અગાઉથી મતદાન કરવાનો સમયગાળો) લુંબાવીન,ે અન ેમતદાતાઓને ઓક્ટોબર 22 નાું રોજ પોતાનો મત 

આપવા પોતાના વોિણમાું સ્થળોની પસુંદગી પ રી પાિીન ેલોકો માટ ેમત આપવાનુું વધાર ેસરળ બનાવી રહ્યા છીએ,” પીટર ફૅ (Peter Fay), 

2018 મ્યુનનનસપલ ચ ુંટણી માટે સીટી ક્લાકણ અન ેદરટર્નિંગ ઓદફસર ે(ચ ુંટણી અનધકારીએ) કહ્યુું. “રસ્તાઓ, બગીચાઓ, મનોરુંજન અન ે

પદરવહન જેવી મ્યુનનનસપલ અને પ્રાદેનશક સેવાઓ રહવેાસીઓના રોજીંદા જીવનનો મહત્વનો ભાગ છે. મ્યુનનનસપલ ચ ુંટણીમાું મતદાન તમારા 

શહેરને આકાર આપવા એક મહત્વની રીત છે.” 

મતદાન સરળ છે – અહીં મતદાતાઓ માટે કેટલાક ઉપયોગી સ્મૃનતપત્રો (દરમાઇન્િસણ) આપેલા છે: 

 નનધાણદરત કરો ક ેશુું તમ ેએક પાત્રતા ધરાવનાર મતદાતા છો  

એક કનેેદિયન નાગદરક, ઓછામાું ઓછાું 18 વર્ણની ઉંમરના, જેઓ બ્રામ્પટનમાું રહેતા હોય (અથવા બ્રામ્પટનમાું જમીનના માનલક 

કે ભાિઆુત હોય અથવા આવા માનલક કે ભાિુઆતના પત્ની ક ેપનત હોય). 

 તમારો વોિણ જાણો 

જો તમે રહેતા હો ત્યાુંના વોિણ નવશ ેઅચોક્કસ હો તો, અહીં તપાસો. 

 તમારા વોિણમાું કોઇપણ જગ્યાએ મત આપો 

ઓક્ટોબર 22 નાું રોજ, તમ ેતમારા વોિણમાું કોઇપણ સ્થળે મત આપી શકો છો. મતદાન દદવસ નજીક આવતા મતદાન સ્થળની 

માનહતી અહીં ઉપલબ્ધ થશ.ે 

 એિવાન્સ વોટટુંગ િટે્સ (અગાઉથી મતદાન કરવાની તારીખો) 

જો તમે ઓક્ટોબર 22 નાું રોજ મત ના આપી શકો તો, આ એિવાન્સ વોટટુંગ િેટ્સ નવચારો: ઓક્ટોબર 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 

અન ે13. 

 પ્રોક્સી મતદાન  

જો તમે પાત્ર બ્રામ્પટન મતદાતા હો જે મતદાન દદવસે અથવા એિવાન્સ વોટટુંગ િેટ્સમાું મત ના આપી શક ેતો, તમે તમારા વતી 

પાત્રતા ધરાવનાર બીજા કોઇ બ્રામ્પટન મતદાતાને નનમી શકો. મતદાતાઓની યાદીમાું નામ ધરાવનાર અથવા મતદાતાઓની યાદીમાું 

નામ ઉમેયુિં હોય તવેી કોઇ વ્યનક્ત પ્રોક્સી દ્વારા મત આપી શક.ે પ્રોક્સી મતદાનને લગતી વધ ુમાનહતી વેબસાઇટ 

www.brampton.ca પર જલદી ઉપલબ્ધ થશ.ે 

 તમારું આઇિી (ઓળખપત્ર) લાવો 

મતદાતાઓએ પોતાનુું નામ અને પોતાન ેમત આપવા લાયક બનાવતુું બ્રામ્પટનનુું સરનામુું દેખાિતી ઓળખનો એક નમ નો અચ ક 

લાવવો રહ્યો. ઓળખ માટનેા સ્વીકાયણ દસ્તાવજેો અહીં જોઇ શકાય છે. 

  

આ ચ ુંટણીમાું નવુું 

આ ચ ુંટણીમાું, પીલ રીજીયનલ ચેર સામાન્ય મતથી ચ ુંટવામાું આવશ.ે આનો અથણ એ થાય ક ેરીજીયનલ ચેર માટેના ઉમેદવારો વર્ણ 2018 માું 

મતદાન પર રહેશે. વધ ુમાનહતી અહીં મેળવો. 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Find-your-Ward.aspx
http://www.brampton.ca/bramptonvotes
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf
https://www.peelregion.ca/elections/voting.asp


 

 

2018 મ્યનુનનસપલ ચ ુંટણી નવશ ેવધ ુમાનહતી મળેવવા, વબેસાઇટ www.brampton.ca/bramptonvotes જુઓ.  
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બ્રમૅ્પટન વિશાળ આયોજનો વિષ ેવિચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિત ું ભવિષ્ય માટે તયૈાર સુંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમ દાયની િૃવધધ, ય િાની અન ેિૈવિધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોિશેન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાું રોકાણોન ેપ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અન ેિૈવવિક થતરે અમારી સફળતામાું િૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાિી 

રહ્યા છીએ એિા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અન ેઅિીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરિની લાગણીનો સુંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્્ટનન ેઆગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેિી તે એક જોડાણ 

ધરાિત ું શિેર બન ેજે પ્રિતતનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાિવસક િોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અિીં િધ  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 
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