
 

 

 

05 સપ્ટેમ્બર 2018 

મતદાનના દદન ેસમય બચાવવો છે? અત્યાર ેજ મતદાર યાદી ચકાસી લો. 

બ્રૅમ્પટન, ઑન્ટાદરયો – તમામ લાયકાત ધરાવતા મતદારોન ેસીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન ખાતરી કરી લેવા જણાવ ેછે કે તેઓ મતદાર યાદીમાાં નોંધાયેલ 

હોય. 2018 બ્રૅમ્પટન નગરપાલલકા ચ ાંટણીમાાં મતદાન કરવા માટ ેલાયકાત ધરાવતા મતદારો મતદાર યાદીમાાં અવશ્ય હોવા જોઇએ.   

પ્રદિયા સરળ છે.  સીટીની વેબસાઇટની મુલાકાત લો, “શુાં હુાં મતદાર યાદીમાાં છુાં” પર લલલક કરો અન ેયાદી પર તમે છો કે કેમ તે ચકાસવા માટ ે

તમારાં નામ, જન્મની તારીખ અન ેસરનામુાં દાખલ કરો. જો તમારાં નામ યાદીમાાં ન હોય તો તમ ેઑનલાઇન તમારી માલહતી અપડેટ કરી શકો 

છો કે તેની ખરાઇ કરી શકો છો અથવા ઉમેરો કરાવવા નોંધણી કરાવી શકો છો. ઑનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન એટલેક ેનોંધણી 13 ઑલટોબર, રાત્રે 

11:59 સુધી થઈ શકશે. 

લાયકાત ધરાવતા મતદારો સીટી હૉલ ખાતે આવેલ સીટી લલકકના કાયાકલયની મુલાકાત પણ તે ચકાસવા માટ ેલઈ શકશે કે શુાં તેઓ મતદાર 

યાદીમાાં છે કે કેમ અન ેજો આવશ્યક હોય તો મતદાર યાદીમાાં સુધારો કરવા માટનેી અરજીનુાં પત્રક ભરી શકશે. મતદારો મતદાનના દદવસ ેઅથવા 

કોઇ પણ એડવાન્સ વોટટાંગ લોકેશન પર પણ પત્રક ભરી શકશે. 

"એક અદ્યતન મતદાર યાદી હોવી તમામ મતદારો માટ ેલાભદાયી છે. તે મતદારોનો સમય બચાવ ેછે અન ેમતદાન પ્રદિયા સરળતાથી પાર પડી 

શક ેછે,” એવુાં 2018 બ્રૅમ્પટન નગરપાલલકા ચ ાંટણીના સીટી લલકક એન્ડ દરટર્નિંગ ઓદફસર એટલેક ેલનવાકચન અલધકારી, પીટર ફે (Peter Fay) 

એ જણાવયુાં હતુાં. "હુાં એવા તમામ લાયકાત ધરાવતા મતદારોન ેલવનાંતી કરાં છુાં – જેમણ ેઅગાઉની ચ ાંટણીમાાં મતદાન કયુિં હોય, જેઓ 

તાજેતરમાાં જ બ્રૅમ્પટન ખાતે લનવાસ કયો હોય, અથવા જેઓ ઑલટોબર 22 પહેલા ઉંમરના 18 વર્ક પ ણક કરતા હોય – કે તેઓ ચકાસી લે કે શુાં 

તેઓ મતદાર યાદીમાાં છે ક ેકેમ."  

જો તમ ેકૅનેડાના નાગદરક હોવ, મતદાનના દદવસ ેઓછામાાં ઓછા 18 વર્કની વયના હોવ, અન ેબ્રૅમ્પટનમાાં લનવાસ કરતા હોવ (અથવા તમ ેકે 

તમારા સાથીદાર બ્રૅમ્પટન ખાતે લમલકતના ભાડ ત અથવા માલલક હોય). 

લલાંક: 

 મતદાર યાદીમાાં તમ ેછો કે કેમ તે ચકાસો   

 મતદાન લવર્યક 5 અગત્યના મુદ્દાઓ 

 પ્રોલસી મતદાન લવશ ેવધુ માલહતી સીટીની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે.  
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http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voters-List.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=0kOgta2rLZw
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Documents/2018_Municipal_Election-5_Voting_Must_Knows.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voting-by-Proxy.aspx


 

 

 

બ્રમૅ્પટન લવશાળ આયોજનો લવર્ ેલવચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતુાં ભલવષ્ય માટે તૈયાર સાંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમુદાયની વૃલધધ, યુવાની અને વૈલવધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમે કૅનેડાના ઇનોવેશન સ પર કૉદરડોર ખાતે લસ્ટ્થત છીએ જયાાં રોકાણોન ેપ્રોત્સાલહત કરીએ છીએ અને વૈલવવક સ્ટ્તરે અમારી સફળતામાાં વૃલધધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગલતશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાાંપે છે અને અહીં કામ કરતા લોકોમાાં ગૌરવની લાગણીનો સાંચાર કરે છે. અમે બૅ્રમ્પ્ટનને આગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેથી ત ેએક જોડાણ 

ધરાવતુાં શહેર બન ેજે પ્રવતકનાત્મક, વયાપક અને સાહલસક હોય. અમન ેTwitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અહીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

  

 

 

મિડિયા સપંર્ક : 

નાટાલી સ્ટોગડિલ (Natalie Stogdill) 

િીડિયા ડિલેશન્સ  

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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