
 

 

 

13 સપ્ટેમ્બર 2018 

તાજેતરમાાં શ ાં તમ ેતમારો મઇેલબૉક્સ તપાસ્યો છે? મતદાતા સચૂનાઓ જારી કરવામાાં આવી ચકૂી  છે! 

બ્રૅમ્પટન, ઑન્ટારરયો – જો તમે બ્રૅમ્પટન નગરપાલલકા ચૂાંટણીના લાયકાત ધરાવતા મતદાર હો, તો કૅનડેા પોસ્ટ દ્વારા મોકલાવેલ મતદાતા 

સૂચના (Voter Notice) માટ ેતમારો મેઇલબૉક્સ જરૂરથી તપાસી લેશો. હાલમાાં મતદાતાની સૂલચમાાં હોય એવા બધાાં જ લોકોન ેમતદાતા 

સૂચનાઓ મેઇલ કરવામાાં આવી છે. એક તપકીરી રાંગન ાં પરલબરડય  જેમાાં ચૂાંટણીની માલહતી અન ેજે તે સરનામા પર રહેલ પ્રત્યેક મતદાતાન ે

મતદાતા સૂચનાઓ (Voter Notices) મોકલવામાાં આવી છે અન ેઆગામી થોડા રદવસોમાાં જ તે પ્રાપ્ત થઈ જશ.ે 

મતદાતા સૂચના (Voter Notice) એક મહત્ત્વપણૂણ દસ્તાવજે છે. ઑક્ટોબરમાાં જ્યારે મત આપવા જાવ ત્યાર ેમતદાતાઓન ેજાણ કરવામાાં 

આવ ેછે કે તેઓ પોતાની સાથ ેઓળખ આપતો પ રાવો અન ેમતદાતા સૂચના (Voter Notice) સાથે લઈ જશો.   

શ ાં મતદાતા સચૂના (Voter Notice) મળી નથી? 

જો તમ ેમતદાતા સૂચના (Voter Notice) ન મેળવો, તો તમારાં નામ મતદાતાની સૂલચમાાં નહીં હોય તેવ ાં બની શક.ે તમે મતદાતા સૂલચમાાં 

છો કે કેમ તે જોવા માટે સીટીની વેબસાઇટ ની મ લાકાત લો. 

 સીટીની વેબસાઇટ પર તમે તમારી માલહતી અદ્યતન કરી શકશો અને મતદાતા સૂલચ પર નામ ઉમેરવાની લવનાંતી પણ કરી શકશો. 

મતદાતા સૂલચ પર અપડટે્સ અન ેઑનલાઇન રલજસ્રેશનો ઑક્ટોબર 13 ના રદન ેરાતે 11:59 સ ધી કરી શકાશ.ે   

શ ાં હ ાં મતદાતા સચૂના (Voter Notice) લવના મત આપી શક ાં? 

હા, ફક્ત યાદ રાખીને તમારાં નામ અન ેલાયકાત પ રવાર કરતો બ્રૅમ્પટનન ાં સરનામ ાં ધરાવતો ઓળખનો પ રાવો મતદાન કરવાના સ્થળ પર લઈ 

જશો. જો તમ ેમતદાતાની સૂલચ પર નહીં હો, તો મતદાન કરવાના સ્થળ પર તમન ેસૂલચમાાં ઉમેરી શકાશે. 

 

ક્યાર ેઅન ેક્યાાં મત આપવો? 

ઓક્ટોબર 2-4, 6, 9-11, અન ે13ના રોજ એડવાન્સ વોટટાંગ હાથ ધરાશ.ે એડવાન્સ વોટટાંગ કરવા માટેન ાં સૌથી નજીકન ાં સ્થળ શોધવા 

માટે અહીં લક્લક કરો. 

ઑક્ટોબર 22 મતદાનનો રદવસ છે. આ રદવસ,ે તમે તમારા વૉડણની અાંદર કોઇ પણ સ્થળે મત આપી શકશો. તમારા વૉડણમાાં રહેલ સ્થળો 

તમને અહીં મળી જશે. 

શ ાં તમ ેમતદાન કરવાના સ્થળ પર પહોંચી શકો તમે નથી? 

તમ ેકોઇ અન્ય લાયકાત ધરાવતા મતદાતાન ે(લમત્ર અથવા પરરવારજન) તમારા વતી લનય ક્ત કરી શકો છો. તમારા લનય ક્ત કરેલ પ્રોક્સી 

મતદાતાએ બ્રૅમ્પટન સીટી હૉલ ખાતે પૂણણ કરેલ એપોઇન્ટમને્ટ ફોર વોટટાંગ પ્રોક્સી ફોમણ (Appointment for Voting Proxy form) રજૂ 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voters-List.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voters-List.aspx
http://maps1.brampton.ca/cobvote2018/advance/
http://maps1.brampton.ca/cobvote2018/voting-day/


 

 

કરવાન ાં રહેશે. પ્રોક્સી ફોમણ સીટી ક્લક્સણ ઓરફસનો સાંપકણ કરીન ેમેળવી શકાશ.ે  પ્રોક્સી દ્વારા મતદાન લવષયક વધ  માલહતી 

માટે અહીં લક્લક કરો. 

-30- 

બ્રમૅ્પટન લવશાળ આયોજનો લવષ ેલવચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવત ાં ભલવષ્ય માટે તૈયાર સાંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમ દાયની વૃલદ્ધ, ય વાની અને વૈલવધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમે કૅનેડાના ઇનોવેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે લસ્થત છીએ જ્યાાં રોકાણોન ેપ્રોત્સાલહત કરીએ છીએ અને વૈલવવક સ્તરે અમારી સફળતામાાં વૃલદ્ધ 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 

ધરાવત ાં શહેર બન ેજે પ્રવતણનાત્મક, વ્યાપક અને સાહલસક હોય. અમન ેTwitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અહીં વધ  જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 
 

 

મિડિયા સપંર્ક : 

નાટાલી સ્ટોગડિલ (Natalie Stogdill) 

િીડિયા ડિલેશન્સ  

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voting-by-Proxy.aspx
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

