
 

 

                                                                                                                            

25 સપ્ટેમ્બર 2018 

એડવાન્સ વોટટિંગનો પ્રારિંભ 2 ઑક્ટોબર 2018 

બ્રૅમ્પટન, ઑન્ટારરયો – બ્રૅમ્પટન મ્યુનનનસપલ ચુિંટણીના એડવાન્સ વોટટિંગનો પ્રારિંભ આવત ેઅઠવારડયે થશ,ે અન ેતે ઑક્ટોબર મનિનામાિં આઠ 

રિવસ સુધી િાથ ધરાશ.ે ઓક્ટોબર 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 અન ે13ના રોજ એડવાન્સ વોટટિંગ િાથ ધરાશ.ે સિંપણૂણ યાિી નીચે મુજબ છે. 

મતિાતાઓ ઇન્ટરએનક્ટવ ટૂલ નો ઉપયોગ પણ brampton.ca/bramptonvotes પર કરી શકશે જેથી પોતાના રિેઠાણથી સૌથી નજીકના 

એડવાન્સ વોટટિંગ સ્થળન ેશોધી શક.ે  

એડવાન્સ વોટટિંગ સ્થળો 

 

મિંગળવારથી ગુરૂવાર, ઑક્ટોબર 2-4, સવારે 8:30 થી સાિંજે 8 

 બ્રૅમ્પટન સીટી િૉલ, 2 વેલલિંગ્ટન સ્રીટ પનચચમ  

(Brampton City Hall, 2 Wellington St W) 

 

શનનવાર, ઑક્ટોબર 6 અન ેશનનવાર ઑક્ટોબર 13ના રોજ સવાર ે10 થી સાિંજે 5 

 બ્રૅમ્પટન સીટી િૉલ, 2 વેલલિંગ્ટન સ્રીટ પનચચમ  

(Brampton City Hall, 2 Wellington St W) 

 બ્રૅમ્પટન સૉકર સેંટર, 1495, સૅન્ડલવુડ પાકણવ ેપૂવણ  

(Brampton Soccer Centre, 1495 Sandalwood Pkwy E) 

 કેનસ કૅમ્પબેલ કમ્યુનનટી સેંટર, 1050 સૅન્ડલવુડ પાકણવ ેપનચચમ  

(Cassie Campbell Community Centre, 1050 Sandalwood Pkwy W) 

 સેંચ્યુરી ગાડણન્સ રરરિએશન સેંટર 340 વૉડન સ્રીટ પૂવણ  

(Century Gardens Recreation Centre, 340 Vodden St E) 

 ડેનવડ સુઝુકી સેકન્ડરી સ્કલૂ, 45 ડેનવસેમ ડ્રાઇવ  

(David Suzuki Secondary School, 45 Daviselm Dr) 

 અન્સણનક્લફ રરરિએશન સેંટર, 44 ઇસ્ટબોનણ ડ્રાઇવ  

(Earnscliffe Recreation Centre, 44 Eastbourne Dr) 

 ગોર મેડોઝ કમ્યુનનટી સેંટર, 10150 ધી ગોર રોડ  

(Gore Meadows Community Centre, 10150 The Gore Rd) 

 ગ્રીનનબ્રઆર રરરિએશન સેંટર, 1100 સેંરલ પાકણ ડ્રાઇવ  

(Greenbriar Recreation Centre, 1100 Central Park Dr) 

http://maps1.brampton.ca/cobvote2018/advance/
http://www.brampton.ca/bramptonvotes


 

 

 જીમ આચણડેરકન રરરિએશન સેંટર, 292 કોનેસ્ટોગા ડ્રાઇવ  

(Jim Archdekin Recreation Centre, 292 Conestoga Dr) 

 સાઉથ ફ્લેચર સ્પોર્ટસણપ્લેકસ્, 500 રે લૉસન બૂલેવડણ  

(South Fletcher's Sportsplex, 500 Ray Lawson Blvd) 

 

મિંગળવારથી ગુરૂવાર, ઑક્ટોબર 9-11, સવારે 8:30 થી સાિંજે 8  

 નસનવક સેંટર, 150 સેંરલ પાકણ ડ્રાઇવ  

(Civic Centre, 150 Central Park Dr)  

મતિાન માટ ેએડવાન્સ વોટટિંગની કેટલીક તારીખો થેન્ક્સનગલવિંગ સપ્તાિના અિંત ેઆવ ેછે જેથી તમામ મતિાતાઓ માટ ેવધ ુસગવડતાભયુું રિે, 

જેમાિં લાયકાત ધરાવતા નવદ્યાથીઓનો સમાવેશ થાય છે જેઓ લોંગ વીકએન્ડ માટ ેઘરે પાછા ફયાણ િોય. ઐનતિાનસક રીતે જોતા, તમામ 

લાયકાત ધરાવતા મતિાતાઓ સાથે તુલના કરીએ તો યુવા લોકો (18-29 વર્ણની વયના)ની મતિાનની માત્રા સૌથી નનમ્ન રિી છે. આના નવશ ે

વધુ માનિતી સીટીની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે.    

વધારાના મિત્ત્વપૂણણ મદુ્દાઓ 

 મતિાનનો રિવસ છે સોમવાર, 22 ઑક્ટોબર 2018 સવાર ે10 થી સાિંજે 8 

 મતિાન કરવા માટ ેતમારિં નામ અન ેબ્રૅમ્પટનનુિં સરનામુિં ધરાવતુિં ઓળખપત્ર અન ેતમન ેકૅનેડા પોસ્ટ ટપાલમાિં પ્રાપ્ત થયેલ વોટર 

નોરટસ કોઇ પણ એડવાન્સ વોટટિંગ સ્થળો પર સાથ ેલઈ જશો. 

 જો તમન ેવોટર નોરટસ પ્રાપ્ત ન થઈ િોય તો બની શક ેકે તમે મતિાતાની સૂનચ પર નિીં િશો, પરિંત ુમતિાન કરવાના સ્થળ પર 

તમન ેસૂનચમાિં ઉમેરી શકાશ.ે તમારે અવશ્ય જરૂરી ઓળખપત્ર સાથે લાવવાનુિં રિેશે. 

 તમન ેમતિાતાની યાિી પર ઉમેરવાની નવનિંતી કરવામાિં આવી િોય અથવા ઑનલાઇન તમારી માનિતી અદ્યતન કરી િોય તો તમાર ે

મત આપવાના સ્થળે ઓળખપત્ર પણ લાવવાનુિં રિેશે. 

 તમામ એડવાન્સ વોટટિંગ સ્થળો પર તમારા ઉપયોગ માટ ેસુલભ મતિાન એકમ િશ.ે 

 પ્રથમ વખત મતિાન કરનાર મતિાતા માટે આ ‘મતિાન માગણિર્શણકા’ ઉપયોગી નીવડશે. 

 જો તમે મતિાનના રિવસ ેએડવાન્સ વોટટિંગ સ્થળ પર પિોંચી શકો નિીં તો પ્રોક્સી મતિાન નવશ ેવધુ માનિતી મેળવો. 

 મતિાન સિંબિંનધત કોઇ પણ અન્ય પ્રચનો માટે સીટી વેબસાઇટ પર વારિંવાર પૂછાતા પ્રચનોનો નવભાગ નો સિંિભણ લો. 

  

ક્વોટ:  

"જે મતિાતાઓન ેનનયત સમય પિેલા મત આપવાની ઇચ્છા િોય તેઓ માટ ેઘણી બધી એડવાન્સ વોટટિંગની તકો છે. મતિાન કરવુિં ત ેઆપણા 

શિેરના નવકાસ માટનેો અગત્યનો માગણ છે અન ેઅમ ેતમામ લાયકાત ધરાવતા મતિાતાઓન ે2018 બ્રૅમ્પટન નગરપાનલકા ચૂિંટણી 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/18-1232-voter-infographics.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voting-by-Proxy.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/Frequently-Asked-Questions.aspx#voters


 

 

(Brampton Municipal Election)માિં મત આપવા પ્રોત્સાનિત કરીએ છીએ અન ેબ્રૅમ્પટનના ભનવષ્યન ેનચતરવા વધ ુસરિય થવા 

જણાવીએ છીએ." 

-        પીટર ફે, 2018 બ્રૅમ્પટન નગરપાનલકા ચૂિંટણી (Brampton Municipal Election) માટનેા સીટી ક્લકણ એન્ડ રરટર્નુંગ 

ઓરફસર 

-30- 

બ્રમૅ્પટન નવશાળ આયોજનો નવર્ ેનવચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતુિં ભનવષ્ય માટે તૈયાર સિંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમુિાયની વૃનધધ, યુવાની અને વૈનવધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રિાન કરે છે. અમે કૅનેડાના ઇનોવેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે નસ્થત છીએ જયાિં રોકાણોન ેપ્રોત્સાનિત કરીએ છીએ અને વૈનચવક સ્તરે અમારી સફળતામાિં વૃનધધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગનતશીલ શિેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાિંપે છે અને અિીં કામ કરતા લોકોમાિં ગૌરવની લાગણીનો સિંચાર કરે છે. અમે બૅ્રમ્પ્ટનને આગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેથી ત ેએક જોડાણ 

ધરાવતુિં શિેર બન ેજે પ્રવતણનાત્મક, વ્યાપક અને સાિનસક િોય. અમન ેTwitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અિીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 
 

 

  

 

મિડિયા સપંર્ક : 

બ્રાયન મટિિલ (Brian Stittle) 

સીમનયર િીડિયા ર્ોર્િકનેિર  

સીિી ઓફ બ્રામ્પિન  

905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca   

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=brian.stittle@brampton.ca

