
 

 

 

04 ઑક્ટોબર 2018  

શ ું એવ ું માનો છો ક ેમતદાનથી કોઇ ફરક નથી પડતો? ફરી વવચારો. 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – માર્ગો, બર્ગીચા, જાહેર પરરવહન, કટોકટીની સેવાઓ, મનોરુંજન, પ સ્તકાલયો... જો આ પૈકી કોઇ એકાદ સેવાન ું પણ 

આપન ેમાટ ેમહત્ત્વ હોય તો અપનો મત કીંમતી છે. આ એક નવા રસપ્રદ વવરડયોનો મ ખ્ય સુંદેશ છે, “તે કીંમતી છે. તમ ેકીંમતી છો.” જે 

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન દ્વારા જારી કરવામાું આવ્યો છે, જે લાયકાત ધરાવતા મતદાતાઓન ે22 ઑક્ટોબર 2018ના રદને મ્ય વનવસપલ ચ ુંટણીમાું 

બહાર આવીન ેમતદાન કરવાની અરજ કર ેછે. 

"લોકોન ેતેમની સીટીની સેવાઓ અન ેપ્રોગ્રામ્સ સાથે પોત ેકેટલા બધાું સુંકળાયેલા છે તેની કલ્પના જ નહીં હોય. મતદાન એટલે પોતાના 

સ્થાવનક પ્રશાસનમાું પોતાનો અવાજ બ લુંદ કરવાની પ્રભાવશાળી રીત છે,” એવ ું બ્રૅમ્પટન મ્ય વનવસપલ ચ ુંટણીના સીટી ક્લકક અન ેવનવાકચન 

અવધકારી, પીટર ફે એ જણાવ્ય ું હત ું. ર્ગત વર્ષે વરરષ્ઠ નાર્ગરરકોએ ઉપયોર્ગમાું લીધેલ કેટલીક સીટી સેવાઓ અન ેપ્રોગ્રામ્સમાું 1.2 વમવલયન 

સવારીઓ, ય વાનો દ્વારા 3.4 વમવલયન સવારીઓનો સમાવેશ થાય છે; બાળકોના રરરિએશન પ્રોગ્રામ્સમાું 1,24,900 રવજસ્રેશનો થયા; 

બ્રૅમ્પટનની લાઇબ્રેરીમાુંથી 4 વમવલયન આઇટૌછીની લેવામાું આવી; અન ેબ્રૅમ્્ટનની આર્ગ અન ેઅવનનશમન સેવાઓ દ્વારા 24,320 

કટોકટીના કૉલ પર કામર્ગીરી કરવામાું આવી હતી. 

"જ્યારે આપ આપના મેયર, કાઉવન્સલર અન ેસ્ક લ બોડકના રસ્ટીન ેમત આપો છો ત્યાર ેઆપ તેમન ેતમારે માટ ેજે અવતમહત્ત્વપ ણક રોજજુંદી 

બાબતો છે તે વવર્ષયક વનણકયો લેવાની જવાબદારી સોંપો છો. તેથી તમાર ેમત આપવો જોઇએ,” એવ ું ફે એ ઉમેય ું હત ું. 

ડેટા દશાકવ ેછે કે અન્ય વય જ થોની સરખામણીએ ય વા મરદાતાઓની ઉપવસ્થવત સૌથી વનમ્ન, એટલેક ે21 ટકાની આસપાસ રહી છે. આ વવશ ે

વધ  માવહતી આ  ડેટા સ્ટોરીમાું ઉપલબ્ધ છે. 

જ્યારે કે અર્ગાઉ મતદાતાઓન ેમત આપવા માટ ેવનયત સ્થળે મત આપવા જણાવાય ું હત ું, આ વખતની ચ ુંટણીમાું સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન દ્વારા 

"તમારા વૉડકમાું કોઇ પણ જનયાએ મત આપો” શરૂ કરવામાું આવ્ય ું છે", જે લોકોને તેઓ વનવાસ કરતા હોય તે વૉડક પૈકી 10-15 મત 

આપવાના સ્થળોનો વવકલ્પ આપવામાું આવ્યો છે. સીટી વેબસાઇટ પર ઇન્ટરએવક્ટવ નક્શો તમન ેમત આપવાન ું તમારું પસુંદર્ગીન ું સ્થળ 

શોધવામાું મદદ કરશ.ે "તમ ેકોઇ નાના મોટા કામ માટ ેનીકળો, કામ, અભ્યાસ અથવા ઉપાસના માટ ેઆવતા જતાું થોડો સમય આપીન ે

મતદાન કરશો. આનાથી બ્રૅમ્પટનના ભવવષ્યન ેઆકાર આપવામાું ખ બ મોટી મદદ મળશે” એવ ું ફે એ ઉમેય ું હત ું. 

જે લોકોન ેમતદાન વહેલ ું કરવાની ઇચ્છા હોય તેઓ એડવાન્સ વોટટુંર્ગની નીચેની તારીખોએ તેમ કરી શકશે: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=caDE3l4KssY
https://www.youtube.com/watch?v=caDE3l4KssY
http://maps1.brampton.ca/cobvote2018/voting-day/


 

 

 

 

શવનવાર, ઑક્ટોબર 6, અન ેશવનવાર, ઑક્ટોબર 13, સવાર ે10 થી સાુંજે 5 

 બ્રૅમ્પટન સીટી હૉલ, 2 વેજલુંનટન સ્રીટ પવચચમ  

(Brampton City Hall, 2 Wellington St W) 

 બ્રૅમ્પટન સૉકર સેંટર, 1495, સૅન્ડલવ ડ પાકકવ ેપ વક  

(Brampton Soccer Centre, 1495 Sandalwood Pkwy E) 

 કેવસ કૅમ્પબેલ કમ્ય વનટી સેંટર, 1050 સૅન્ડલવ ડ પાકકવ ેપવચચમ  

(Cassie Campbell Community Centre, 1050 Sandalwood Pkwy W) 

 સેંચ્ય રી ર્ગાડકન્સ રરરિએશન સેંટર 340 વૉડન સ્રીટ પ વક  

(Century Gardens Recreation Centre, 340 Vodden St E) 

 ડેવવડ સ ઝ કી સેકન્ડરી સ્ક લ, 45 ડેવવસેમ ડ્રાઇવ  

(David Suzuki Secondary School, 45 Daviselm Dr) 

 અન્સકવક્લફ રરરિએશન સેંટર, 44 ઇસ્ટબોનક ડ્રાઇવ  

(Earnscliffe Recreation Centre, 44 Eastbourne Dr) 

 ર્ગોર મેડોઝ કમ્ય વનટી સેંટર, 10150 ધી ર્ગોર રોડ  

(Gore Meadows Community Centre, 10150 The Gore Rd) 

 ગ્રીનવબ્રઆર રરરિએશન સેંટર, 1100 સેંરલ પાકક ડ્રાઇવ  

(Greenbriar Recreation Centre, 1100 Central Park Dr) 

 જીમ આચકડેરકન રરરિએશન સેંટર, 292 કોનેસ્ટોર્ગા ડ્રાઇવ  

(Jim Archdekin Recreation Centre, 292 Conestoga Dr) 

 સાઉથ ફ્લેચર સ્પોર્ટસક્ લેક્સ, 500 રે લૉસન બ લેવડક  

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

મુંર્ગળવારથી ર્ગ રૂવાર, ઑક્ટોબર 9-11, સવાર ે8:30 થી સાુંજે 8 

• વસવવક સેંટર, 150 સેંટર્લ પાકક ડ્રાઇવ 

(Civic Centre, 150 Central Park Dr) 

 

-30- 

-30- 



 

 

 

બ્રમૅ્પટન વવશાળ આયોજનો વવર્ષ ેવવચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવત ું ભવવષ્ય માટે તૈયાર સુંર્ગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમ દાયની વૃવદ્ધ, ય વાની અને વૈવવધ્ય આપણન ેઅલર્ગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમે કૅનેડાના ઇનોવેશન સ પર કૉરરડોર ખાતે વસ્થત છીએ જ્યાું રોકાણોન ેપ્રોત્સાવહત કરીએ છીએ અને વૈવચવક સ્તરે અમારી સફળતામાું વૃવદ્ધ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ર્ગવતશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અને અહીં કામ કરતા લોકોમાું ર્ગૌરવની લાર્ગણીનો સુંચાર કરે છે. અમે બૅ્રમ્્ટનને આર્ગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેથી ત ેએક જોડાણ 

ધરાવત ું શહેર બન ેજે પ્રવતકનાત્મક, વ્યાપક અને સાહવસક 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   

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

