
 

 

 

15 ઑક્ટોબર 2018  

તમારા વૉર્ડમાાં ઑક્ટોબર 22ના રોજ કોઇ પણ સ્થળ ેમત આપો 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 22 ઑક્્બર 2018ના રિને નનર્ાડરરત નગરપાનિકાની ચ ાંટણીમાાં મતિાન કરવ ાં વર્  સરળ બનાવી 

રહ્યા છે. આ રિને,  િાયક મતિારો પોત ેનનવાસ કરતા હોય તે વૉર્ડમાાં કોઇ પણ મતિાનના સ્થળે મત આપી શકશે. 

તમારા વૉર્ડમાાં રહેિ મતિાન કરવાના સ્થળોની યાિી માટે કૃપા કરીને તમારી વોટર નોરટસ જ ઓ, અથવા સીટીની વેબસાઇટ પર 

રહેિા  ઇન્ટરએનક્ટવ નક્શા નો ઉપયોગ કરો: www.brampton.ca/bramptonvotes. 

"બ્રૅમ્પટનમાાં 147 મતિાન કરવાના સ્થળો છે. ઑક્ટોબર 22ના રોજ તમ ેજ્યારે ઘરની બહાર પર્ો જેમક ેનાનામોટા કાયો પ ણડ કરવા, 

શાળામાાંથી તમારા બાળકન ેનપક અપ કરવા, અથવા કામર્ાંર્ા, અભ્યાસ, અથવા રમતગમત પરથી ઘર ેપાછા ફરો ત્યારે એવી પ રેપ રી સાંભાવના 

છે કે તમારા વૉર્ડમાાં તમે કોઇ મત આપવાના સ્થળથી બહ  િ ર નહીં હશો. તમારો મત કીમતી છે અન ેબ્રૅમ્પટનના ભાનવન ેઆકાર આપવામાાં 

મિિ કરશ,ે તેથી તમારા મત આપવાના આનર્કારનો ઉપયોગ કરવાન ાં યાિ રાખશો.” એવ ાં બ્રૅમ્પટન મ્ય નનનસપિ ચ ાંટણીના સીટી ક્િકડ અન ે

નનવાડચન અનર્કારી, પીટર ફે એ અરજ કરી હતી. 

મ ખ્ય મ દ્દાઓ 

 મતિારની િાયકાત: તમાર ેબ્રૅમ્પટનમાાં નનવાસ કરતા કૅનેર્ાના નાગરરક હોવ ાં જરૂરી છે અન ેમતિાનના રિન ેઓછામાાં ઓછી 18 

વર્ડની વય હોવી જોઇએ. જો તમ ેબ્રૅમ્પટનમાાં નનવાસ નહીં કરતા હો, પરાંત  તમ ેઅથવા તમારા પનત કે પત્ની શહેરમાાં નમિકત 

ર્રાવતા હો અથવા ભાર્ ેઆપતા હોય તો તમ ેમત આપવા િાયક ઠરો છો. 

 ઓળખ: મત આપવાના સ્થળે આવો ત્યારે તમામ મતિારોએ તમને ટપાિમાાં પ્રાપ્ત થયેિ વોટર નોરટસ અને સ્વીકાયડ 

ઓળખ પત્ર  અવશ્ય સાથે રાખવાન ાં રહેશે. 

 જો તમ ેિાયકાત ર્રાવતા મતિાર હો પરાંત  ટપાિમાાં વોટર નોરટસ પ્રાપ્ત ન થઈ હોય તો તમ ેમતિાર યાિીમાાં તમ ેનહીં હો એવી 

સાંભાવના છે. તમે મત આપવાના સ્થળે  સ્વીકાયડ ઓળખ પત્ર પ રાં પાર્ીન ેતમારાં નામ યાિીમાાં ઉમરેી શકો છો. 

 સીટીની વેબસાઇટ પર પ્રોનક્સ મતિાન પ્રરિયા સનહત સ્વીકાયડ ઓળખ પત્ર, વારાંવાર પ છાતા પ્રશ્નો અને અન્ય મતિાર 

માનહતી ઉપિબ્ર્ છે. 
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બ્રમૅ્પટન નવશાળ આયોજનો નવર્ ેનવચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ર્રાવત ાં ભનવષ્ય માટે તૈયાર સાંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમ િાયની વૃનધર્, ય વાની અને વૈનવધ્ય આપણન ેઅિગ 

ઓળખ પ્રિાન કરે છે. અમે કૅનેર્ાના ઇનોવેશન સ પર કૉરરર્ોર ખાતે નસ્થત છીએ જ્યાાં રોકાણોન ેપ્રોત્સાનહત કરીએ છીએ અને વૈનશ્વક સ્તરે અમારી સફળતામાાં વૃનધર્ કરી રહ્યા છીએ. અમ ેબનાવી 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/who-can-vote.aspx
http://maps1.brampton.ca/cobvote2018/voting-day/
http://www.brampton.ca/bramptonvotes
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/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Welcome.aspx


 

 

રહ્યા છીએ એવા ગનતશીિ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાાંપે છે અને અહીં કામ કરતા િોકોમાાં ગૌરવની િાગણીનો સાંચાર કરે છે. અમે બૅ્રમ્પ્ટનને આગળ ર્પાવી રહ્યા છીએ જેથી ત ેએક જોર્ાણ 

ર્રાવત ાં શહેર બન ેજે પ્રવતડનાત્મક, વ્યાપક અને સાહનસક હોય. અમન ેTwitter અને Facebook પર ફોિો કરો. અહીં વર્  જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

મિડિયા સપંર્ક : 

નાટાલી સ્ટોગડિલ (Natalie Stogdill) 

નમરર્યા સાંકિનકતાડ 

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

