
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

      

મતદાનન ે100 રદવસ બાકી – તયૈાિ છો? 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (15 જુલાઈ 2022) – સોમવાિ, 24 ઑક્ટોબિ 2022ના િોજ બ્રૅમ્પટનના મતદાિો નગિપાલલકા અન ેસ્કૂલ બોર્ડની 

ચુુંટણીઓમાું મતદાન કિી એક મહત્ત્વપૂણડ લનણડય લેશ ેત ેમાટ ેિલવવાિ જુલાઇ 17ના રદન ે100 રદવસ બાકી િહેશે. 

 

મતદાન સિળ છે – મતદાિો માટે અહીં થોર્ીક સહાયક સચૂનાઓ આપીએ છીએ: 

• લનર્ાડરિત કિો ક ેતમ ેઉત્સવો ર્િાવતા મતદાિ છો: તમે કૅનેર્ાના નાગરિક હોવ, મતદાન રદવસના રદને તમ ેઓછામાું ઓછા 

18 વર્ડના હોવ અને બ્રૅમ્પટનમાું િહેતા હોવ (અથવા બ્રૅમ્પટનમાું જમીન માલલક અથવા ભારુ્આત છો ક ેએવા માલલક કે 

ભારુ્આતના જીવનસાથી હોવ) તો તમે મતદાન કિવા લાયક છો. 

• મતદાિ યાદીમાું તમાિી માલહતીની પલુિ કિો: તમાિી માલહતી સાચી અને અદ્યતન થયેલ છે કે કેમ ત ેચકાસવા માટે અહીં 

મુલાકાત લો voterlookup.ca. આ વબેસાઇટ 21 જુલાઈ 2022 સરુ્ી સરિય િહેશ.ે ત્યાિ પછી, સપ્ટેમ્બિ 1ના િોજથી મ્તદાિો 

પોતાની માલહતી લસટીની વેબસાઇટ પિ ચકાસી શકશે. 

• તમાિા વૉર્ડન ેજાણો: તમ ેકયા વૉર્ડમાું લનવાસ કિો છો ત ેઅુંગે તમને ખાતિી ન હોય તો અહીં ચકાસો. 

• તમાિા વૉર્ડમાું કોઇ પણ સ્થળ ેમત આપો: ઓક્ટોબિ 24ના િોજ, તમે તમાિા વૉર્ડની અુંદિ કોઇ પણ સ્થળે મત આપી શકશો. 

મતદાન સ્થાનની માલહતી સપ્ટેમ્બિમાું લસટીની વબેસાઇટ પિ ઉપલબ્ર્ િહેશે. 

• એર્વાન્સ વોટટુંગ તાિીખો: જો તમે ઓક્ટોબિની 24ના િોજ ઉપલબ્ર્ નથી, તો 7, 8, 9, 14 અથવા 15 ના િોજ કોઈ પણ 

એર્વાન્સ મતદાનના રદવસોમાું મતદાન કિવાનુું લવચાિશો. એર્વાન્સ માલહતી સપ્ટેમ્બિમાું લસટીની વબેસાઇટ પિ ઉપલબ્ર્ િહેશે. 

સમાજના એવા સભ્યો માટે પણ એર્વાન્સ મતદાન સાિો લવકલ્પ બની શકશે જેઓ રદવાળી અથવા બુંદી છોર્ રદવસ ઉજવવામાું 

વ્યસ્ત હોય કાિણકે બન્ને તહેવાિો આ વખત ેમતદાન રદવસની તાિીખે જ છે. 

• પ્રોલક્સ મતદાન: જો તમે બ્રૅમ્પટનના ઉત્સવો ર્િાવતા મતદાિ હોવ જેઓ મતદાનના રદવસે ક ેએર્વાન્સ મતદાનના રદવસો પિ 

ઉપલબ્ર્ નહીં હશો, તો તમે કોઇપણ અન્ય ઉત્સવો ર્િાવતા બ્રૅમ્પટનના મતદાિને લનયકુ્ત કિી શકો છો જેઓ તમાિા વતી મતદાન 

કિશ.ે એવી કોઇપણ વ્યલક્ત જેમનુું નામ મતદાિ યાદીમાું હોય અથવા ઉમેિવામાું આવ્યુું હોય તેઓ પ્રોલક્સ તિીક ેમતદાન કિી શકશે. 

પ્રોક્સી મતદાન લવશે વર્ુ માલહતી લસટીની વબેસાઇટ પિ થોર્ા સમયમાું ઉપલબ્ર્ થશ.ે 

• હોમ વોટટુંગ (ગહૃ મતદાન) સર્વડસ: એવા પાત્રતા ર્િાવતા મતદાિો જેઓ પોતાની માુંદગી, ઇજા કે લવકલાુંગતાને કાિણે ઘિની બહાિ 

નીકળી શક ેતેમ ન હોય તેઓ ઓક્ટોંબિ 11, 12 અને 13ના િોજ ઘિેથી મતદાન કિવાની સેવા માટે અિજી કિી શક ેછે. પાત્રતાના 

માપદુંર્ો પૂણડ કિતા હોય તવેી વ્યલક્તઓ માટે મયાડરદત એપૉઇન્ટમેન્ટો ઉપલબ્ર્ થશ.ે સેવા અને એપૉઇન્ટમેન્ટ લવશ ેવર્ુ માલહતી 

લસટીની વબેસાઇટ પિ થોર્ા સમયમાું ઉપલબ્ર્ થશ.ે 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.voterlookup.ca/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|1788f7fcd3f54d9bbdfd08da668e7a80|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637935059377605948|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=6qAPi8x0XuuJkFc1quwprETGseDJIa1XaoJoo+syzsY=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Find-your-Ward.aspx


 

 

• પોતાનુું ઓળખપત્ર સાથ ેલાવશો: મતદાિોએ મત આપવા માટે તેમનુું નામ અન ેબ્રૅમ્પટનનુું પાત્રતા ર્િાવતુું સિનામુું દશાડવતુું કોઇપણ 

એક ઓળખપત્ર સાથે લાવવાનુું િહેશે. મતદાન પૂવે ઓળખ માટનેા સ્વીકાયડ દસ્તાવેજોની યાદી જોઇ લેશો. 

વર્ાિાના સ્મલૃતપત્રકો: 

• ચુુંટણીમાું કામ કિો: આજે જ મ્યુલનલસપલ ચૂુંટણી કાયડકિ બનવા માટ ેઅિજી કિો અને મતદાનના રદવસે વહીવટી અને ગ્રાહક સેવા 

કાયોમાું સહાય કિો. 2,000 કિતા વર્ુ જગ્યાઓ ઉપલબ્ર્ છે. 18 વર્ડ કે તેથી વર્ુ ઉંમિના બ્રૅમ્પટનના િહવેાસીઓને પસુંદગી 

આપવામાું આવશે. નવી કુશળતા મેળવવાનો, શહેિના કમડચાિીઓને જાણવાનો અને તમાિા સમુદાય સાથે જોર્ાવાનો આ એક 

અનુપમ અવસિ છે. 

• નોલમનશેન ર્:ે સુંભલવત ઉમેદવાિો શુિવાિ, 19 ઑગસ્ટ, બપોિ ે2 વાગ્યા સુર્ી તેમના નામાુંકન કાગળો ફાઇલ કિી શક ેછે. 

ઉમેદવાિની પાત્રતા અને નામાુંકન પ્રરિયા લવશેની માલહતી અહીં ઉપલબ્ર્ છે. 

• તતૃીય પક્ષ જાહિેાતો: સુંભલવત તતૃીય પક્ષ જાહેિાતકતાડઓ બ્રૅમ્પટનમાું જાહેિાત આપવા માટે ઓક્ટોબિ 21 સુર્ી િજીસ્રેશ્ન ફાઇલ 

કિી શકશે. તૃતીય પક્ષ જાહેિાતો, પાત્રતાની જરૂરિયાતો અને િજીસ્રેશન પ્રરિયા લવશેની માલહતી અહીં ઉપલબ્ર્ છે. 

2022 બ્રૅમ્પટન નગિપાલલકા અને સ્કૂલ બોર્ડની ચૂુંટણી અુંગેની વર્ુ માલહતી મેળવવા માટે અહીં મલુાકાત 

લો www.brampton.ca/bramptonvotes. 

સવુાક્યો 

"માગો, ઉદ્યાનો, રિરિએશન અન ેપરિવહન જેવી મ્યલુનલસપાલ સવેાઓ િહેવાસીઓના િોજજુંદા જીવનનો ભાગ છે. મ્યુલનલસપલ અને સ્કલૂ 

બોર્ડની ચૂુંટણીમાું મતદાન એ તમાિા શહેિન ેઆકાિ આપવાની એક મહત્વપૂણડ િીત છે, અને એર્વાન્સ મતદાનના રદવસો, ગૃહ મતદાન અને 

તમાિા વૉર્ડમાું કોઈપણ સ્થળે મત આપવાની ક્ષમતાથી તમામ લોકોન ેસુલવર્ા પ્રદાન થાય છે. મ્યુલનલસપાલ અને સ્કૂલના બોર્ડની ચુુંટણીઓને 

જ્યાિે માત્ર 100 જેટલા રદવસો િહ્યા છે ત્યાિે સલુનલશ્ચતપણ ેમત આપવાનુું આયોજન જરૂિથી કિશો!" 

- પીટિ ફે, સીટી ક્લકડ એન્ર્ રિટર્નિંગ ઓરફસિ, લસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅરે્ાના સૌથી ઝર્પી લવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાું 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદડ છે 

લોકો. અમને ઊજાડ મળે છે અમાિા લવલવર્ સમાજોમાુંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ડણનુું કને્ર છીએ અને અમે તકલનકી અને પયાડવિણીય નલવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુું નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા લનિોગી શહેિના લવકાસ માટે છે જે સુિલક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોર્ાવ. વર્ુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/candidates/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/bramptonvotes
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

લમરર્યા સુંપકડ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મલલ્ટકલ્ચિલ લમરર્યા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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