
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

મતદાનના દદવસ ેસમય બચાવવા મતદાતાઓની યાદી તપાસો 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેદિયો (સપ્ટેમ્બિ 7, 2022) – સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન પાત્રતા ધિાવતા બધાાં મતદાતાઓને પોતે મતદાતાઓની યાદીમાાં હોવાની 

ખાતિી કિવા કહી િહ્યાં છે. 2022 નાાં બ્રેમ્પટન મ્યયનનનસપલ અન ેસ્કલૂ બોર્ડ ઇલેક્શનમાાં મત આપવાના હેતયસિ પાત્ર મતદાતાઓ 

મતદાતાઓની યાદીમાાં હોવા િહ્ાાં.   

 

આ પ્રદિયા સિળ છે. સીટીની વબેસાઇટ જયઓ, “Am I on the Voters’ List?” (શયાં હય ાં મતદાતાઓની યાદીમાાં છય ાં) પિ નક્લક કિો અન ે

તમારાં નામ, જન્મ-તાિીખ અન ેસિનામયાં જણાવીને તપાસી જયઓ કે તમે યાદીમાાં છો ક ેકેમ. તમે તમાિી માનહતી ઓનલાઇન ચકાસી શકો છો 

કે અદ્યતન કિી શકો છો, અથવા ઉમેિવા નોંધણી કિાવી શકો છો જો તમારાં નામ યાદીામાાં ના હોય. ઓનલાઇન નોંધણી ઓક્ટોબિ 15 નાાં 

િોજ સાાંજે 5 વાગ્યા સયધી ઉપલબ્ધ િહેશે. 

 

પાત્ર મતદાતાઓ સીટી હૉલમાાં સીટી ક્લાકડની ઑદફસે પણ જઈને તપાસી શક ેછે કે શયાં તેઓ મતદાતાઓની યાદીમાાં છે કે કેમ અને જરૂિ પર્ે 

તો, વોટસડ નલસ્ટ (મતદાતાઓની યાદી)નયાં ફોમડ સયધાિવા અિજી કિી શક ેછે. મતદાતાઓ કોઇપણ એર્વાન્સ વોટટાંગ સ્થળે, અથવા મતદાનના 

દદવસે ફોમડ પણ ભિી શક ેછે. 

 

તમે મત આપવાન ેપાત્ર છો જો તમે કેનદેર્યન નાગદિક હો, મતદાનના દદવસે ઓછાાંમાાં ઓછાાં 18 વર્ડની ઉંમિના હો, અન ેબ્રેમ્પટનમાાં િહતેા 

હો (અથવા તમે ક ેતમાિા પત્ની કે પનત બ્રેમ્પટનમાાં નમલકતના માનલક કે ભાર્યઆત હો). 

 

કર્ીઓ (લલાંક્સ) 

• શયાં તમે મતદાતાઓની યાદીમાાં છો ક ેકેમ ત ેતપાસો 

• મતદાતાની પાત્રતા 

• બ્રેમ્પટનમાાં મતદાન 2022 

અવતિણ (ક્વૉટ): 

“તમે પાછલી ચૂાંટણીઓમાાં મત આપ્યો હોય અથવા સોમવાિ, ઓક્ટોબિ 24 નાાં િોજ પહેલાાં તમાિી ઉંમિ 18 વર્ડની હોય તો પણ, તમે 

મતદાતાઓની યાદીમાાં હોવાનયાં તપાસવયાં મહત્વની બાબત છે. એક અદ્યતન મતદાતાઓની યાદી સમય બચાવ ેછે અને બધાાં બ્રેમ્પટન 

મતદાતાઓ માટ ેમતદાન પ્રદિયાન ેસિળ બનાવ ેછે.”  

- પીટિ ફૅ (Peter Fay), સીટી ક્લાકડ અને દિટર્નિંગ ઓદફસિ (ચૂાંટણી અનધકાિી), સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે 

લોકો. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કને્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/AmIOnList.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/who-can-vote.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/Welcome.aspx


 

 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ , અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચિલ વમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

                                                            

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7%2BA%2B0scwN4CrQA1wiuc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna%2F301xZPtc8iEQxKYoA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P8%2FjomtkZlg6j2Bt7keO4%2BgeUI%2B85W29L%2B6WlXB76AI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b7C0DcCdEbCONSmNqsgsjtnStlH4174LyvC2J8Q0Mg4%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

