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મત કેવી રીતે આપવો

લાયકાત 

તમે ટોરોનટોની મયુવનવિપલ ચૂંટણીમાં મત આપી શકો છો, જો તમે:
• એક કેનેડિયન નાગડરક હોવ; અને
• ઓછામાં ઓછા 18 વષ્ષના હોવ; અને
• ટોરોનટો શહેરના રહેવાિી હોવ; અથવા
• ટોરોનટોના નોન-રેવિિેનટ (વિન-

વનવાિી) હોવ, પરંતુ તમે અથવા તમારા 

પવત / પતની શહેરમાં વમલકત ધરાવતા 
હોવ અથવા ભાિે લીધેલ હોય; અને

• કોઈપણ કાયદા હેઠળ મતદાન કરવા માટે 
પ્રવતિંવધત ન હોવ.

તમે શહેરમાં કેટલી વમલકતો ધરાવો છો કે ભાિે લીધેલ છે તેને ધયાનમાં લીધા વગર, તમે વિટી 
ઑફ ટોરોનટોની મયુવનવિપલ ચૂંટણીમાં ફકત એક વખત જ મતદાન કરી શકો છો. તમારે તયાં જ 
મત આપવાનો છે જે વોિ્ષમાં તમે રહો છો.

મતદાન

મતદાન અવધકારી:
• આપનું અવભવાદન કરશે અને તમારે જયાં જવાનું હશે તયાં જવા માટે ડદશાવનદદેશ કરશે.
• તમારં નામ અને ટોરોનટોનું કવોવલફાઇંગ િરનામું દશા્ષવતી તમારી ઓળખ માટે કહેશે
• મતદારોની િૂવચ િામે તમારી ઓળખ ચકાિશે, પછી યાદીમાંથી તમારા નામ પર ક્ોિ 

કરશે
• તમારા િેલોટ (મતપત્ર)ને એક ગુપત ફોલિરમાં મૂકશે અને તમને િતાવશે કે તમારા મતપત્ર 

પર કેવી રીતે માક્ષ કરવું
• તમને મતદાન સક્ીન પર ડદશામાન કરશે

તમે:
• તમારી પિંદગીના ઉમેદવારની જમણી િાજુએ રહેલ 

લંિગોળને ભરીને તમારા મતદાનને વચવ્નત કરશો.
• મતપત્ર પર દરેક ઓડફિ માટે એકવાર મત આપશો.

 ▫ જો તમે કોઈ ભૂલ કરો અથવા તમારે કોને મત 
આપવો છે તે વવશે તમારં મન િદલાય તો મતપત્રને ચૂંટણી અવધકારી પાિે લઇ 
જાઓ જે તમારા મતપત્રને રદ્દ કરશે અને તમને િીજંુ મતપત્ર આપશે.

• તમારા વચવ્નત મતપત્રને ગુપત ફોલિરમાં મૂકો અને તેને ચૂંટણી અવધકારી પાિે લઇ જાઓ 
જે તમારા મતપત્રને ટેબયુલેટરમાં ફીિ કરશે.

 ▫ જો તમારા મતપત્રમાં કોઈ િમસયા હશે, તો ટેબયુલેટર તેને પરત કરશે. ચૂંટણી 
અવધકારી તમને નવું મતપત્ર મેળવવાનો વવકલપ આપશે અથવા ટેબયુલેટર દવારા 
મતપત્રને વચવ્નત તરીકે સવીકાર કરાવશે.
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 ▫ જો તમને મતપત્રને યોગય રીતે કેવી રીતે વચવ્નત કરવું તે અંગે કોઈ પ્રશનો હોય તો 
કોઇપણ ચૂંટણી અવધકારી તમને તે ખુશીથી િમજાવશે.

• ટેબયુલેટર દવારા તમારા મતપત્રનો સવીકાર કરાયા પછી તમે િફળતાપૂવ્ષક મતદાન કયુું 
ગણાશે.

ઘોષણાઓ

નં. 1 – લાયકાતની ઘોષણા

જો કોઈ વયવકત તમારા મત આપવાના અવધકાર પર પ્રશન કરે, તો તમારે લાયકાત અંગેની 
ઘોષણા કરવી જ જોઇએ – તે ખાતરી કરવા માટે કે તમે લાયક છો. (જુઓ: લાયકાતો)

હંુ, (તમારં નામ જણાવો), ઘોષણા કરં છંુ કે હંુ એક લાયક મતદાર છંુ અને મેં આ 
ચૂંટણીમાં પહેલાથી જ મતદાન કરેલું નથી.

નં. 2 – દુભાવષયાની ઘોષણા

જો તમારે એક દુભાવષયાની િહાયની જરૂર હોય, તો તમે એવા કોઈ વયવકતને તમારા 
દુભાવષયા તરીકે કામ કરવા માટે કહી શકો છો કે જે કોઈ ઉમેદવાર અથવા તપાિ અવધકારી 
નથી.
િહાય પૂરી પાિયા પહેલાં દુભાવષયાએ ઘોષણા શપથ લેવી જ જોઈએ. તેઓ તમારી િાથે 
વોટટંગ સક્ીનની પાછળ જઇ શકે નહીં.

હંુ, (તમારં નામ જણાવો), ઘોષણા કરં છંુ કે હંુ મતદારને આપેલ કોઈપણ જાહેરાત, 
દસતાવેજ અથવા પ્રશનનું િાચું ભાષાંતર કરીશ અને જવાિ આપીશ.

નં. 3 – મતદારના વમત્રની ઘોષણા

જો તમે મતપત્ર વચવ્નત કરી શકતા ન હોવ, તો તમે એક વમત્રને મદદ કરવા માટે કહી 
શકો છો. વમત્રે ઘોષણા શપથ લેવી જોઈશે.  વમત્ર તરીકે વત્ષનાર વયવકત તમારી િાથે વોટટંગ 
સક્ીનની પાછળ જઈ શકે છે. કોઈ વયવકત વિવાય કે નરિુંગ હોમ અથવા પડરવારના િભયો 
માટે માત્ર એક જ વખત વમત્ર તરીકે વતતી શકે છે.

હંુ, (તમારં નામ જણાવો), ઘોષણા કરં છંુ કે હંુ:
• મતપત્ર પર મતદારના વનદદેશન પ્રમાણે જ વચ્ન કરીશ
• મતદારને તેમની પિંદગી કરવા માટે પ્રભાવવત કરવાનો પ્રયાિ કરીશ નહીં
• મતદારે કેવી રીતે મત આપયો છે તે ગુપત રાખીશ
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ઓળખના ઉદાહરણો
તમારું નામ અને ટોરોનટોનુું ક્ોલિફાઇંગ સરનામુ દરાશા્તી ઓળખ.  મતદાર 
માલિતીકારશાને ઓળખ તરીકે ઉપયોગ કરી રકાય નિીં.

• ઑનટેડરઓનું ડ્ાયવર લાયિનિ
• ઑનટેડરઓહેલથકાિ્ષ (િરનામાં િાથે 

ફોટોકાિ્ષ)
• ઑનટેડરઓ ફોટોકાિ્ષ
• ઑનટેડરઓ મોટરવાહન પરવાનગી 

(વાહન ભાગ)
• કેનિલ કરેલો વયવકતગત ચેક
• ઑનટેડરઓમાં પ્રોપટતીને લગતા મોટ્ષગેજ 

સટેટમેનટ, લીઝ અથવા ભાિાકરાર
• વીમા પૉવલિી અથવા વીમાનું સટેટમેનટ
• એક નાણાકીય િંસથા િાથે લોન કરાર 

અથવા અનય નાણાકીય કરાર
• ઑનટેડરઓમાં નયાયાલય દવારા િહાર 

પિાયેલો અથવા પ્રમાવણત કરેલ દસતાવેજ
• કેનેિા, ઑનટેડરઓની િરકાર અથવા 

ઑનટેડરઓમાં કોઈ મયુવનવિપાવલટી 
અથવા કોઈ એજનિી અથવા આવી કોઈ 
િરકાર તરફથી કોઈ અનય દસતાવેજ

• ઑનટારીયોમાં ઇવનિયન એકટ (કેનેિા) 
હેઠળ સથાવપત િૅનિ કાઉવનિલમાંથી 
કોઇપણ દસતાવેજ, 

• આવકવેરા આકારણી નોડટિ
• ચાઇલિટેકિ િેવનડફટ (િાળકકર લાભ) 

સટેટમેનટ
• રોજગાર વીમા ચુકવેલ લાભોનું સટેટમેનટ 

T4E
• ઓલિએજ વિકયુડરટી T4A (OAS)નું 

સટેટમેનટ
• કેનેિા પેનશન પલાન લાભો T4A  (P) નું 

સટેટમેનટ
• કેનેિા પેનશન પલાન યોગદાનનું સટેટમેનટ
• ઑનટેડરઓ વકિ્ષ માટે િાયરેકટ ડિપોવઝટનું 

સટેટમેનટ
• ઑનટેડરઓ ડિિેવિવલટી િપોટ્ષ પ્રોગ્ામ 

માટે િાયરેકટ ડિપોવઝટનું સટેટમેનટ

• કાય્ષસથળ િલામતી અને વીમા િોિ્ષના 
લાભોનું સટેટમેનટ T5007

• વમલકતકર આકારણી
• ક્ેડિટકાિ્ષ સટેટમેનટ, િૅંક એકાઉનટ 

સટેટમેનટ, અથવા RRSP, RRIF, 
RHOSP અથવા T5 સટેટમેનટ

• CNIB કાિ્ષ અથવા અનય રવજસટિ્ષ 
િખાવતી (ચૅડરટેિલ) િંસથાનું કાિ્ષ જે 
અપંગ વયવકતઓ માટે િેવાઓ પૂરી પાિે 
છે

• હૉવસપટલ કાિ્ષ અથવા રેકોિ્ષ દસતાવેજ
• કેમપિ વનવાિસથાન દશા્ષવતો, દસતાવેજ 

જે પોસટ-િેકનિરી િંસથામાં વવદ્ાથતી 
વનવાિ માટે જવાિદાર અવધકારીઓ 
અથવા ઓડફિ દવારા આપવામાં આવે છે

• લૉનગ-ટમ્ષ કેર હોમિ એકટ, 2007 
અંતગ્ષત, ઘર માટેના એિવમવનસટ્ેટર દવારા 
જારી કરાયેલ લાંિાગાળાના િંભાળ ગૃહ 
પર રહેઠાણ દશા્ષવતો દસતાવેજ.

• હાઈડ્ો, વોટર, ગૅિ, ટેવલફોન અથવા 
કેિલ ટીવી માટેના યુડટવલડટ વિલ અથવા 
એક પવબલક યુડટવલટી કવમશન દવારા 
અપાયેલ કોઈ વિલ

• ચેકસટિ, T4 સટેટમેનટ અથવા કોઈ 
પોસટ-િેકનિરી સકૂલમાંથી એમપલોયર 
ટ્ાંવસક્પટ અથવા ડરપોટ્ષકાિ્ષ દવારા જારી 
કરાયેલ ચુકવણી રિીદ


