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વૉર્ડમાું ફેરફારો
2018ની મ્યુનનનિપલ ચૂંટણીઓ માટ ેવૉર્ડની હદોમા ંફેરફારો થ્ા છે. 1 ડરિેમ્બર 2018ના રોજ જ્ાર ેકાઉન્િલની ટમ્ડ શરૂ થા્ ત્ાર ેઆ 
ફેરફારો અમલી ્બનશ.ે વૉર્ડની હદોન ેવધયુ િારી રીત ેિમજવા માટ ેતમ:ે

•  ક્ા વૉર્ડમા ંમત આપશો અન ેતમારા વૉર્ડમા ંકોણ ઉભયુ ંરહયું  છે ત ેતપાિવા માટ ેમા્ વોટ [MyVote (toronto.ca/
elections/myvote)]નો ઉપ્ોગ કરી શકો છો

•  વૉર્ડના નકશા અન ેમતદાનમથકો જોઈ શકો છો

અમારી વે્બિાઇટ toronto.ca/elections પર જઈન ેઅથવા 416-338-1111 પર અમન ેકૉલ કરીને નવગતો મેળવી શકાશ.ે

MyVote 
MyVoteમા ંતમન ેજોઈતી તમામ જાણકારી છે. MyVoteના ઉપ્ોગની શરૂઆત કરવા માટ ેતમાર ંટૉર્ટોનયુ ંિરનામયુ ંદાખલ કરો અન:ે

•  તમારો વૉર્ડ અન ેનકશો શોધો
•  તમારા વૉર્ડમા ંઊભા રહેલા ઉમેદવારો જયુઓ
•  તમાર ંનામ મતદાર ્ાદીમા ંછે કે નનહ ત ેજાણો
•  તમારી માનહતી મતદાર ્ાદીમા ંઉમેરો અથવા અપરેટ કરો (1 ઑકટો્બર િયુધી)
•  ક્ા ંઅન ેક્ાર ેમત આપવો ત ેજાણો
•  તમાર ંમતદાર માનહતી કાર્ડ જયુઓ અન ેનરિ્ટ કરો
•  તમારા મતદાનમથક નવશ ેપહોંચવાની માનહતી શોધો (1 ઑકટો્બરથી શરૂ કરીને)
•  તમારા ્બેલટનો નમૂનો જયુઓ (1 ઑકટો્બરથી શરૂ કરીને)

મતદાનમથકો ફેરફારને આધીન છે, તેથી કૃપા કરીને તમ ેમત આપવા જાઓ ત ેપહેલા ંમા્વોટ (MyVote) તપાિો.

તે એક ઑનલાઇન ્ૂલ છે, જ્ાું મત આપવા મા્ે તમને 
જોઈતી તમામ માહહતી તમે મેળવી શકો છો.

toronto.ca/elections/myvote



કોણ મત આપી શકે?
તમ ેટૉર્ટો મ્યુનનનિપલ ચૂંટણીમા ંમત આપી શકો છો, જો તમ:ે

•  એક કૅનેડર્ન નાગડરક હો; અને
•  ઓછામા ંઓછા 18 વર્ડની ઉંમરના હો; અને
•  ટૉર્ટો શહેરના રહીશ હો; અથવા
•  ટૉર્ટો શહેરમા ંરહેતા ન હો, પરંતયુ તમ ેઅથવા તમારા ંજીવનિાથી શહેરમા ંનમલકતના માનલક હો અથવા નમલકત ભાર ેઆપી હો્; અને
•  કોઇપણ કાનૂન હેઠળ મતદાન કરવા પર મનાઈ ફરમાવવા ન આવી હો્.

શહેરની અંદર તમ ેગમ ેતેટલી નમલકતોના માનલક હો અથવા ત ેભાર ેઆપી હો્, પરંતયુ ટૉર્ટોની મ્યુનનનિપલ ચૂંટણીમા ંતમે માત્ર એક જ વખત 
મત આપી શકો. તમે જ્ાું રહેતા હો તે વૉર્ડમાું જ તમારે મત આપવો જોઈએ.

ચૂું્ણીનો દિવસ
િોમવાર, 22 ઑકટો્બર, 2018, િવારે 10 થી રાત્ે 8 વાગ્ા િયુધી.

આગોતરું મતિાન
્બયુધવાર, 10 ઑકટો્બરથી રનવવાર, 14 ઑકટૉ્બર િવારે 10 થી િાંજે 7 વાગ્ા િયુધી.
તમારા આગોતરા મતદાનમથકો તમારા મતદાર માનહતી કાર્ડ પર દેખાશ ેઅથવા MyVoteનો ઉપ્ોગ કરીને તમ ેત ેશોધી શકો છો.

તમાર ંમતદાર માનહતી કાર્ડ નરિ્ટ કરવા માટ ેMyVoteનો ઉપ્ોગ કરો અથવા જ્ાર ેતમ ેમત આપવા જાઓ ત્ાર ેતમારા મો્બાઇલ ડરવાઇિ પર 
ત ે્બતાવો.

હસ્ી હૉલ
્બયુધવાર, 10 ઑકટો્બરથી રનવવાર, 14 ઑકટૉ્બર િવારે 10 થી િાંજે 7 વાગ્ા િયુધી.

તમ ેટૉર્ટોમા ંગમ ેત્ા ંરહેતા હો, આગોતરા મતદાન દરનમ્ાન તમ ેToronto City Hall, 100 Queen Street W. ખાત ેમત  
આપી શકો છો.

ઓળખ (આઇરી)
મત આપવા માટ ેતમાર ેએવયુ ંઓળખપત્ ્બતાવવાનયુ ંરહેશ ેજેના પર તમાર ંનામ અન ેટૉર્ટોનયુ ંમા્્ િરનામયુ ંહો્.

મતિાનની તકો

મતિાનના દિવસોએ મો્ી કતારોમાું ઊભા 
રહેવાનુું ્ાળો. મતિાર ્ાિીમાું નોંધણી કરાવો 
અન ેતમારું મતિાર ઓળખ કાર્ડ લેતા આવો.



જ્ાર ેતમ ેમત આપવા જાઓ ત્ાર ેતમાર ંમતદાર માનહતી કાર્ડ િાથ ેલઇ જાઓ.

તમારી માનહતી િાચી છે કે નનહ તેની ખરાઈ કરવી જરૂરી છે, ખાિ કરીને જો તમ ેસથળાંતર ક્યુું હો્ અથવા છેલલી ચૂંટણી પછી તમારા નામમા ં
ફેરફાર ક્યો હો્. ટૉર્ટો શહેરના મતદારોની ્ાદીમા ંહોવાનો અથ્ડ એ છે કે તમન ેએવયુ ંમતદાર માનહતી કાર્ડ મળશ,ે જે મતદાન મથક પર તમારો 
િમ્ ્બચાવશે.

મતિાર ્ાિીમાું નોંધણી કરાવો

17 િપટેમ્બરથી શરૂ કરીને ટૉર્ટો શહેર મતદાર્ાદીમા ંિયુધારાઓનો સવીકાર કરશે.
•  તમ ે416-338-1111 પર કૉલ કરીને મતદાર્ાદીમા ંિામેલ છો કે નનહ ત ેચેક કરી શકો છો.
•  તમ ેનિટી કલક્ડની કોઈ પણ ઑડફિ ેરૂ્બરૂમા ંઆવીને અથવા 416-338-1111 પર કૉલ કરીને 

મતદાર્ાદીમા ંિયુધારાની અરજી પૂરી કરીને તમારી માનહતીમા ંઉમેરો કે િયુધારો કરાવી શકો છો.

•  ચૂંટણીના આખરી ડદવિ ેમતદાર્ાદીમા ંતમાર ંનામ દેખા્ ત ેમાટ ે14 ઑકટૉ્બર િયુધીમા ંતમામ 
િયુધારાઓ પૂરા કરવાના રહેશ.ે આ તારીખ પછી તમ ેજ્ાર ે22 ઑકટો્બરના રોજ મત આપવા જાઓ 
ત્ાર ેમતદાનમથક ેપોતાનયુ ંનામ ઉમેરાવી શકો છો.

17 સપ્ેમબરથી 1 ઑક્ોબર સુધી MyVoteનો ઉપ્ોગ કરીને તમે તમારી માહહતી તપાસો, 
ઉમેરો અથવા તેમાું ફેરફાર કરો.
નીચેની ્બા્બતો માટ ેMyVote (toronto.ca/elections/myvote)નો ઉપ્ોગ કરો:

•  તમાર ંનામ મતદાર ્ાદીમા ંછે કે નનહ ત ેજોવા માટે
•  મતદાર્ાદીમા ંતમાર ંનામ ઉમેરવા માટ ે

•  તમારી મતદાર માનહતીમા ંફેરફાર કરવા માટ ે

્ાિ રાખો: જ્ારે તમે મત આપવા જાઓ 
ત્ારે આઇરી લેતા આવો તે જરૂરી છે, પછી 
ભલે તમે મતિાર્ાિીમાું પોતાનુું નામ 
ઉમેરાવ્ુું હો્.



મતિારો મા્ેની સગવરો
મતિાનમથકો
તમામ મતદાનમથકો રિવેશની્ હશ ેઅન ેદરેક મથક નવરેની માનહતી અમારી વે્બિાઈટ toronto.ca/elections/voters પર ઉપલબધ હશ.ે

મતિાન મા્ે સુલભ ઉપકરણ
મતદાર િહા્તા ટરમ્ડનલ એ ્બેલટ નનશાન કરવાનયું િાધન છે જેનાથી નવકલાંગ મતદારો અન ેઅ્્ નવશેર જરૂડર્ાતવાળા મતદારો પોતાના 
્બેલટ પર ખાનગી રીત ેઅન ેસવતંત્પણ ેનનશાન કરી શક ેછે. તેની નવનશષ્ટતાઓમા ંટચસક્ીન, ઑડર્ો કમપોન્ટ, બ્ેઇલ કીપૅર, નિપ/પફ ટ્ૂ્બ 
ડરવાઇિ, રૉકર પેરલ/ફૂટ નસવચ અન ેફૉ્ટ િાઇઝ તથા કલર કૉ્ટ્ાસટમા ંફેરફાર કરવા માટ ેઝૂમ ફીચિ્ડનો િમાવેશ થા્ છે.

આગોતરા મતદાન માટેના તમામ સથળોએ મતદાર િહા્તા ટરમ્ડનલ ઉપલબધ ્બનશ.ે જો તમાર ેચૂંટણીના ડદવિ ેમતદાર િહા્તા ટરમ્ડનલનો 
ઉપ્ોગ કરવાની જરૂર પર ેઅન ેત ેતમારા નનધા્ડડરત મતદાનમથક પર આવેલયુ ંન હો્ તો તમ ે416-338-1111 પર કૉલ કરીને તમાર ં્બૅલટ 
ટ્ા્િફર કરાવવાની નવનંતી કરી શકો છો.

પ્ૉકસી મતિાન
જો તમ ેકોઈ પણ કારણિર મતદાનના ઉપલબધ ડદવિો પૈકીના કોઈ પણ ડદવિ ેમત આપી શકો તેમ ન હો તો વોટટંગ રિૉકિી અપોઇ્ટમે્ટ ફૉમ્ડ 
ભરીન ેતમ ેપોતાના તરફથી મત આપવા માટ ેકોઈ રિૉકિીની નનમણૂક કરી શકો છો.
વોટટંગ રિૉકિી અપોઇ્ટમે્ટ ફોમ્ડ ચૂંટણીના ડદવિ િયુધી નિટી કલક્ડની કોઈ એક ઑડફિેથી મેળવી શકાશ ેઅન ેરિમાનણત કરાવી શકાશ.ે  
વધયુ માનહતી ઇલેકશન િરવ્ડિીઝની વે્બિાઇટ: toronto.ca/elections/voters પરથી મળી શક ેછે.

જો તમને મતિાન કરવામાું કોઈ અવરોધ 
નરતો હો્ તો 416-338-2020 પર અમારો 
સુંપક્ડ કરો.

અન્ સેવાઓ
•  કેવી રીત ેમતદાન કરવયું ત ેઅંગેની િૂચનાઓ તમામ મતદાન મથકોએ બ્ેઇલ અન ે26 ભારાઓમા ંઉપલબધ થશ.ે

•  ન્બળી દૃનષ્ટ ધરાવતા મતદારોન ેમદદ કરવા માટ ેતમામ મતદાનમથકો પર મૅનગનડફકેશન શીટિ ઉપલબધ હશ.ે

•  જો તમ ેસવ્ં મતદાનમથકમા ંરિવેશી શકો તેમ ન હો તો મતદાનમથકમા ંજ અ્્ કોઈ નવસતાર ખાત ેિહા્તા 
કરવામા ંઆવે એવી નવનંતી તમ ેકરી શકો છો. દાખલા તરીક,ે પારકુંગ લૉટ અથવા ફૂટપાથની ડકનારી પાિ.ે વધયુ 
માનહતી માટ ે416-338-1111 પર કૉલ કરો.

• 416-338-OTTY (0889) પર TTY લાઇન પર કૉલ કરીને ્બનધર અથવા િાંભળવામા ંમયુશકેલી પરતી હો્ એવા 
લોકો માટ ેચૂંટણીની માનહતી ઉપલબધ છે.

•  જો તમ ેજાત ેતમારા ્બૅલટ પર નનશાન કરી શકો તેમ ન હો તો મદદ માટ ેતમ ેતમારા નમત્ન ેિાથ ેલાવી શકો છો 
અથવા તમ ેચૂંટણી અનધકારી પાિ ેમદદ માગી શકો છો.

•  તમામ મતદાનમથકો િહા્ક વ્નકતઓ અન ેિરવ્ડિ ઍનનમલિના ઉપ્ોગન ેઆવકારે છે.

જો આમાંથી કોઈ પણ િગવરો તમારી જરૂડર્ાત પૂરી કરતી ન હો્ તો કૃપા 
કરીને 416-338-1111 પર અમન ેકૉલ કરો.



ઓળખના સવીકા્્ડ પુરાવા
જ્ાર ેતમ ેમત આપવા જાઓ ત્ાર ેઓળખ (આઇરી)નો પયુરાવો હોવો જરૂરી છે. તમાર ંનામ અન ેટૉર્ટોનયુ ંમા્્ િરનામયુ ંદશા્ડવતયુ ંએક 
ઓળખપત્ લાવવાનયુ ં્ાદ રાખશો. આઇરીના એક દસતાવેજ તરીક ેતમારા મતદાર માનહતી કાર્ડનો ઉપ્ોગ થઈ શકશ ેનનહ.

સવીકા્્ડ આઇરીનાું ઉિાહરણો:
•  ઑ્ટાડર્ોમા ંજારી કરા્ેલ ફોટો કાર્ડ, ડ્ાઇવિ્ડ લા્િ્િ અથવા મોટર વહીએકલ પરનમટ (વાહનનો ભાગ).

•  રદ કરેલો વ્નકતગત ચેક, ક્ેડરટ કાર્ડ અથવા ્બે્ક ખાતાનયુ ંસટેટમે્ટ.

•  હાઇડ્ો, ટેનલફોન કે કે્બલ ટીવી, પાણી, ગૅિ માટેનયુ ં્યુડટનલટી ન્બલ અથવા પનબલક ્યુડટનલડટઝ કનમશન તરફથી એક ન્બલ.

•  નન્ોજક ેજારી કરેલી ચેકની રિીદ, T4 સટેટમે્ટ અથવા પગારની રિીદ.

•  ઑ્ટાડર્ો વકિ્ડ (Ontario Works) અથવા ઑ્ટાડર્ો નવકલાંગ િહા્તા ્ોજના (Ontario Disability Support 
Program) માટ ેરા્રેકટ ડરપોનઝટનયુ ંસટેટમે્ટ.

•  નમલકત વેરાની આકારણી, આવકવેરા આકારણીની નોડટિ, ચાઇલર ટૅકિ ્બૅનનડફટ સટેટમે્ટ.

•  મોગગેજ સટેટમે્ટ, લીઝ અથવા ભારા કરાર.
•  ઉચચ માધ્નમક શાળા તરફથી જારી કરા્ેલ ટ્ાન્સક્પટ અથવા ડરપોટ્ડ કાર્ડ.
•  કૅમપિ રહેઠાણ દશા્ડવતો દસતાવેજ, જે ઉચચ માધ્નમક િંસથા ખાત ેનવદ્ાથથીના રહેઠાણ માટ ેજવા્બદાર કા્ા્ડલ્ કે અનધકારીઓ દવારા 

જારી કરા્ેલ હો્.

•  કેનેરા, ઑ્ટાડર્ોની િરકાર અથવા ઑ્ટાડર્ોની મ્યુનનનિપાનલટી તરફથી જારી કરવામા ંઆવેલ અ્્ કોઈ પણ દસતાવેજ 
ઑ્ટાડર્ોની અદાલત દવારા જારી કરા્ેલ કે રિમાનણત કરવામા ંઆવેલ દસતાવેજ.  

•  ઇન્ર્ન એકટ (કેનેરા) હેઠળ સથાનપત ઑ્ટાડર્ોની ્બૅ્ર કાઉન્િલ તરફથી જારી કરા્ેલ કોઈ પણ દસતાવેજ.

•  વીમા પૉનલિી અથવા વીમાનયુ સટેટમે્ટ.

•  નાણાકી્ િંસથા િાથેનો લોન કરાર અથવા અ્્ કોઈ નાણાકી્ કરાર.
•  રોજગાર વીમાના લાભો ચૂકવ્ા હોવાનયુ ંસટેટમે્ટ T4E.

•  ઓલર એજ નિક્ૉડરડટ (Old Age Security)નયું સટેટમે્ટ T4A (OAS), કેનેરા પે્શન પલાન ્બૅનનડફટિ (Canada Pension 
Plan Benefits) T4A (P), કેનેરા પે્શન પલાન સટેટમે્ટ ઑફ કન્ટ્બ્ૂશ્િ (Canada Pension Plan Statement of 
Contributions).

•  વક્ડપલેિ િેફટી ઍ્ર ઇ્સ્ોર્િ ્બોર્ડ સટેટમે્ટ ઑફ ્બૅનનડફટિ (Workplace Safety and Insurance Board 
Statement of Benefits) T5007.

• CNIB કાર્ડ અથવા અ્્ રનજસટર્ડ ચૅડરટે્બલ િંસથાનયું કાર્ડ કે જે નવકલાંગ લોકોન ેિેવાઓ પૂરી પારતયુ ંહો્.

•  લૉ્ગ ટમ્ડ કેર હોમિ ઍકટ, 2007 (Long-Term Care Homes Act, 2007) રિમાણ ેલાં્બા ગાળાના કેર હોમ ખાત ેરહેઠાણ 
્બતાવતો દસતાવેજ.

•  હૉનસપટલ કાર્ડ અથવા રેકૉર્ડ.

જો તમારી પાસે સવીકા્્ડ આઇરી ન હો્ અન ેતમારું નામ 
મતિાર ્ાિીમાું ન હો્ તો બેલ્ મેળવવા મા્ે તમારા 
આઇરી સાથે પરત આવવાનુું તમને કહેવામાું આવશે.



હસ્ી કલક્ડની ઑદફસનાું સથળો
િોમવારથી શયુક્વાર, િવારે 8:30 વાગ્ાથી િાંજે 4:30 વાગ્ા િયુધી, નીચેનાં સથળો પર:

• Toronto City Hall, 100 Queen St. W., 1st Floor North
• Etobicoke Civic Centre, 399 The West Mall, Main Floor
• North York Civic Centre, 5100 Yonge St., Ground Floor
• Scarborough Civic Centre, 150 Borough Drive., 3rd Floor
• Toronto Election Services Office, 89 Northline Road  

અમારો સુંપક્ડ કરો
વે્બ: toronto.ca/elections
ઇમેલ: elections@toronto.ca
ચૂંટણીની િેવાઓ: 416-338-1111
રિવેશ માટેની િગવરો: 416-338-2020
રિવેશ માટેનો ઇમેલ: accessibleelections@toronto.ca
TTY: 416-338-0889

@torontovotes  

@torontovotes  

Toronto Votes  

ઑક્ોબરની મહત્વની તારીખો
10 ઑક્ોબરથી 14 ઑક્ોબર: આગોતર ંમતદાન િવારે 10 થી િાંજે 7 વાગ્ા િયુધી
14 ઑક્ોબર: આગોતરા મતદાનનો છેલલો ડદવિ
22 ઑક્ોબર: ચૂંટણીનો ડદવિ િવારે 10 થી િાંજે 8 વાગ્ા િયુધી


