
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સપ્ટેમ્બર 1ના રોજ MyVote વાપરવાન ું શરૂ કરો. 

વૅબ ઍપ્પ્િકેશન MyVoteમાું તમાર ેટોરન્ટો મ્ય પ્નપ્સપિ ચ ુંટણી માટેની શરૂઆત કરવા 

માટેન ું બધ ું જ ઉપિબ્ધ છે.  

વધ  જાણો: toronto.ca/elections/MyVote 
 

તમાર ું શહરે. તમારો મત. 

ઓક્ટોબર 24 

toronto.ca/elections 

https://www.toronto.ca/city-government/elections/voter-information/myvote/


મતદાનના પ્વકલ્પો 

રૂબરૂમ ાં 

તમે મતદાન માટેના ઉપિબ્ધ કોઈપણ પ્દવસોએ રૂબરૂમાું મતદાન કરી શકો છો. આગોતરા મતદાન 

દરપ્મયાન અથવા ચ ુંટણીના પ્દવસ,ે સોમવાર, ઑક્ટોબર 24 ના રોજ વહેિા મતદાન કરો. 

ટપ લ દ્વ ર  

પગિ ું 1: ટપાિ દ્વારા મતદાન માટે અરજી કરો 

• 1 સપ્ટેમ્બરથી, toronto.ca/VoteByMail ની મ િાકાત િઈ શકો છો. 

• અરજી કરવાની છેલ્િી તારીખ શ ક્રવાર, સપ્ટેમ્બર 23 સાુંજ ે4:30 વાગ્યા સ ધીની છે. 

પગિ ું 2: તમારું  પેકેજ પ ણણ કરો 

એકવાર મુંજ ર થયા પછી, તમને પ ણણ કરવા માટે મેઇિ-ઇન વોપ્ટુંગ પેકેજ મોકિવામાું આવશે. 

• ઘોષણા ફોમણ પર સહી કરો 

• મતપત્રને ચિચિત કરો 

• પીળા જવાબી પરપ્બડીયામાું સીિબુંધ ગ પ્ત પરપ્બડીય ું દ ખલ કરો 

પગિ ું 3: તમારું  પેકેજ ટપાિ કરો  

• તમારું  પ ણણ થયેિ ું મેઈિ-ઈન વોપ્ટુંગ પેકેજ કે જ ેકેનેડા પોસ્ટ દ્વારા પ્રી-પેઈડ પોસ્ટેજ સાથે આવે 

છે તે પરત કરો અથવા 7 ઑક્ટોબર અન ે21 ઑક્ટોબરની વચ્ચે બપોર (12 વાગ્યા) સ ધીમાું 

પીળા ડર ૉપબૉક્સમાુંથી કોઈ એક પર પહોુંચાડો. 

• દરકે વોડણમાું એક પીળ ું ડર ૉપબૉક્સ હશ.ે એવાું સ્થાનોની યાદી અહીું છે: 

toronto.ca/VoteByMail 

• પ ણણ થયેિાું મેઈિ-ઈન વોપ્ટુંગ પેકેજ શ ક્રવાર, ઑક્ટોબર 21 ના રોજ બપોર (12 વાગ્યા) 

સ ધીમાું અચ ક પ્રાપ્ત થવાું જ જોઈએ. 

પ્રશ્નો અથવ  સુલભત ની સવલતો મ ટે 

• ઈમેઇિ: elections@toronto.ca અથવા 311 પર કૉિ કરો 

• અહીું વધ  જાણો: toronto.ca/VoteByMail 

 

 

 

 



પ્રૉક્સી દ્વ ર  
 

જો તમે ઉપિબ્ધ મતદાનના પ્દવસોમાું રૂબરૂમાું મત આપી શકતા ન હોવ, તો તમે મતદાન-પ્રૉક્સીની 

પ્નમણ ક કરી શકો છો. પ્રૉક્સી એવી વ્યપ્િ છે જનેા પર તમે તમારા વતી મત આપવા માટે પ્વશ્વાસ 

કરતા હો અન ેતે ટોરન્ટોની મ્ય પ્નપ્સપિ ચ ુંટણીમાું િાયક મતદાર હોય. તમારા અન ેતમારા પ્રૉક્સી દ્વારા 

સહી કરિે ું ‘વોપ્ટુંગ પ્રૉક્સી એપોઇન્ટમેન્ટ ફોમણ’ ભરો અને તેને 24 ઑક્ટોબર સાુંજ ે4:30 વાગતા પહેિાું 

પ્સટી ક્િાકણ  દ્વારા પ્રમાપ્ણત કરાવો. 

1 સપ્ટેમ્બરથી, પ્રૉક્સી ફોમણ મેળવવા માટે ટોરન્ટો ઇિેક્શન્સનો સુંપકણ  કરો અને 

VoterRegistration@toronto.ca પર ઇમેઇિ કરીન ેઅથવા 311 પર કૉિ કરીન ેતેને પ્રમાપ્ણત કરવા 

માટે એપોઇન્ટમેન્ટ િો. 

અહીું વધ  જાણો: toronto.ca/VoterAccommodations 

મત કોણ આપી શકે 
ટોરન્ટોની મ્ય પ્નપ્સપિ ચ ુંટણીમાું મત આપવા માટે, તમાર ેમાટે આ હોવ ું અચ ક આવશ્યક છે: 

• કેનેપ્ડયન નાગપ્રક; અને 

• ઓછામાું ઓછ ું  18 વષણના; અને 

• ટોરન્ટો શહેરમાું પ્નવાસી; અથવા 

• ટોરન્ટોના પ્બન-પ્નવાસી, પરુંત  તમે અથવા તમારા જીવનસાથી શહેરમાું પ્મિકત ધરાવતા હોવ 

અથવા ભાડે આપતા હો; અને 

• કોઈપણ કાયદા હેઠળ મતદાન કરવા માટે પ્રપ્તબુંપ્ધત ન હોવ. 

તમે શહેરની અુંદર કેટિી પ્મિકતો ધરાવો છો અથવા ભાડે આપો છો તેને ધ્યાનમાું િીધા પ્વના તમે માત્ર 

એક જ વાર મત આપી શકો છો. તમે જ્ાું રહો છો તે વોડણમાું જ તમાર ેમતદાન કરવ ું પડશ.ે 

મતદાર યાદીમાું પ્રવેશ મેળવો 

તમારી માપ્હતી સાચી છે કે કેમ તે તમાર ેચકાસી િેવ ું મહત્વપ ણણ છે, ખાસ કરીન ેજો તમે છેલ્િી ચ ુંટણી 

પછી તમારું  રહેઠાણ બદલ્ય ું હોય અથવા નામ બદલ્ય ું હોય તો. જો તમે મતદાર યાદીમાું હોવ તો તમને 

મતદાર માપ્હતી કાડણ  ટપાિમાું પ્રાપ્ત થશ.ે આનાથી મતદાનના સ્થળે તમાર ેપ્વતાવવાનો સમય ઝડપથી 

પતશ.ે 

1 સપ્ટેમ્બરથી, મતદાર યાદીમાું તમારી માપ્હતી આ કરીને ચકાસો, ઉમેરો અથવા અદ્યપ્તત કરો: 

• 23 સપ્ટેમ્બર સ ધી MyVote વૅબ ઍપ્પ્િકેશનનો ઉપયોગ કરીન ે  



• 14 ઑક્ટોબર સ ધી VoterRegistration@toronto.ca પર ઇમેઇિ કરીન ેઅથવા 311 પર 

ફોન કરીને 

• આગોતરા મતદાન દરપ્મયાન (7 થી 14 ઑક્ટોબર) અથવા ચ ુંટણીના પ્દવસે (24 ઑક્ટોબર) 

તમારા મતદાન મથક પર જઇન ે

ચ ુંટણીના અુંપ્તમ પ્દવસ ેમતદાર યાદીમાું તમારું  નામ દેખાય ત ેમાટે, તમામ અદ્યતન માપ્હતી  

14 ઑક્ટોબર સ ધીમાું અચ ક પ ણણ કરવી આવશ્યક છે. આ તારીખ પછી તમે 24 ઑક્ટોબર ેમતદાન 

કરવા જાવ ત્યાર ેતમે પોતે પોતાને મતદાન મથક પર ઉમેરી શકો છો. 

અહીું વધ  જાણો: toronto.ca/elections/Voters 

મતદાનના પ્દવસો  
 

િ ાંટણીનો ચદવસ 

સોમવાર, ઑક્ટોબર 24, 2022 સવાર ે10 થી સાુંજ ે8 વાગ્યા સ ધી 

આગોતરાં  મતદ ન 

શ ક્રવાર, ઑક્ટોબર 7 અને શ ક્રવાર, ઑક્ટોબર, 14 ની વચ્ચે સવાર ે10 થી સાુંજ ે7 વાગ્યા સ ધી વહેિ ું 

મતદાન કરો. 

તમારા મતદાર માપ્હતી કાડણ  પર તમારા આગોતરા મતદાનનાું સ્થળો દેખાતાું હશ ેઅથવા MyVote વૅબ 

ઍપ્પ્િકેશન, toronto.ca/elections/MyVote નો ઉપયોગ કરીન ેતેમને શોધી શકશો. 

પ્વદ્યાથીઓ માટે માપ્હતી 
 

જો તમે પ્વદ્યાથી હોવ અને જ્ાર ેતમે શાળામાું હાજરી ન આપતા હો ત્યાર ેતમે જ્ાું રહેતા હો ત ે

સ્થળને તમારા "ઘર" તરીકે ધ્યાનમાું િો, જનેો અથણ એ છે કે તમે ત્યાું પાછા ફરવાન ું આયોજન કરી રહ્યા 

છો, તો પછી તમે તમારી "ઘર" નગરપાપ્િકા અન ેજ્ાું તમે શાળામાું ભણતા હો ત્યાર ેરહેતા હોવ એ 

બુંન ેનગરપાપ્િકામાું મત આપવા માટે પાત્ર છો.. 

અહીું વધ  જાણો: toronto.ca/elections/Voters 

 

 



MyVote  

MyVote વૅબ ઍચલલકેશનમ ાં તમ ર ેટોરન્ટો મ્યુચનચસપલ િ ાંટણી મ ટેની શરૂઆત 

કરવ  મ ટેનુાં બધુાં જ છે.  

 

તમારું  ટોરન્ટોન ું સરનામ ું આ કરવા માટે દાખિ કરો: 

• તમે મતદાર યાદીમાું છો કે કેમ તે શોધવા 

• તમારી મતદાર યાદીની માપ્હતી ઉમેરવા, બદિવા અથવા અદ્યતન કરવા (23 સપ્ટેમ્બર સ ધી) 

• તમારા વોડણમાું ઉમેદવારી કરી રહેિા ઉમેદવારોની ખાત્રી કરવા 

• ક્ાું અન ેક્ાર ેમત આપવો તે શોધવા  

• તમારું  મતદાર માપ્હતી કાડણ જોવા, ડાઉનિોડ કરવા અથવા પ્પ્રન્ટ કરવા 

• તમારો વોડણ અને નકશો શોધવા 

• તમારા મતદાન મથક પ્વશેની સ િભતા માપ્હતી મેળવવા 

• તમારા મતપત્રનો નમ નો જોવા 

નોાંધ: તમે રૂબરૂ મતદાન કરવા જાવ તે પહેિાું MyVote ચકાસવાન ું ચાિ  રાખો, કારણ કે મતદાન 

મથક બદિાઈ શકે છે. 

વધ  જાણો: toronto.ca/elections/MyVote 

જ્ાર ેતમે મત આપવા જાવ ત્યાર,ે ભિે તમે મતદાર યાદીમાું હોવ તો પણ, તમાર ેID 

અચ ક સાથ ેિાવવાન ું રહેશે. 

 

સ િભતા સવિતો 
જો તમને મતદ નમ ાં અવરોધનો સ મનો કરવો પડે, તો 

elections@toronto.ca પર ઈમેઈલ કરીને અથવ  311 પર કૉલ કરીને 

ટોરન્ટો ઇલેક્શન્સનો સાંપકક  કરો. 

મતદ ન મથકો 

તમે જ્ાું મત આપો છો તે તમામ સ્થળો પહોુંચવાની રીતે સ િભ હશ.ે દરકે સ્થાનની, દાખિા તરીકે રમૅ્પ, 

ઑટોમેપ્ટક ડોર ઓપનર અથવા મતદાર સહાયતા ટપ્મણનલ્સ, પ્વશેની માપ્હતી અહીું ઉપિબ્ધ છે: 

toronto.ca/elections/Voters. 

 



સુલભત  મતદ ન સ ધન 

મતદાર સહાયતા ટપ્મણનિ એ મતપત્ર પર પ્નશાની કરવાન ું સાધન છે જ ેશારીપ્રક રીતે અસમથણ  

મતદારોન ેતેમના મતપત્રને ખાનગી રીતે અન ેપોતાની જાતે પ્ચપ્િત કરવા દે છે. તેની પ્વશેષતાઓમાું 

ટચ સ્ક્રીન, ઓપ્ડયો ફુંક્શન, બ્રેઇિ કી પેડ, પ્સપ/પફ ટ્ય બ પ્ડવાઇસ, રૉકર પૅડિ/ફ ટ સ્વીચ અને ઝ મ 

ફીચસણનો સમાવેશ થાય છે જથેી ફોન્ટ સાઈઝ અને કિર કોન્ટર ાસ્ટ એડજસ્ટ થાય. 

મતદાર સહાયતા ટપ્મણનિ તમામ આગોતરા મતદાન મથકો પર ઉપિબ્ધ હશ ે- વોડણ દીઠ બ.ે જો તમન ે

ચ ુંટણીના પ્દવસ ેમતદાર સહાયક ટપ્મણનિનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર હોય અન ેત ેતમારા પ્નધાણપ્રત 

મતદાન મથક પર પ્સ્થત ન હોય, તો તમે 311 પર કૉિ કરીને તમારા મતપત્રને ટર ાન્સ્ફર કરવાની પ્વનુંતી 

કરી શકો છો. 

અન્ય સેવ ઓ 

• મતદાન કેવી રીતે કરવ ું તેની સ ચનાઓ તમામ મતદાન મથકો પર બ્રેઈિ અને 26 ભાષાઓમાું 

ઉપિબ્ધ હશ.ે 

• ઓછી દ્રપ્િ ધરાવતા મતદારોને મદદ કરવા માટે તમામ મતદાન સ્થળો પર મેપ્ગ્િપ્ફકેશન શીટ્સ 

ઉપિબ્ધ હશ.ે 

• જો તમે મતદાન મથકની અુંદર જવા માટે શારીપ્રક રીતે અસમથણ હોવ, તો તમે મતદાન 

મથકની અુંદર અન્ય પ્વસ્તારમાું મદદ કરવા પ્વનુંતી કરી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે પાપ્કિંગની 

જગ્યા અથવા કબણસાઇડ. વધ  માપ્હતી માટે 311 પર કૉિ કરો. 

• 416-338-OTTY (0889) પર TTY િાઇન પર કૉિ કરીને બહેરા અથવા સાુંભળવાની ઓછી 

ક્ષમતા ધરાવતા િોકો માટે ચ ુંટણીની માપ્હતી ઉપિબ્ધ છે. 

• જો તમે તમારી જાતે તમારા મતપત્રને પ્ચપ્િત કરી શકતા ન હોવ તો તમારી મદદ માટે તમે એક 

પ્મત્રને સાથે િાવી શકો છો અથવા મદદ માટે તમે ચ ુંટણી અપ્ધકારીન ેકહી શકો છો. 

• તમામ મતદાન મથકો સહાયક વ્યપ્િઓ અને સપ્વણસ એનીમલ્સના ઉપયોગને આવકાર ેછે. 

• એવા સુંજોગોમાું પણ મતપત્ર ટર ાન્સફરની પ્વનુંતી કરી શકાય છે જ્ાું મતદારને પોતાના 

પ્નધાણપ્રત મતદાન મથક પર અવરોધનો સામનો કરવો પડી શકતો હોય. 

અહીાં વધુ જાણો: toronto.ca/VoterAccommodations  

 

સ્વીકાયણ ઓળખ 
જ્ાર ેતમે મતદાન કરવા જાઓ ત્યાર ેઓળખ (ID) જરૂરી છે. તમારું  નામ અને ટોરન્ટોના િાયકાત 

ધરાવતા સરનામ ું દશાણવતા ID નો એક ભાગ િાવવાન ું યાદ રાખો. તમારા મતદાર માપ્હતી કાડણનો 

ઉપયોગ IDના ભાગ તરીકે કરી શકાતો નથી. 



 

સ્વીક યક IDન ાં ઉદ હરણો: 

• ઑન્ટેપ્રયોએ ડર ાઇપ્વુંગ િાઇસન્સ અથવા મોટર વાહન પરપ્મટ (વાહનનો ભાગ), ફોટો કાડણ જારી 

કય િં હોય. 

• રદ કરિે વ્યપ્િગત ચૅક, કે્રપ્ડટ કાડણ અથવા બેંક એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ. 

• હાઇડર ો, ટેપ્િફોન અથવા કેબિ ટીવી, પાણી, ગેસ માટે ય પ્ટપ્િટી પ્બિ અથવા જાહેર 

ઉપયોપ્ગતા કપ્મશન તરફથી પ્બિ. 

• રોજગારદાતા દ્વારા જારી કરાયેિ ચૅક સ્ટબ, T4 સ્ટેટમેન્ટ અથવા પગારની રસીદ. 

• ઑન્ટેપ્રયો વક્સણ અથવા ઑન્ટેપ્રયો પ્ડસેપ્બપ્િટી સપોટણ  પ્રોગ્રામ માટે સીધી પ્ડપોપ્ઝટન ું 

સ્ટેટમેન્ટ. 

• પ્રોપટી ટૅક્સ ઍસેસમૅન્ટ, ઇન્કમ ટૅક્સ ઍસેસમૅન્ટ નોપ્ટસ, ચાઇલ્ડ ટૅક્સ બેપ્નપ્ફટ સ્ટેટમેન્ટ. 

• મોટણગેજ સ્ટેટમેન્ટ, િીઝ અથવા ભાડા કરાર. 

• પોસ્ટ-સેકુંડરી સ્ક િમાુંથી ટર ાન્સપ્ક્રપ્ટ અથવા પ્રપોટણ  કાડણ . 

• કેમ્પસ રહેઠાણ દશાણવતો દસ્તાવેજ, જ ેઓપ્ફસ દ્વારા અથવા પોસ્ટ-સેકુંડરી સુંસ્થામાું પ્વદ્યાથીના 

પ્નવાસ માટે જવાબદાર અપ્ધકારીઓ દ્વારા જારી કરવામાું આવે છે. 

• કેનેડાની સરકાર, ઑન્ટેપ્રયો અથવા ઑન્ટેપ્રયોમાું મ્ય પ્નપ્સપાપ્િટી તરફથી કોઈપણ અન્ય 

દસ્તાવેજ અથવા ઑન્ટેપ્રયોની કોટણ  દ્વારા જારી કરાયેિ અથવા પ્રમાપ્ણત કરાયેિ દસ્તાવેજ. 

• ઈપ્ન્ડયન ઍક્ટ (કેનેડા) હેઠળ સ્થાપ્પત ઑન્ટેપ્રયોમાું બૅન્ડ કાઉપ્ન્સિના કોઈપણ દસ્તાવેજ. 

• વીમા પૉપ્િસી અથવા વીમાન ું પ્નવેદન. 

• નાણાુંકીય સુંસ્થા સાથેનો િોન કરાર અથવા અન્ય નાણાુંકીય કરાર. 

• T4E ચ કવવામાું આવેિ રોજગાર વીમા િાભોન ું પ્નવેદન. 

• વૃદ્ધાવસ્થા સ રક્ષા T4A (OAS), કેનેડા પેન્શન પ્િાન િાભો T4A (P), કેનેડા પેન્શન પ્િાન 

યોગદાનન ું પ્નવેદન. 

• કાયણસ્થળની સિામતી અને વીમા બોડણ WSIBના િાભોન ું પ્નવેદન T5007. 

• CNIB કાડણ અથવા અન્ય રપ્જસ્ટડણ ચેપ્રટેબિ સુંસ્થાન ું કાડણ જ ેશારીપ્રક રીતે અસમથણ 

વ્યપ્િઓને સેવાઓ પ રી પાડતી હોય. 



• િોુંગ-ટમણ કૅર હોમ્સ ઍક્ટ, 2007 હેઠળ ઘર માટે એડપ્મપ્નસ્ટરેટર દ્વારા જારી કરાયેિ િોુંગ-ટમણ 

કૅર હોમમાું રહેઠાણ દશાણવતો દસ્તાવેજ. 

• હૉપ્સ્પટિ કાડણ અથવા રકેોડણ . 

જો તમારી પાસ ેસ્વીકાયણ ID ન હોય અને તમે મતદાર યાદીમાું ન હોવ, તો મતપત્ર મેળવવા માટે તમને 

તમારા ID સાથે પાછા ફરવાન ું કહેવામાું આવશે. 

 અગત્યની તારીખો 

1 સલટેમ્બર 

• ટપાિ દ્વારા મતદાન માટે અરજી કરવાનો પ્રથમ પ્દવસ 

• મતદાર યાદીમાું તમારી માપ્હતી ઉમેરવા, બદિવા અથવા અદ્યતન કરવાનો પ્રથમ પ્દવસ 

23 સલટેમ્બર 

• ટપાિ દ્વારા મતદાન માટે અરજી કરવાની છેલ્િી તારીખ સાુંજના 4:30 વાગ્યા સ ધીમાું. 

26 સલટેમ્બરનુાં અઠવ ચડયુાં 

• મતદાર માપ્હતી કાડણ  ટપાિમાું હશે 

7 ઑક્ટોબરથી 14 ઑક્ટોબર 

• આગોતરું  મતદાન  

21 ઑક્ટોબર 

• ટપાિ દ્વારા મતદાનન ું પેકેજ 21 ઑક્ટોબર સ ધીમાું, બપોર ે(12 વાગ્યા) સ ધીમાું ટોરન્ટો 

ઇિેક્શન્સને   અચ ક પ્રાપ્ત થઈ જાય ત ેઆવશ્યક છે. 

સોમવાર, ઑક્ટોબર 24: ચ ુંટણીનો પ્દવસ 
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