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ઑન્ટારિયોની પ્ાાંતીય ચાંટણીમાાં
મતદાન કિવા તૈયાિ થાવ!
2 જન અથવા તે પહેલાાં તમાિા Xને રચરિત કિો.
લાયકાત
ઑન્ટારિયોની ચાંટણીમાાં મત આપવા માટે , તમાિે આ હોવાં જ જોઈએ:
•
•
•

ચાંટણીના રદવસે 18 વર્ષ કે તેથી વધ ઉાંમિના;
કે નેરિયન નાગરિક; અને
ઑન્ટારિયોના િહેવાસી.

નધ
ોં ણી
23 મે સધી eregistration.elections.on.ca પિ મતદાિ યાદીમાાં તમાિી મારહતીની પરિ કિો, અદ્યતન
કિો અથવા ઉમેિો.
જો તમે નોાંધાયેલ ન હોવ તો પણ તમે મત આપી શકો છો. જ્યાિે તમે મતદાન કિવા જાવ ત્યાિે તમાિી
મારહતી રૂબરૂમાાં ઉમેિો.

મતદાર માહિતી કાર્ડ
જો તમે મતદાિ યાદીમાાં હોવ, તો ક્યાિે અને ક્યાાં મત આપવો તેની મારહતી સાથેનાં એક મતદાિ
મારહતી કાિષ તમને ટપાલ કિવામાાં આવશે. 13 મેના સપ્તાહથી મતદાિ મારહતી કાિષ િવાના થવા માાંિશે.

જો તમને મતદાિ મારહતી કાિષ ન મળે તો પણ તમે મત આપી શકો છો. તમારાં નામ અને વતષમાન
િહેઠાણનાં સિનામાં બાંને દશાષવતો ઓળખપત્રનો એક દસ્તાવેજ લાવો.
તમાિા ચાંટણી-રજલ્લામાાં તાિીખો અને મતદાન મથકોની સાંપણષ યાદી માટે , elections.on.ca ની
મલાકાત લો અથવા Elections Ontario એરલલકે શન િાઉનલોિ કિો.

મતદાન માટે ઓળખપત્ર
શાં તમાિી પાસે મતદાિ મારહતી કાિષ છે?
હા– તો તમારાં નામ દશાષવતા ઓળખપત્રનો એક દસ્તાવેજ લાવો
ના – તો તમારાં નામ અને િહેઠાણનાં સિનામાં દશાષવતા ઓળખપત્રનો એક દસ્તાવેજ લાવો
જ્યાિે તમે મતદાન કિવા જાવ ત્યાિે તમે તમાિા ઓળખપત્રની ઈલેક્ટટર ોરનક નકલનો ઉપયોગ કિી શકો
છો, જે રપ્ન્ટ કાઢે લ હોય અથવા મોબાઈલ ઉપકિણ પિ પ્દરશષત થઈ શકે છે.
ફોટો ઓળખપત્ર જરૂિી નથી. જ્યાિે તમે મતદાન કિવા જાવ ત્યાિે તમાિે તમાિા રલાંગ અથવા રલાંગ
અરિવ્યરિ રવશે કોઈ મારહતી આપવાની જરૂિ નથી.
સ્વીકૃ ત ઓળખપત્રનાાં ઉદાહિણોમાાં સામેલ છે:
• ઓન્ટારિયો િર ાઇરવાંગ લાઇસન્સ
• ઓન્ટારિયો ફોટો કાિષ
• ક્રે રિટ કાિષ સ્ટે ટમેન્ટ
• વપિાશનાં રબલ
• િહેણાાંકની લીઝ

• રવદ્યાથી ટર ાન્સરક્રલટ
રૂબરૂ મતદાન કિવા માટે સ્વીકૃ ત ઓળખપત્રની યાદી elections.on.ca/id-requirements પિ મેળવો.

આવ , અમારી સાથે કામ કર
આ ચાંટણીમાાં કામ કિવા માટે અિજી કિો!
જો તમાિી ઉાંમિ 16 કે તેથી વધ હોય, તો તમે અગાઉથી મતદાન દિરમયાન અથવા ચાંટણીના રદવસે
ચાંટણી અરધકાિી તિીકે કામ કિવા માટે અિજી કિી શકો છો. ચાંટણીમાાં કામ કિીને, તમે દિેક માટે
મતદાનને સિળ બનાવવામાાં મદદ કિી િહ્યા છો.
તમામ હોદ્દાઓ ચકવણીપાત્ર છે, અને સ્ટાફને સિરિત િાખવા માટે વધાિાનાાં આિોગ્ય પગલાાં લેવામાાં
આવે છે.
વધ મારહતી માટે , jobs.elections.on.ca ની મલાકાત લો.

ઇલેક્શન્સ ઓન્ટાહરય ઍપ
અમાિી નવી મોબાઇલ એરલલકે શન વિે વ્યરિગત ચાંટણી મારહતી મેળવો!
ઇલેક્ટશન્સ ઑન્ટારિયો ઍપ િાઉનલોિ કિો અને નીચેનાં સલિ કિવા માટે એકાઉન્ટ બનાવો:

•
•
•
•

તમારાં મતદાિ મારહતી કાિષ સ્કૅ ન કિી શકાય તેવાં સાંસ્કિણ
તમાિાાં મતદાન મથકો અને તાિીખોની સાંપણષ યાદી
જરરિયાત મજબ બનાવી શકાતી ચાંટણી સચનાઓ
તમાિા ચાંટણી-રજલ્લા માટે ના ઉમેદવાિોની યાદી

વિેલોં મતદાન કર
•

ટપાલ દ્વાિા
o ટપાલ દ્વાિા મત આપવા માટે votebymail.elections.on.ca પિ અિજી કિો અથવા
elections.on.ca પિ અિજી ફોમષ િાઉનલોિ કિો અને રપ્ન્ટ કિો
o Elections Ontarioએ 27 મેના િોજ સાાંજ ે 6 વાગ્યા સધીમાાં (ઈસ્ટનષ ટાઈમ) તમાિી અિજી
પ્ાપ્ત કિવી જોઈએ

o Elections Ontarioને ગણતિી માટે 2 જનના િોજ સાાંજ ે 6 (ઈસ્ટનષ ટાઈમ) સધીમાાં તમાિી
પણષ થયેલ વોરટાં ગ કીટ પ્ાપ્ત થવી જોઈએ.
o ટપાલ દ્વાિા તમાિે મત આપવા માટે જરૂિી ઓળખપત્ર અલગ છે.

elections.on.ca/id-requirements પિ વધ જાણો
•

તમાિી રિટરનિંગ ઓરફસમાાં
o તમાિી રિટરનિંગ ઓરફસ એ તમાિા ચાંટણી-રજલ્લા માટે નાં સ્થારનક ચાંટણી કાયાષલય છે

o તમાિી રિટરનિંગ ઑરફસમાાં 5 મે થી 1 જનના િોજ સાાંજ ે 6 વાગ્યા સધી (ઇસ્ટનષ ટાઇમ
મજબ) રૂબરૂમાાં મત આપો
o તમાિા મતદાિ મારહતી કાિષ પિ અથવા voterinformationservice.elections.on.ca
પિ તમાિી રિટરનિંગ ઑરફસ શોધો.

• આગોતિા મતદાન દિરમયાન
o 19 અને 28 મેની વચ્ચે તમાિા ચાંટણી-રજલ્લામાાં સવાિે 10 થી સાાંજના 8 વાગ્યા સધી
(ઇસ્ટનષ ટાઇમ મજબ) કોઈપણ આગોતિા મતદાન મથક પિ મતદાન કિો.
o મતદાન મથકો અને તાિીખોની સાંપણષ યાદી
voterinformationservice.elections.on.ca પિ મેળવો.

ચોંટણીના હદવસે મતદાન
•

2 જનના િોજ સવાિે 9 થી િાતના 9 વાગ્યા સધી (ઇસ્ટનષ ટાઇમ મજબ) તમાિા સોાંપેલ મતદાન મથક
પિ મત આપો.

•

તમાિા મતદાિ મારહતી કાિષ , ઈલેક્ટશન્સ ઑન્ટારિયો ઍપ અથવા

voterinformationservice.elections.on.ca પિ તમારાં સોાંપાયેલ મતદાન મથક શોધો.

સલિતા
તમાિા માટે ઉપલબ્ધ કે ટલાાંક સલિ સાધનો અને સેવાઓ આ િહ્યાાં.
તમાિી રિટરનિંગ ઓરફસમાાં:

•
•
•

21 મે થી 1 જન સધી અથવા ચાંટણીના રદવસે એપોઇન્ટમેન્ટ દ્વાિા સહાયક મતદાન ટે કનોલોજીનો
ઉપયોગ કિો
હોમ રવરઝટની રવનાંતી કિવા અથવા તમાિા મતદાન મથક પિ સલિ કબષસાઇિ વોરટાં ગ માટે તમાિી
રિટરનિંગ ઑરફસને ફોન કિો
તમાિી સલિતાની જરૂરિયાતોને વધ સાિી િીતે પિી કિે તેવા મતદાન મથક પિ બદલીની રવનાંતી
ચાંટણીના રદવસ પહેલાાં કિો

તમાિા મતદાન મથકે :

•
•
•
•
•

અમેરિકન સાઇન લેંગ્વેજ દિારર્યા અથવા ઇન્ટિવેનિ બક કિો અને ખચષ અમે આવિી લઈશાં
તમાિા મોબાઇલ ઉપકિણનો ઉપયોગ સલિતા સાધન તિીકે કિો
મેરગ્િફાયિ અથવા બ્રેઈલ બેલેટ ટે મ્પલેટની રવનાંતી કિો
સહાય માટે રમત્ર, સહાયક વ્યરિ અથવા સરવષસ એનીમલને લાવો
મતદાનની સચનાઓ અને મારહતી 30 થી વધ િાર્ાઓમાાં elections.on.ca પિ મેળવો

જ્યાાં શક્ય હોય ત્યાાં, મતદાનના તમામ સ્થળોએ ઈલેક્ટશન્સ ઑન્ટારિયોના સાઇટ એક્ટસેરસરબરલટી ધોિણોને પણષ
કિવા આવશ્યક છે.
રવનાંતી પિ મતદાન રવશેની મારહતી વૈકરલ્પક પ્ારૂપમાાં ઉપલબ્ધ છે.

તમાિા મતદાન મથક અને અન્ય સેવાઓની સલિતા રવશે વધ મારહતી માટે ,

elections.on.ca/accessible-voting ની મલાકાત લો.

ક હવર્ - 19
અમે મતદાિો અને અમાિા સ્ટાફ માટે મતદાન સિરિત િાખવા માટે આિોગ્યના મખ્ય તબીબી અરધકાિીની
ઓરફસ સાથે કામ કિી િહ્યા છીએ. પ્ાાંતીય કોરવિ-19 પગલાાં ઉપિાાંત, જાહેિ આિોગ્ય એકમો અને
નગિપારલકાઓ તેમના પ્દે શ માટે અન્ય કોરવિ-19 આિોગ્ય પગલાાં ગોઠવી શકે છે.
જ્યાિે તમે મતદાન કિવા જશો, ત્યાિે તમે જોશો કે અમે તે સમયે ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ મારહતીના આધાિે પગલાાં લીધાાં
છે - આમાાં માસ્ક, શાિીરિક અાંતિ, હેન્િ સેરનટાઇઝિ અને લલેરક્ટસગ્લાસ અવિોધો સામેલ હોઈ શકે છે.

અમાર સોંપકડ કર
•

વૅબસાઇટ: elections.on.ca

•

ફોન: 1.888.668.8683

•

ટીટીવાય: 1.888.292.2312

•

ઇમેઇલ: info@elections.on.ca

•

ટવીટિ: @ElectionsON

•

ફે સબક: ElectionsON

•

ઇન્સ્ટાગ્રામ: @electionson

