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ਐਡਵਾਂਸ ਮਤਦਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਰੁ  ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ  
 

6 ਅਕਤ ਬਰ, 2022 

Mississauga: ਇਲੈ੍ਕਸ਼ਨ ਡੇ (Election Day) ਨ ੂੰ  ਲ੍ਾਈਨਾਂ ਰਵੱਚ ਨਾ ਲੱ੍ਗੋ – ਐਡਵਾਂਸ ਮਤਦਾਨ, ਕੱਲ੍ਹ, 7 ਅਕਤ ਬਰ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ  ਹ ੋਰਰਹਾ ਹ!ੈ 

ਐਡਵਾਂਸ ਮਤਦਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋ੍ਕੇਸ਼ਨਾਂ, 7 ਤੋਂ 9 ਅਕਤ ਬਰ ਨ ੂੰ  Mississauga City Hall ਰਵਖੇ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜ ੇਤੱਕ ਅਤੇ ਪ ਰ ੇ

ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਵੋਰ ੂੰਗ ਲੋ੍ਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਵਖੇ, 13 ਤੋਂ 16 ਅਕਤ ਬਰ ਨ ੂੰ  ਖਹੱਲ੍ ਜਾਣਗੀਆਂ।  

ਯੋਗ ਮਤਦਾਤਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਮਤਦਾਨ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਰਕਸ ੇਵੀ ਵੋਰ ੂੰਗ ਲੋ੍ਕਸ਼ੇਨ ਰਵਖ ੇਵੋ  ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਰ ੂੰਗ ਲੋ੍ਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨ ੂੰ  ਵੱਧ ਅਸਾਨ 

ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਲੋ੍ਕੇਸ਼ਨ ਰਵਖੇ ਵੋ  ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ, Mississauga Votes ਵੈਬਸਾਈ  ਤ ੇਔਨਲ੍ਾਈਨ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੋਣਗੇ। 

Legislative Services ਦੀ ਮਨੇੈਜਰ Diana Rusnov ਨੇ ਆਰਖਆ, “ਐਡਵਾਂਸ ਮਤਦਾਨ ਨਾਲ੍ ਮਤਦਾਤਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਜ ੋਉਹਨਾਂ ਲ੍ਈ ਵੋ  ਪਾਉਣ ਵਾਸਤ ੇਸੁਰਵਧਾਜਨਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਕਹਾ, “ਉਹ ਰਬਲ੍ਕੁੱਲ੍ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਡੀਕ ਵਾਲ੍ੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਨਜਦੀਕੀ ਮਤਦਾਨ ਲੋ੍ਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲ੍ਈ ਸਾਡ ੇਔਨਲ੍ਾਈਨ   ਲ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।” 

ਮਤਦਾਨ ਪਰਰਕਰਰਆ ਨ ੂੰ  ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤ,ੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਲ੍ਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਰਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ 

ਜਾਂ online ਵੋ  ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ ਰਰਜਸ ਰ ਕਰਨ ਜਾਂ, ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲ੍ਾ ਵੋ ਰ ਨੋਰ ਰਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (Voter Notification 

Card) ਨਾਲ੍ ਲੈ੍ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੈਧ ਿੋ ੋ ਵਾਲ੍ਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 

2022 ਰਵੱਚ, ਇਲੈ੍ਕਸ਼ਨ ਡ,ੇ 24 ਅਕਤ ਬਰ ਨ ੂੰ , ਦੀਵਾਲ੍ੀ (Diwali) ਵਾਲੇ੍ ਰਦਨ ਹੀ ਆ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਓਨ ੈਰੀਓ ਇਲੈ੍ਕਸ਼ਨਸ ਐਕ  (Ontario 

Elections Act) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ੍ ਚੋਣਾਂ, ਅਕਤ ਬਰ ਦ ੇਚੌਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਹੋਣੀਆਂ ਲ੍ਾਜ਼ਮੀ ਹ,ੈ ਪਰੂੰਤ  ਐਡਵਾਂਸ ਮਤਦਾਨ, 

ਦੀਵਾਲ੍ੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਰਵਘਨ ਪਾਏ ਰਬਨਾਂ, ਵੋ  ਪਾਉਣ ਦ ੇਵਾਧ  ਮਕੌੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

Rusnov ਨੇ ਆਰਖਆ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲ੍ੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਐਡਵਾਂਸ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਿਾਇਦਾ ਲੈ੍ਣ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ 

ਰਦੂੰਦੇ ਹਾਂ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਕਹਾ, “ਪਰਹਲ੍ਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋ  ਪਾਓ, ਤਾਂ ਜ ੋਤੁਸੀਂ 24 ਤਾਰੀਖ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਰਪਆਰਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ 
ਸਕੋ।” 

ਇੱਛੁਕ ਮਤਦਾਤਾ ਔਨਲ੍ਾਈਨ, MississaugaVotes.ca ਤ ੇਮਤਦਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਸਮੇਂ ਅਤ ੇਲੋ੍ਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 

https://mississaugavotes.ca/
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