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એપ્રિલ 20, 2021ની સ્થાનિક ચૂંટણીમાં તમારે મત આપવા માટે શું જાણવું જરૂરી છે ...
હું કે વી રીતે જાણી શકું કે મારી મ્યુનિસિપલિટીમાં ચૂંટણીઓનું કોઈપણ આયોજન થયું છે કે કે મ?
તમારા મ્યુનિસિપલ ક્લાર્ક પાસે તપાસો, અથવા તમારા કાઉન્ટી ક્લાર્ક ને પૂછો. તમારા કાઉન્ટી ક્લાર્ક ની સંપર્ક વિગતો
Vote.NJ.Gov પરથી મેળવો. નોંધ લેવી કે દરેક મ્યુનિસિપલિટી ચૂંટણી યોજશે નહીં.

શું હું વ્યક્તિગત જઈને મત આપી શકું ?
તમે એપ્રિલ 20, ચૂંટણીના દિવસે તમારા મતદાન સ્થળે વ્યક્તિગત રીતે જઈને મત આપી શકો છો. અપંગતાવાળા લોકો માટે
સગવડ કરવામાં આવશે. તમારા મતદાન સ્થળ માટે, Vote.NJ.Gov પર સૂચિબદ્ધ પોલિંગ લોકેશન પેજ પર જાઓ. સમય
મ્યુનિસિપાલિટી મુજબ અલગ-અલગ હોય છે , તેથી કૃ પા કરીને પહેલા તમારા મ્યુનિસિપલ ક્લાર્ક પાસે તપાસો.

હું વોટ-બાય-મેઈલ-બેલેટ માટે કે વી રીતે અરજી કરી શકું ?

?

નોંધાયેલા મતદારો નીચેની રીતો પૈકી પસંદગી કરીને તે માટે અરજી કરી શકે છે :
1... V
 ote.NJ.Gov પર વોટ બાય મેઇલ પેજ પર જાઓ, અને વોટ બાય મેઇલ બેલેટ અરજીને ડાઉનલોડ અને પ્રિન્ટ કરો. તે
પછી, તમારી પૂર્ણ અરજીને તમારા કાઉન્ટી ક્લાર્ક ને મેઇલ કરો અથવા પહોંચાડો. મેઈલમાં તમારા મતપત્રકને પ્રાપ્ત કરવા માટે,
તે એપ્રિલ 13 સુધીમાં તમારા કાઉન્ટી ક્લાર્ક ને પ્રાપ્ત થવી જોઈએ.
2... ત
 મારા કાઉન્ટી ક્લાર્ક પાસે એપ્રિલ 19 બપોરે 3:00 કલાક સુધીમાં રૂબરૂમાં અરજી કરો. તમારા કાઉન્ટી ક્લાર્ક માટે સંપર્ક ની
વિગતો Vote.NJ.Gov પર મેળવો.

મારે મારા વોટ-બાય-મેઈલ-બેલેટને પાછુ ં કે વી આપવું?
તે વોટ, સાઇન, સીલ, રીટર્ન જેટલું સરળ છે . તેમ છતાં તમે તેને પરત આપવાનું નક્કી કરો, તે પહેલા કૃ પા કરીને નોંધ લેવી કે સમયમર્યાદા
મ્યુનિસિપલિટી મુજબ બદલાય છે , તેથી તમારા મ્યુનિસિપલ ક્લાર્ક પાસે પહેલા તપાસ કરો.
1... મ
 ેઇલ: તે એપ્રિલ 20 અથવા તે પહેલાં પોસ્ટમાર્ક થયેલ હોવું જોઈએ.
2... સિક્યોર બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ: એપ્રિલ 20 ની ચૂંટણી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સલામત બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ પૈકી કોઈમાં તેને મૂકો.
ડ્રોપ બોક્સના સ્થાનો Vote.NJ.Gov પર મળી શકે છે .
3... બોર્ડ

ઓફ ઇલેક્શન ઓફિસ: તેને એપ્રિલ 20 ની મતદાન બંધ થવાની તારીખ સુધીમાં તમારી કાઉન્ટીની બોર્ડ ઓફ ઇલેક્શન
ઓફિસમાં રૂબરૂ પહોંચાડો. કાઉન્ટી ઇલેક્શન ઓફિસીયમ્સની સંપર્ક માહિતી Vote.NJ.Gov પર મળી શકે છે .
નોંધ: આ ચૂંટણી માટે તમારો વોટ-બાય-મેઈલ બેલેટ તમારા મતદાન સ્થળ પર પરત થઇ શકતો નથી.

મારે કે વી રીતે મત આપવો માટે નોંધણી કરવી?
એપ્રિલ 20, 2021 ની સ્થાનિક ચૂંટણીઓમાં મત આપવા માટે તમારે માર્ચ 30 સુધીમાં નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે .
ઓનલાઇન મતદાર નોંધણી માટે અથવા તમારી મતદાર નોંધણીની સ્થિતિ તપાસવા માટે Vote.NJ.Gov ની મુલાકાત લો.

હું વધારાની માહિતી અથવા મદદ ક્યાંથી મેળવી શકું ?

i

સંપૂર્ણ વિગતો અને વધુ જવાબો માટે, Vote.NJ.Gov ની મુલાકાત લો, તમારા સ્થાનિક ચૂંટણી અધિકારીઓનો સંપર્ક કરો,
અથવા 1-877-NJ-VOTER (1-877-658-6837) પર વોટર ઈન્ફોર્મેશન અને એસીસ્ટન્સ લાઇનને કૉલ કરો.
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