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હંુ કેવી રીતે જાણી શકંુ કે મારી મ્ ુનિસિપસિટીમાં ચૂંટણીઓનું કોઈપણ આયોજિ થ્ું છે કે કેમ?
તમારા મ્ યુનિસિપલ કલાર્ક  પાિે તપાિો, અથવા તમારા રાઉન્ ટી કલાર્ક િે પૂછો. તમારા રાઉન્ ટી કલાર્ક િી િંપર્ક  વવગતો  
Vote.NJ.Gov પરથી મેળવો. િોંધ લેવી રે દરેર મ્ યુનિસિપવલ્ટી ચૂં્ણી યોજશે િહીં.

શું હંુ વયક્તગત જઈિે મત આપી શકંુ?
તમે એનરિલ 20, ચૂં્ણીિા દદવિે તમારા મતદાિ સથળે વયક્તગત રીતે જઈિે મત આપી શકો છો. અપંગતાવાળા લોરો મા્ ે
િગવડ રરવામાં આવશે. તમારા મતદાિ સથળ મા્,ે Vote.NJ.Gov પર સૂવિબદ્ધ પોલલંગ લોરેશિ પેજ પર જાઓ. િમય 
મ્ યુનિસિપાવલ્ટી મયુજબ અલગ-અલગ હોય છે, તેથી રૃપા રરટીિે પહેલા તમારા મ્ યુનિસિપલ કલાર્ક  પાિે તપાિો. 

હંુ વોટ-બાય-મેઈિ-બેિેટ માટે કેવી રીતે અરજી કરી શકંુ?
િોંધાયેલા મતદારો િીિેિી રટીતો પૈરટી પિંદગી રરટીિે તે મા્ ેઅરજી રરટી શરે છે:

1...  Vote.NJ.Gov પર વો્ બાય મેઇલ પેજ પર જાઓ, અિે વો્ બાય મેઇલ બેલે્ અરજીિે ડાઉિલોડ અિે નરિન્  રરો. તે 
પછટી, તમારટી પૂણ્ણ અરજીિે તમારા રાઉન્ ટી કલાર્ક િે મેઇલ રરો અથવા પહોંિાડો. મેઈલમાં તમારા મતપત્રરિે રિાપત રરવા મા્,ે  
તે એનરિલ 13 સયુધીમાં તમારા રાઉન્ ટી કલાર્ક િે રિાપત થવી જોઈએ.

2...  તમારા રાઉન્ ટી કલાર્ક  પાિે એનરિલ 19 બપોરે 3:00 રલાર સયુધીમાં રૂબરૂમાં અરજી રરો. તમારા રાઉન્ ટી કલાર્ક  મા્ ેિંપર્ક િી 
વવગતો Vote.NJ.Gov પર મેળવો.

મારે મારા વોટ-બાય-મેઈિ-બેિેટિે પાછંુ કેવી આપવું?
તે વોટ, િાઇિ, િીિ, રીટિ્ન જે્લયું િરળ છે. તેમ છતાં તમે તેિે પરત આપવાનયું િક્ટી રરો, તે પહેલા રૃપા રરટીિે િોંધ લેવી રે િમયમયા્નદા 
મ્ ુનિસિપસિટી મુજબ બદિાય છે, તેથી તમારા મ્ યુનિસિપલ કલાર્ક  પાિે પહેલા તપાિ રરો. 

1...  મેઇિ: તે એનરિલ 20 અથવા તે પહેલાં પોસ્માર્ક  થયેલ હોવયું જોઈએ. 
2...  સિક્ોર બેિેટ ડ્ોપ બો્િ: એનરિલ 20 િી ચૂં્ણી મા્ ેઉપયોગમાં લેવાતા િલામત બેલે્ ડ્ોપ બોકિ પૈરટી રોઈમાં તેિે મૂરો. 

ડ્ોપ બોકિિા સથાિો Vote.NJ.Gov પર મળી શરે છે.
3...   બોર્ડ  ઓફ ઇિે્શિ ઓફફિ: તેિે એનરિલ 20 િી મતદાિ બંધ થવાિી તારટીખ સયુધીમાં તમારટી રાઉન્ ટીિી બોડ્ક  ઓફ ઇલેકશિ 

ઓદફિમાં રૂબરૂ પહોંિાડો. રાઉન્ ટી ઇલેકશિ ઓદફિીયમિિી િંપર્ક  માનહતી Vote.NJ.Gov પર મળી શરે છે.
િોંધ: આ ચૂં્ણી મા્ ેતમારો વો્-બાય-મેઈલ બેલે્ તમારા મતદાિ સથળ પર પરત થઇ શરતો િથી.

મારે કેવી રીતે મત આપવો માટે િોંધણી કરવી?
એનરિિ 20, 2021 િી સથાનિક ચૂંટણીઓમાં મત આપવા માટે તમારે માર્ન 30 સુધીમાં િોંધણી કરાવવી આવશયક છે.  
ઓિલાઇિ મતદાર િોંધણી મા્ ેઅથવા તમારટી મતદાર િોંધણીિી સસથવત તપાિવા મા્ ેVote.NJ.Gov િી મયુલારાત લો.

હંુ વધારાિી માનહતી અથવા મદદ ક્ાંથી મેળવી શકંુ?
િંપૂણ્ણ વવગતો અિે વધયુ જવાબો મા્,ે Vote.NJ.Gov િી મયુલારાત લો, તમારા સથાનિર ચૂં્ણી અવધરારટીઓિો િંપર્ક  રરો, 
અથવા 1-877-NJ-VOTER (1-877-658-6837) પર વો્ર ઈનફોમમેશિ અિે એિીસ્નિ લાઇિિે રૉલ રરો. 
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એનરિિ 20, 2021િી સથાનિક ચૂંટણીમાં તમારે મત આપવા માટે શું જાણવું જરૂરી છે...
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