
શું હંુ વ્યક્તિગતિ જઈને મતિ આપી શકંુ?
તમે 8 જૂન, ચૂંટણીના દિવસે સવારે 6 થી સાંજે 8 વાગ્ા સુધીમાં તમારા મતિાન સથળે વ્યક્તિગતિ રીતિે જઈને મતિ આપી શકો 
છો. અપંગતાવાળા મતિારો માટ ેસગવડ કરવામાં આવશે. તમારા મતિાન સથળ માટ,ે Vote.NJ.Gov પર સૂચિબદ્ધ પોલિંગ 
િોકેશન પેજ પર જાઓ. 

હંુ વોટ-બા્ય-મેઈલ-બેલેટ માટે કેવી રીતિે અરજી કરી શકંુ?
નોંધા્ેિા મતિારો નીિેમાંથી કોઇપણ રીતે વોટ-બા્-મેઈિ બેિેટ માટ ેઅરજી કરી શકે છે:

1...  Vote.NJ.Gov પર વોટ બા્ મેઇિ પેજ પર જાઓ, અને વોટ બા્ મેઇિ બેિેટ અરજીને ડાઉનિોડ અને પ્રિનટ કરો. તે 
પછી, તમારી પૂણ્ણ અરજીને તમારા કાઉનટી કિાક્ક ને મેઇિ કરો અથવા પહોંિાડો.  
મેઈિમાં તમારા મતપત્રકને રિાપત કરવા માટ,ે  તે 1 જૂન સુધીમાં તમારા કાઉનટી કિાક્ક ને રિાપત થવી જોઈએ.

2...  તમારા કાઉનટી કિાક્ક  પાસે 7 જૂન બપોરે 3 કિાક સુધીમાં રૂબરૂમાં અરજી કરો. તમારા કાઉનટી કિાક્ક  માટ ેસંપક્ક ની ચવગતો 
Vote.NJ.Gov પર મેળવો.

મારે મારા વોટ-બા્ય-મેઈલ-બેલેટને પાછંુ કેવી આપવું?
તે વોટ, સાઇન, સીલ, રીટન્ન જેટલું સરળ છે. તમે કેવી રીતે પરત કરો તેનો પ્નણ્ણ્ તમારા ઉપર છે. 

1...  મેઇલ: તેના ઉપર 8 જૂનના રોજ રાતના 8 વાગ્ા પહેિા પોસટનો થપપો િાગેિ હોવો અને તમારા િેશના ચૂંટણી પંિને 14 
જૂન કે તેના પહેિા રિાપત થવું જરૂરી છે. 

2...  સસક્ોર બેલેટ ડ્ોપ બો્સ: 8 જૂનના રોજ રાતના 8 વાગ્ા પહેિા તમારા િેશની સિામત મત નાખવાની પેટીઓ પૈકીની 
એક પેટીમાં તમારા મતને નાખો. ડ્ોપ બોકસના સથાનો Vote.NJ.Gov પર મળી શકે છે.

3...   બોર્ડ  ઓફ ઇલે્શન ઓફફસ: તમારા મતને 8 જૂનના રોજ રાતના 8 વાગ્ા પહેિાં તમારા િેશની ચૂંટણી પંિની ઓદિસમાં 
તમારો મત રૂબરૂ પહોંિાડો. કાઉનટી ઇિેકશન ઓદિસી્મસની સંપક્ક  માપ્હતી Vote.NJ.Gov પર મળી શકે છે.

નોંધ: આ ચૂંટણી માટ ેતમારો વોટ-બા્-મેઈિ બેિેટ તમારા મતિાન સથળ પર પરત થઇ શકતો નથી.

મારે કેવી રીતિે મતિ આપવા માટે નોંધણી કરવી?
8 જૂન, 2021 ની પ્ાઇમરી ચૂંટણીઓમાં મતિ આપવા માટે તિમારે 18 મે સુધીમાં નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે.  
ઓનિાઇન મતિાર નોંધણી માટ ેઅથવા તમારી મતિાર નોંધણીની સસથચત તપાસવા માટ ેVote.NJ.Gov ની મુિાકાત િો.

હંુ વધારાની માહહતિી અથવા મદદ ક્ાંથી મેળવી શકંુ?
સંપૂણ્ણ ચવગતો અને વધુ જવાબો માટ,ે Vote.NJ.Gov ની મુિાકાત િો, તમારા સથાપ્નક ચૂંટણી અચધકારીઓનો સંપક્ક  કરો, 
અથવા 1-877-NJ-VOTER (1-877-658-6837) પર વોટર ઈનિોમમેશન અને આસસસટનસ િાઇનને કૉિ કરો. 
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8 જૂન 2021ની પ્ાઇમરી ચૂંટણીમાં મતિ આપવા માટે તિમારે શું કરવાની જરૂર પરશે ....
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