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Vote.NJ.Gov

આ વર્ષની શરૂઆતમા ંન્યૂ જર્સીમાં રૂબરૂમા ંજાત ેહાજર રહીને વહેલું મતદાન કરવાને મંજયૂ રી આપતો એક કાયદો પર્ાર થયો હતો.  
અહીં રૂબરૂમા ંજાત ેહાજર રહીને વહેલું મતદાન કરવા અંગ ેપાંચ ર્વ્ષર્ામાનય પ્રશ્ોના ઉત્તર આપવામા ંઆવયાં છેઃ  

1. રૂબરૂમાં જાત ેહાજર રહીન ેવહેલું મતદાન કરવુ ંએટલ ેશું?
આ નવા વવકલપની મદદથી તમામ નોંધણી પામેલા મતદારો મતદાનના દદવર્ પયૂવવેના નવ-દદવર્ના ર્મયગાળા દરવમયાન મતદાન માટનેા મશીનનો ઉપયોગ કરી  
જાત ેરૂબરૂમાં હાજર રહી તેમનો મત આપી શકશે. હવ ેતમ ેતમારી અનુકયૂળતા મુજબ રૂબરૂમા ંહાજર રહીને મતદાન કરવાનો વવકલપ પર્ંદ કરી શકો છો.

2. હંુ જાત ેરૂબરૂમાં હાજર રહીન ેમારો મત કા ંઆપી શકંુ?
•  તમ ેકાઉનટીમાં કાંય પણ રહેતા ંહો, તમ ેરૂબરૂમા ંજાત ેહાજર રહીને મતદાન કરવા માટ ેનનયત કરવામાં આવેલા કાઉનટીના કોઇપણ સથળે તમારા મતપત્ર વડ ે

મતદાન કરી શકો છો.
• Vote.NJ.Gov પરથી કાઉનટીમાં તમારા મતદાન માટનેા સથળોને શોધો.

3. હંુ રૂબરૂમાં જાત ેહાજર રહીન ેવહેલું મતદાન કારે કરી શકંુ?
• રૂબરૂમા ંજાત ેહાજર રહીને મતદાન કરવા માટનેા સથળો શનનવાર, 23 ઑકટોબરથી શરૂ કરીન ેરનવવાર, 31 ઑકટોબર સુધી ખુલલા રહેશે.
•  તેનો ર્મય આ મુજબ રહેશે, સોમવારથી શનનવાર, સવારે 10:00 વાગ્ાથી રાત્ ે8:00 વાગ્ા સુધી અન ેરનવવારે સવારે 10:00 વાગ્ાથી  

સાંજે 6:00 વાગ્ા સુધી કોઈ એપોઇનટમેનટ લેવાની જરૂર નથી.

4. હંુ હંમેશા ટપાલથી મતદાન કરં છંુ પરંતુ હવે મારે રૂબરૂમાં જાત ેહાજર રહી વહેલું મતદાન કરવુ ંહો્ તો શું?
•  Vote.NJ.Gov પર ‘શું મારી નોંધણી થયેલી છે? (Am I Registered?)’ હેઠળ તમ ેટપાલ દ્ારા મતદાન કરવા માટ ેર્દરિય મતદાર છો કે નહીં ત ેચકાર્ો.
•  જો વર્ષ 2021ની ર્ામાનય ચયૂંટણીઓમાં ટપાલ દ્ારા મતદાન કરવા માટ ેતમારી નોંધણી થયેલી હોય તો, વહેલું મતદાન કરવા માટનેા સથળે રૂબરૂમા ંજાત ેહાજર 

રહીને મશીન પર મતદાન કરવા માટ ેતમારે આ નોંધણીને રદ કરવી પડશે. 
• બહાર નીકળી જવા માટ ે31 ઑગસટ પહેલાં તમારા કાઉનટી કલાક્ક નો ર્ંપક્ક  કરો.

5. શું હંુ હજુ પણ મતદાનના અન્ નવકલપો પસંદ કરી શકંુ?
હા. તેના બદલે તમ ેપર્ંદ કરી શકો છોઃ

•  ટપાલ દ્ારા મતદાન કરવા માટેના મતપત્ દ્ારા મતદાન કરવા માટ ેઅરજી કરો અને તેને અહીં નીચે જણાવેલા રસતાઓમાંથી કોઈ એક મારફતે પરત 
મોકલવો.

1...  ટપાલ: તેના ઉપર નવેમબરની બીજી તારીખ રાતના 8 વાગયા પહેલા પોસટનો થપપો લાગેલો હોવો જોઇએ અને તમારી કાઉનટીના ચયૂંટણીપંચન ે8મી 
નવેમબર કે તેના પહેલાં પ્રાપત થવુ ંજરૂરી છે.

2...  સુરક્ષિત મત નાખવાની પેટી : 2 નવેમબરના રોજ રાતના 8 વાગયા પહેલાં તમારી કાઉનટીની ર્લામત મતપેટીઓ પૈકીની એકમા ંતમારો મત નાંખો.  
ડ્ોપ બૉકર્ના સથાનો Vote.NJ.Gov પર મળી શકે છે.

3...  ચયૂંટણી પંચની ઓફીર્: તમારા મતન ે2 નવેમબરના રોજ રાતના 8 વાગયા પહેલાં તમારી કાઉનટીના ચયૂંટણીપંચની ઓદફર્માં તમારો મત રૂબરૂ પહોંચાડો. 
કાઉનટીના ચયૂંટણી અવધકારીઓના ર્ંપક્ક ની માનહતી Vote.NJ.Gov પરથી મળી શકે છે.

•  અથવા તમે ચૂંટણીના દદવસ 2 નવેમબરના રોજ ર્વારે 6 થી રાત્રે 8 વાગયા સુધીમાં તમારા મતદાનસથળે રૂબરૂમાં જાતે જઈને મત આપો. અપંગતાવાળા 
મતદારો માટ ેર્ગવડ કરવામાં આવશ.ે તમારા મતદાન સથળ માટ,ે Vote.NJ.Gov પર સયૂવચબદ્ધ પોલલંગ લોકેશન પેજ પર જાઓ.

નોંધ: આ ચયૂંટણી માટ ેટપાલ દ્ારા મતદાન કરવા માટનેા તમારા મતપત્રન ેતમારા મતદાનસથળ પર પરત કરી શકાતું નથી.

રૂબરૂમાં જાત ેહાજર રહીન ેવહેલું મતદાન કરવા અંગ ેજાણવા જેવી 5 મુખ્ બાબતો

ર્ેરેિટરી ઓફ સટટે Tahesha Way


