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મતદાન સ્થળોએ નમૂનાના મતપત્ો
ચૂંટણીના દિવસે મતિાન સ્થળે નમૂનાના મતપત્રો ઉપલબ્ધ ્થશે. નમૂનાનું મતપત્ સત્ાવાર મતપત્ની 
શક્ય તેટલું શક્ય બને તેટલી આબેહુબ પ્રતતકૃતત હશે અને તેના પર આ છાપવામાં આવશે: 

 � ચૂંટણી જીલલાની સંખ્ા

 � મતિાન સ્થળનરો તવસતાર

 � ચૂંટણીના કલાકરો

 � ચૂંટણીની તારીખ

 � અપંગ લરોકરો માટ ેમતિાન સ્થળ સુલભ છે કે કેમ તેનરો સંકેત. જરો સુલભ ન હરો્ તરો, 
નમૂનાના મતપત્માં મેઇલ બેલેટ દ્ારા વરોટની ઉપલબ્ધતાને િશાશાવવી આવશ્ક છે

 � મતિાતા કેવી રીતે મતિારના બબલ ઓફ રાઇટસ મેળવી શકે છે અ્થવા જરોઈ શકે છે તે 
તવશેની માહહતી 

મતદાન મશીન 
તમે મતદાન મશીન પર મત આપી શકો છો જો:

 � મતિાતાની નોં્ધણી માટનેી તમારી સંપૂણશા માહહતી મતિાન બુકમાં છે;

 � તમે હાલમાં ચૂંટણીના જજલલામાં રહરો છરો અ્થવા આ ચૂંટણી માટનેી નોં્ધણી બં્ધ ્થ્ા 
પછી કાઉનટીની બહાર ગ્ા છરો (ત્ારબાિ તમારે તમારી નવી કાઉનટીમાં નોં્ધણી કરાવવી 
આવશ્ક છે); અને 

 � તમારા મત આપવાના અત્ધકાર પર કરોઈ સફળ પડકારરો ન્થી. 

મતદાન મશીન પર 

 � તમને ખાનગીમાં મત આપવાનરો અત્ધકાર છે;

 � તમને મત આપવા માટે મિિ કરવા મતિાન મ્થકરોમાં મતિાન સામગ્ી (જેમ કે સેમપલ બેલેટ, 
પરંતુ કરોઈ ઝંુબેશની સામગ્ી નહીં) લાવરો;

 � તમારરો મત આપવા માટ ેએક “વાજબી” સમ્.

મતિાન મ્થક પર મતિાન મશીનનરો ઉપ્રોગ કરવા માટનેી સૂચનાઓ ઉપલબ્ધ છે. 
જરો તમે તેમને જરોઈ શકતા ન હરો્, તરો બરોડ્ડના કરોઈપણ કા્શાકરને પૂછરો.

મતદાન મશીન પર સહાય

 � જરો તમે અં્ધ, અપંગ અ્થવા મશીન પર મતપત્ વાચંી શકતા ન હરો્, તરો તમારી પસિંગીની 
કરોઈ પણ વ્ક્તન ેતમે મતિાન મશીન પર મિિ માટ ેબરોલાવી શકરો છરો. તમે તમારા એમ્પલરો્ર 
અ્થવા યહુન્નના પ્રતતહનત્ધની મિિ લઈ શકતા ન્થી.

 � જરો તમે એકલા હરો્ અન ેસહા્ માટ ેહકિાર હરો્, તરો તવરરો્ધી રાજકી્ પક્રોના બ ેબરોડ્ડ  
વક્ડસશા તમન ેમિિ કરી શકે છે. તમન ેબનં ેવક્ડસશા અ્થવા એક વક્ડ ર કરે તે અત્ધકાર તમારરો છે - 
તે તમારી પસિંગી છે. 

 � તમે મતિાન મશીનનરો ઉપ્રોગ કરી શકરો તે પહેલાં દડજસરિ્ટ બરોડ્ડના વક્ડસશા પહેલા તમારા માટ ે
અપંગતાનું પ્રમાણપત્ ભરે તે જરૂરી છે.

મત આપવા માટે લાઇનમાં ઉભા રહેવું: જરો મતિાન સમા્પત ્થવાના સમ્ે તમે મત આપવા માટે 
લાઇનમાં હરો્, તરો તમેન મત આપવાની મંજૂરી મળવી જરોઈએ. 

ઇમરજનસી બેલેટ: જરો મતિાન મશીન કામ કરતું ન હરો્, તરો મતિાન સ્થળ છરોડશરો નહીં. બરોડ્ડ  વક્ડ ર 
તમને પેપર ઇમરજનસી બેલેટ આપશે જરો તમારા્થી તમારંૂ મતપત્ક બગડી જા્, તરો તમને બરોડ્ડના 
વક્ડ ર પાસે્થી બીજંુ મતપત્ માંગવાનરો અત્ધકાર છે. 

પ્ર્થમ વખત મત આપતા મતદાર
નીચેના સંકેતરો િરેક મતિાન સ્થળે ઉપલબ્ધ ્થશે: 

 � અંિરના કરોદરડરોરમાં હનશાનીઓ મતિારરોને મતિાન ખંડના સ્થાન પર જવાનરો માગશા િશાશાવે છે 

 � ચૂંટણી જજલલા માટ ેત્ણ નમૂના મતપત્રો, મતિાન ખંડની દિવાલ પર મુકવામાં આવ્ા છે

 � વરોટર બબલ ઓફ રાઇટસ, દિવાલ પર લગાવેલ છે

 � મતિાન મશીનની નજીકમાં મતિાન મશીન સૂચનરો

આઈડીની જરૂરીયાતો 
અમુક “આઈડીની જરૂર ધરાવતા” મતદારો

નીચે આપેલા મતિારરોએ મતિાન સ્થળ પર આઈડી બતાવવી પડશે::

 � જરો તમે 1 જાનયઆુરી, 2003 પછી આ કાઉનટીમા ંમેલ દ્ારા મત આપવા માટ ેનોં્ધણી 
કરાવી હરો્, અન ેકાઉનટીની ફેડરલ ચંૂટણીમા ંક્યારે્ મત આ્પ રો ન હરો્, તરો તમારે ઓળખ 
પ્રિાન કરવાની જરૂર પડશ.ે જરો તમે મતિાન સ્થળ પર પ્ર્થમ વખત મતિાન કરતા પહેલા 
ઓળખ પ્રિાન કરી ન હરો્, તરો તમારે આજે બરોડ્ડ  વક્ડસશાન ેઓળખ બતાવવી આવશ્ક છે; 
અ્થવા 

 � તમે નય ુજસસી મતિાર રજજસરિશેન ફરોમશાનરો તવભાગ 5 (તવભાગ 5 મા ંડ્ાઇવસશા લાઇસનસ #, 
જરો તમારી પાસ ેડ્ાઇવરનુ ંલાઇસનસ ન હરો્ તરો સરોબશ્લ બસક્રુીટી નબંરના છેલલા 4 અંકરો 
જરૂરી છે, અ્થવા એક પુતટિ જરો તમારી પાસ ેબને્ નબંરરોના સટેમા્ંથી એકપણ ન હરો્) ભરેલ 
ન હરો્, અન ેતમે આવી માહહતી માટનેી તવનતંીનરો જવાબ આ્પ રો ન હરો્ તરો, તમારે આજે 
બરોડ્ડ  વક્ડસશાન ેઓળખ બતાવવી આવશ્ક છે; અ્થવા 

 � તમે એક મેઇલ-ઇન રજજસરિનટ હરો્ અન ેતમારંૂ ડ્ાઇવસશા લાઈસનસ નબંર અ્થવા તમારા 
સરોબશ્લ બસક્રુીટી નબંરના છેલલા ચાર અંકરો પ્રિાન ક્ાશા હરો્, પરંતુ નબંસશા ચકાસી શકા્ા 
ન હરો્ તરો, તમારે આજે બરોડ્ડના વક્ડસશાન ેઓળખ બતાવવી આવશ્ક છે. 

જરો તમે બરોડ્ડના વક્ડસશાને કરોઈ ઓળખ ન બતાવરો, તરો તમે મતિાન મશીન પર મત આપી 
શકતા ન્થી. તમારે કામચલાઉ પેપર બેલેટ્થી મત આપવાનરો રહેશે. 

ઓળખના િસતાવેજમાં આ શામેલ હરોઈ શકે છે, પરંતુ તેટલા સુધી મયાયાદદત ન્થી: 

 � કરોઈપણ માન્ અને વતશામાન ફરોટરો આઈડી: 

• એનજે ડ્ાઇવસશા લાઇસનસ
• લશકરી અ્થવા અન્ સરકારી આઈડી
• તવદ્ા્થસી અ્થવા જરોબ આઈડી
• સટરોર સભ્પિ કાડ્ડ , અ્થવા, 

તમારા નામ અને સરનામાં સા્થેનરો કરોઈપણ વતશામાન િસતાવેજ, જેમાં શામેલ છે પરંતુ તેટલા સુધી 
મયાયાદદત ન્થી: 

 � બેંક સટટેમેનટ

 � કાર નોં્ધણી

 � બેલેટનરો નમૂનરો

 � વપરાશનું બબલ

 � પે ચેક

 � ભાડાની પહોંચ

 � સરકારી ચેક અ્થવા િસતાવેજ

 � નરોન-ફરોટરો એનજે ડ્ાઇવસશા લાઇસનસ

મેઇલ દ્ારા મત આપો 
મત દ્ારા મેઇલ અરજી તમારી કાઉનટી ્લાક્ડ ની ઓદફસમાં મરોકલવી જરૂરી છે. જરો તમે તેને તમારા 
કાઉનટી ્લાક્ડ ને મેઇલ કરરો છરો, તરો તેને ચૂંટણીના ઓછામાં ઓછા 7 દિવસ પહેલાં ત્ાં પહોંચી જા્ 
છે. તે દિવસ પછી, તમારે રૂબરૂમાં કાઉનટી ્લાક્ડ ની ઓદફસ પર અરજી પહોંચાડવી આવશ્ક છે. 
ચૂંટણીના આગલા દિવસે બપરોરના 3 વાગ્ા સુ્ધી ્લાક્ડ  દ્ારા બેલેટ ઈશયુ કરી શકા્ છે.

તમે લેબખતમાં અન્્થા તવનંતી કરરો તે બસવા્ તમે બ્ધી ભાતવ ચૂંટણીઓ માટે મેલ બેલેટ દ્ારા મત 
આપવાની માંગ કરી શકરો છરો. આ ઉપરાંત, કરોઈપણ મતિાર કે જે કરોઈપણ ચૂંટણીમાં મેલ દ્ારા મત 
આપવા માંગતરો હરો્ તે તે ચૂંટણી માટે મતિાન માટ ેતવનંતી કરી શકે છે. 

અધધકૃત મેસેંજર પ્રદરિયા

કરોઈપણ મતિાર બેલટ મેળવવા માટ ેઅન્ વ્ક્તને તેના અત્ધકૃત મેસેંજર તરીકે કાઉનટી ્લાક્ડ ની 
ઓદફસમાં જવા માટ ેકહી શકે છે.

 � અરજીની નીચે, તમારે તે વ્ક્તનું નામ લખવું જરૂરી છે કે જેને તમે તમારા અત્ધકૃત મેસેંજર 
તરીકે પસંિ કરરો છરો. 

 � તમારી પરવાનગી તવના કરોઈ પણ તમારા અત્ધકૃત મેસેંજર હરોઈ શકે નહીં.

 � અત્ધકૃત મેસેંજર મતિાર અ્થવા કાઉનટીના નોં્ધા્લેા મતિારનરો કુટંુબ સભ્ હરોવરો આવશ્ક છે. 

 � કરોઈ પણ વ્ક્ત ચૂંટણીમાં ત્ણ્થી વધુ લા્ક મતિારરો માટે અત્ધકૃત મેસેંજર હરોઈ શકે નહીં, 
બસવા્ કે, જરો તે મતિારરો મેસેંજર જે ઘરમાં રહે છે તે જ ઘરના તરતના કુટંુબના સભ્રો હરો્ 
તરો, અત્ધકૃત મેસેંજર ચૂંટણીમાં પાંચ જેટલા લા્ક મતિારરો માટ ેસેવા આપી શકે.

 � ચૂંટણીમાં કરોઈ પણ ઉમેિવાર કે જેના માટ ેતમે મેઇલ બેલેટ દ્ારા વરોટ માટ ેતવનંતી કરી રહાં 
છરો તે અત્ધકૃત મેસેંજર બની શકે નહીં.

બેરર પ્રદરિયા

કરોઈપણ મતિાર ્રોગ્ ચૂંટણી બરોડ્ડની ઓદફસમાં બેલટ પાછંુ આપવા કરોઈને તેમનરો અનુચર બનવા માટ ે
જણાવી શકે છે.

 � તમારા બેલટના પરત પરબબડી્ા પર, અનુચરે પ્રમાણપત્ પર સહી કરવાની રહેશે જેમાં 
જણાવવાનું રહેશે કે તેને મતિાર સી્ધરો મતિાર અને અન્ કરોઈ વ્ક્ત પાસે્થી મળ્રો ન્થી 
અને તે ્રોગ્ ચૂંટણી બરોડ્ડની ઓદફસમાં મતિાન પહોંચાડવા માટ ેઅત્ધકૃત છે. 

 � તમારી પરવાનગી તવના કરોઈ પણ અનુચર બની શકે નહીં.

 � કરોઈ પણ વ્ક્ત ચૂંટણીમાં ત્ણ્થી વધુ લા્ક મતિારરો માટે અનુચર બની શકે નહીં, બસવા્ 
કે, જરો તે મતિારરો અનુચર જે ઘરમાં રહે છે તે જ ઘરના તરતના કુટંુબના સભ્રો હરો્ તરો, 
અનુચર ચૂંટણીમાં પાંચ જેટલા લા્ક મતિારરો માટ ેસેવા આપી શકે.

 � ચૂંટણીમાં કરોઈ પણ ઉમેિવાર કે જેના માટ ેતમે મેઇલ બેલેટ દ્ારા વરોટ માટ ેતવનંતી કરી રહાં 
છરો તે અનુચર બની શકે નહીં.

મારી બેલટ પ્રદરિયાને ટે્ક કરો

મતિારરો તેમના પ્રરોતવઝનલને રિકે કરી શકે છે અને તેમના એનજે વરોટર ઈનફમમેશન બસસટમ એકાઉનટ 
દ્ારા મેઇલ બેલેટ દ્ારા મત આપી શકે છે કૃપા કરીને TrackMyBallot.nj.gov ની મુલાકાત લરો. 
પ્ર્થમ વખત વપરાશકતાશાઓએ એક એકાઉનટ બનાવવું પડશે અને મતિાર નોં્ધણીની કસ્થતતને માન્ 
કરવા માટ ેક્યાં તરો ડ્ાઇવસશા લાઇસનસ નંબર, એસએસએનના છેલલા 4 અંકરો અ્થવા મતિાર આઈડી 
નંબરની જરૂર પડશે. (જરો તમે તમારરો મતિાર આઈડી નંબર જાણતા ન હરો્, તરો તમારંૂ "વરોટર 
આઈડી" મેળવવા માટ ે“વરોટર સચશા” ટૂલનરો ઉપ્રોગ અહીં કરરો: https://voter.svrs.nj.gov/
registration-check. જરો તમે “વરોટર સચશા” ટૂલનરો ઉપ્રોગ કરીને તમારી મતિાર આઈડી મેળવી 
શકતા ન હરો્, તરો કૃપા કરીને તમારા ચૂંટણી અત્ધક્ક અ્થવા નોં્ધણી કતમશનરનરો સંપક્ડ  કરરો.) 

પ્રોધવઝનલ બેલટ મતદાન 
તમારે પ્રોધવઝનલ બેલેટ દ્ારા મત આપવો આવશયક છે જો: 

 � તમે કાઉનટીમાં નોં્ધા્ેલા મતિાતા હરો્ કે જેઓએ કાઉનટીની અંિર સ્થળાંતર કયુું હરો્ અને 
તમારા વતશામાન સરનામાં અંગે ચૂંટણીના દિવસ પહેલાં કાઉનટી કતમશનર રજજજસરિશનને જાણ ન 
કરી હરો્; અ્થવા

 � પરોલ બુકમાં તમારી નોં્ધણીની માહહતી પૂણશા ન કરી હરો્, ઉિાહરણ તરીકે તમારી સહી અ્થવા 
સરનામું ખૂટતું હરો્; અ્થવા

 � તમે ઓળખની માહહતી પ્રિાન કરી ન હરો્ તેવા એક "એકટીવ નીડ આઈડી" અ્થવા "ઈનકેટીવ 
નીડ આઈડી" મતિાર હરો્ (આઈડી આવશ્કતાઓનરો તવભાગ જુઓ). આ પ્રરોતવઝનલ 
બલેટેની ગણતરી માટ,ે ચંૂટણી પછી બીજા દિવસ ેતમારા નજીકના વ્વસા્ દ્ારા તમારી 
આઈડીની એક નકલ તમારા કાઉનટી કતમશનર રજજસરિશેનન ેસબતમટ કરવાની રહેશ;ે અ્થવા 

 � પરોલ બુકમાં એક હનશાની હરો્ કે તમે મેલ બેલેટ દ્ારા મત આપવા માટ ેઅરજી કરી હતી, 
પરંતુ તમે બરોડ્ડ  વક્ડ રને કહરો છરો કે તમે મેલ બેલેટ દ્ારા મત આપવા માટ ેઅરજી કરી ન્થી, તમે 
મેઇલ બેtલેટ દ્ારા વરોટ માટ ેઅરજી કરી હતી, પરંતુ તમને બેલેટ પ્રા્પત ્થયું ન્થી અ્થવા તમને 
મેલ બેલેટ મળું હતું પરંતુ તમે તેને પરત કયુું ન્થી.

પ્રોધવઝનલ બેલેટ દ્ારા કેવી રીતે મત આપવો:

 � બરોડ્ડ  વક્ડ ર તમને પેપર બેલેટ અને એક પરબબડીયું આપશે. 

 � બરોડ્ડ  વક્ડ રે તમને ગુ્પત રીતે બેલેટ પર મતિાન કરવા માટ ેએક સ્થળ પ્રિાન કરવું આવશ્ક છે. 

 � પરબબડી્ામાં મત આપેલ બેલેટ મૂકરો અને તેને સીલ કરરો.

 � પરબબડી્ા સા્થે જરોડા્ેલ “પુતટિ તવ્ધાન” પૂણશા કરરો અને સહી કરરો. પુતટિ તવ્ધાનને અલગ 
કરશરો નહીં

જરો તમે સમ્થશાન તવ્ધાન પર હસતાક્ર કરશરો નહીં, તરો તમારા બેલટની ગણતરી કરવામાં 
આવશે નહીં.

 � પરબબડીયું બરોડ્ડ  વક્ડ રને આપરો.

 � બરોડ્ડ  વક્ડ ર પ્રરોતવઝનલ બેલેટ બેગમાં પરબબડીયું મૂકે છે કે નહીં તે જુઓ, અ્થવા તમે તમારી 
જાતે બેગમાં બેલેટ મૂકી શકરો છરો. 

 � જરો તમારા્થી તમારંૂ મતપત્ક બગડી જા્, તરો તમને બરોડ્ડ  વક્ડ ર પાસે્થી બીજંુ મતપત્ 
માંગવાનરો અત્ધકાર છે. 

મતિાન સ્થળે કરોઈ પ્રરોતવઝનલ બેલેટની ગણતરી કરવામાં આવતી ન્થી. કાઉનટી બરોડ્ડ  ઓફ 
ઇલે્શન દ્ારા ચકાસણી અને ગણતરી માટ ેમતિાન બં્ધ ્થ્ા પછી, તમામ પ્રરોતવઝનલ 
બેલેટને રજજસરિશેન કચેરીના કાઉનટી કતમશનર પાસે લઈ જવામાં આવે છે.

ચૂંટણી પછી, તમે અહીં તમારા મતપત્ની કસ્થતત ચકાસી શકરો છરો: https://trackmyballot.
nj.gov, અ્થવા તમે 1-877-NJ-VOTER (1-877- 658-6837) પર કરોલ કરી શકરો છરો. જરો 
તમારા બેલટની ગણતરી કરવામાં આવી ન હરો્, તરો તમે તેને શા માટ ેનકારી કાઢવામાં આવયું તેનું 
કારણ જાણી શકરો છરો.

વધારાની મતપત્ માધહતી
િરેક માન્ મતપત્ની ગણતરી કરવામાં આવે છે અને તે અનામી હરો્ છે.

મેઈલ દ્ારા તમારરો મત ્રોગ્ ગણા્ તેની ખાતરી કરવા માટ,ે જ્ારે તમે તમારરો મત મેઈલ બેલેટ 
દ્ારા પરત કરરો ત્ારે અંિરના પરબબદડ્ા સા્થે જરોડા્ેલા પ્રમાણપત્ પર સહી કરવાનું સુહનશ્ચિત કરરો. 
જરો તમે તમારરો મતપત્ મરોકલવા જઈ રહા છરો, તરો તે ચૂંટણીના દિવસે અ્થવા તે પહેલાં, 8 નવેમબર 
2022, સુ્ધીમાં પરોસટમાક્ડ  હરોવું આવશ્ક છે અને તમારા કાઉનટી બરોડ્ડ  ઓફ ઇલે્શનને 14 નવેમબર 
2022 સુ્ધી સાંજે 8 વાગ્ા સુ્ધીમાં પ્રા્પત ્થવું જરૂરી છે. જરો તમને ખાતરી ન હરો્ કે તમારરો મતપત્ 
સમ્સર પહોંચશે કે નહીં, તરો તમે તેને કાઉનટી બરોડ્ડ  ઓફ ઈલે્શનસ અ્થવા કાઉનટીના અત્ધકૃત 
મતપત્ ડ્રોપ બરો્સમાં્થી કરોઈ પણ એકમાં વ્ક્તગત રીતે રૂબરૂમાં આપી શકરો છરો. ડ્રોપ-ઓફ સ્થાનરો 
માટ ેતમારા બરોડ્ડ  ઓફ ઈલે્શનસનરો સંપક્ડ  કરરો. જરો તમે વ્ક્તગત રીતે તમારરો મતપત્ આપરો છરો, તરો 
તે તમારા કાઉનટી બરોડ્ડ  ઓફ ઇલે્શનને ચૂંટણીના દિવસે, 08 નવેમબર 2022 ના રરોજ સાંજે 8 વાગ્ા 
સુ્ધીમાં પ્રા્પત ્થઈ જવરો જરોઈએ.

વધારાની બેલટ માધહતી 
જરો તમારરો બેલટ ખરોવાઈ જવાના અ્થવા સહી મેળ ખાતી ન હરોવાના કારણે નામંજૂર ્થ્રો હરો્, તરો 
મતિાન નામંજૂર ્થ્ાના 24 કલાકમાં તમારી કાઉનટીની ચૂંટણી ઓદફસ દ્ારા નરોદટસ ઈશયુ કરવામાં 
આવશે. સુ્ધારેલું ફરોમશા પરત કરવા માટ ેઅને તમારા બેલટને સવીકા્શા બનાવવા માટ ેપદરણામરોના 
પ્રમાણપત્ના પહેલાં તમારી પાસે 48 કલાક રહેશે.

તમારરો બેલટ ખરોવાઈ જવાના અ્થવા સહી મેળ ખાતી ન હરોવાના કારણે નામંજૂર ્થ્ેલા બેલટને 
રૂબરૂમાં, ફે્સ દ્ારા, અ્થવા ચૂંટણીના પદરણામરોને પ્રમાજણત કરવાના 48 કલાક પહેલાચૂંટણી કાઉનટી 
બરોડ્ડને ઈ-મેલ દ્ારા સુ્ધારી શકરો છરો.

હસતાક્રની ખામીને િૂર કરવા માટ ેતમારે ઓળખ િસતાવેજ અ્થવા તેની નકલ કરોઈપણ હાડ્ડ  કરોપીના 
સવરૂપમાં સબતમટ કરવાની જરૂર ન્થી. તમે તમારી બેલેટ સહીની ખામીને તમે બેલેટ સબતમટ કયુું છે 
તેવું જાહેર કરીને અને તમારી ઓળખની ચકાસણી આ રીતે કરીને િૂર કરી શકરો છરો: (એ) માન્ નયુ 
જસસી ડ્ાઇવસશા લાઇસનસ નંબર અ્થવા મરોટર વહીકલ કતમશન નરોન-ડ્ાઇવર ઓળખ નંબર પૂરરો પાડીને; 
અ્થવા (બી) જરો તમારી પાસે માન્ નયુ જસસી ડ્ાઇવસશા લાઇસનસ નંબર અ્થવા મરોટર વહીકલ કતમશન 
નરોન-ડ્ાઇવર ઓળખ નંબર ન હરો્, તરો તમારા સરોબશ્લ બસક્ુરીટી નંબરના છેલલા ચાર અંકરો પૂરા 
પાડીને; અ્થવા (સી) જરો તમારી પાસે (એ) અ્થવા (બી) તમારં નામ અને સરનામું, એક સત્ાવાર 
ફેડરલ, રાજ્, કાઉનટી િશાશાવતું સાિું  બેલટ અ્થવા તમારં નામ અને સરનામું િશાશાવતરો મયુહનબસપલ 
િસતાવેજ અ્થવા તમારં નામ અને સરનામાં િશાશાવતી યુદટતલટી બબલ, ટતેલફરોન બબલ અ્થવા કર 
અ્થવા ભાડાની રસીિ સહહતની નયુ જસસી રાજ્ દ્ારા માન્તા પ્રા્પત ઓળખની સુવાચ્  નકલ 
જરોડીને; અને (ડી) સુ્ધારા ફરોમશા પરત આપતા પહેલા તેના સહી કરીને અને તારીખ લખીને. 

ફદરયાદો
જરો તમને આ મતિાન સ્થળે ચૂંટણીના સંચાલન અંગે ફદર્ાિ હરો્ તરો ફદર્ાિ ફરોમશા ઉપલબ્ધ છે. ફરોમશા 
માટ ેકરોઈ પણ બરોડ્ડ  વક્ડ રને પૂછરો. 

ચૂંટણીના ગુના
કૃપા કરીને સલાહ આપવામાં આવે છે કે કા્િા દ્ારા પૂરા પાડવામાં આવ્ા મુજબ, કાઉનટી બરોડ્ડ  દ્ારા 
આપવામાં આવેલ બેજ બસવા્, કરોઈપણ પ્રા્થતમક, સામાન્ અ્થવા તવશેષ ચૂંટણીના દિવસે અ્થવા 
કરોઈપણ કતમશન સરકારી ચૂંટણીના દિવસે, મતિાન સ્થળ અ્થવા રૂમના સરો ફુટ અ્થવા તેની અંિર 
કરોઈપણ રાજકી્ પક્ અ્થવા ઉમેિવાર સા્થે સંકળા્ેલ કરોઈપણ રાજકી્ અ્થવા પ્રચાર સૂત્, બેજ, 
બટન અ્થવા અન્ તવશેષ તચહ્ન પહેરશે, પ્રિરશશિત કરશે, વેચશે, આપશે અ્થવા પ્રિાન કરશે નહીં. 

આમાં રાજકી્ પક્, પ્રચાર, ઉમેિવાર અ્થવા કરોઈ પણ રાજકી્ પક્ અ્થવા અજભ્ાન અ્થવા 
ઉમેિવારનું પ્રતતહનત્ધતવ કરતા ત્ાહહત પક્રો અને તવકે્તાઓ દ્ારા સી્ધી વેચાતી વેપારની સામગ્ી 
જેવા કરોઈપણ રાજકી્ પક્ અ્થવા ઉમેિવારના ઝંુબેશનાં નારાઓ, લરોગરોઝ અ્થવા હનરૂપણ અ્થવા 
રજૂઆતરોને િશાશાવતરો કરોઈપણ રાજકી્ હેતુનરો સમાવેશ ્થા્ છે.

આ જરોગવાઈઓમાં્થી કરોઈપણનું ઉલલંઘન કરનાર વ્ક્ત અબશસત વ્ક્તઓના ગુના માટ ેિરોષી છે 
અને પદરસરમાં પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં અને માત્ પ્રતતબંત્ધત રાજકી્ ઈકનસની્ાને િૂર ક્ાશા 
પછી જ મત આપવા પરત ફરી શકે છે.

 � ચુંટણી પ્રચાર - મતિાન ખંડ સુ્ધી અને સહહત, મતિાન સ્થળની બહારના પ્રવેશદ્ારની 100 
ફૂટની અંિર ચૂંટણીનરો પ્રચાર કરવરો એ રાજ્ના કા્િા હેઠળનરો ગુનરો છે. આ ક્ેત્માં કરોઈ 
ઝંુબેશના સંકેતરો અ્થવા સામગ્ી હરોઈ શકતી ન્થી અને કરોઈ પણ વ્ક્ત ઉમેિવાર અ્થવા 
જાહેર પ્રશ્નના વતી ચૂંટણી પ્રચાર કરી શકશે નહીં. 

 � છેતરપીંડીયુકત મતદાન - તમને મત આપવાનરો અત્ધકાર ન્થી તેવું જાણીને અ્થવા મત 
આપવા માટ ેનોં્ધણી કરાવતી વખતે ખરોટી માહહતી આપીને મત આપવાનરો પ્ર્ાસ કરવરો કે 
અ્થવા મતિાન કરવું તે ફેડરલ અને રાજ્ના કા્િા હેઠળ ગુનરો છે. તમને ચૂંટણીમાં એક 
કરતા વ્ધારે વાર મત આપવાની મંજૂરી ન્થી. 

 � કાવતરં - મતિાતાઓને ન્ા્ી ચૂંટણી્થી વંતચત રાખવાનું ષડ્ંત્ રચવું એ એક સંઘી્ ગુનરો 
છે. જરો કરોઈ તમને સતાવે અ્થવા તમારા મત આપવાના અત્ધકારમાં અ્રોગ્ રીતે િખલ કરે, 
તરો બરોડ્ડ  વક્ડ રને મિિ માટ ેજણાવરો.

ચેલેનજરે શું કરવું અને શું ન કરવું
ચેલેનજર આ કરી શકે છે: 

 � મતિાન શરૂ ્થ્ાના બે કલાક પછી, અને ત્ારબાિ િર બે કલાક્થી વધુ નહીં તેટલા સમ્માં, 
કેટલા મતિારરોએ મતિાન કયુું છે તેની સત્ાવાર ગણતરી માટ ેજજલલા બરોડ્ડને પૂછરો, અને 
જજલલા બરોડ્ડ  મતિાન શરૂ ્થ્ાના બે કલાક પછી, અને ત્ારબાિ િર બે કલાકરો કરતા વધુ  
નહીં તેટલા સમ્માં, મતિાન કરનારા કુલ મતિારરોની સંખ્ાની સત્ાવાર ગણતરીવાળી એક 
સૂચના િશાશાવશે.

 � જરો ચેલેનજર માનતરો હરો્ કે મતિાતા મત આપવા માટે લા્ક ન્થી, તરો મતિારને પડકારરો.  
મત આપવા માટ ેવ્ક્ત આ પાત્તા ્ધરાવતી હરોવી જરોઇએ: યુનાઇટડે સટટેસની નાગદરક, 
મતિાન માટ ેનોં્ધા્ેલ, 18 વષશા કે તે્થી વધુ વ્ની, ચૂંટણીના ઓછામાં ઓછા 30 દિવસ 
પહેલાં કાઉનટીની રહેવાસી. 

ચેલેનજર આ ન કરી શકે: 

 � આમાંના કરોઈપણ કારણસર મતિાતાને પડકારી ન શકે: 

• તેઓ તવચારતા હરો્ કે તેઓ જાણે છે કે મતિાર કેવી રીતે મતિાન કરશે.
• મતિારની જાતત અ્થવા વંશી્ મૂળ. 
• મતિાતા કરોઈ ચરોક્કસ વરોડ્ડ , આવાસ સંકુલ અ્થવા પાતલકા અ્થવા કાઉનટીનરો તવભાગમાં 

રહે છે 

ઉપરના કરોઈ પણ કારણરો માટ ેચેલેનજરે મતિારને પડકારવરો એ ફરોજિારી ગુનરો છે. 

 � દડજસરિ્ટ બરોડ્ડના વક્ડ રરો સા્થે બેસવું અ્થવા ચૂંટણી સામગ્ીને સપશશા કરવરો. 

 � મતિાનના સમ્ િરતમ્ાન મતિાન મશીન પર જવું.

 � મતિારને સી્ધરો પડકાર આપવરો. ફ્ત દડજસરિ્ટ બરોડ્ડ  મતિારને પ્રશ્નરો પૂછી શકે છે. 

 � કરોઈપણ ઝંુબેશ બટનરો, સંકેતરો અ્થવા ઝંુબેશનાં વસ્તરો પહેરવા.

 � કરોઈપણ મતિારરોને પજવણી કરવી અ્થવા ્ધમકાવવા; અ્થવા મતિાન સ્થળે ્ધમાલ કરવી.

 � મતિારને પડકારવરો કારણ કે દડસરિી્ટ બરોડ્ડ  મતિારને તેના અ્થવા તેણીના હનવાસસ્થાનની 
ખાતરી આપવા માટ ેકહે છે, અ્થવા ઓળખ બતાવવા માટે મેઇલ દ્ારા પ્ર્થમ વખત નોં્ધણી 
કરનારને પૂછે છે.

મતદાન સ્થળમાં પડકાર પ્રદરિયા
 � જરો તમારા મત આપવાના અત્ધકારને પડકારવામાં આવે, તરો બરોડ્ડ  વક્ડસશા તમને ઓળખ માટ ે

કહી શકે છે અને તમારે એદફડતેવટ પર સહી કરવી પડશે. ચેલેનજેરે પણ એદફડતેવટમાં સહી 
કરવી પડશે.

 � જરો બરોડ્ડ  વક્ડસશા પડકારને નકારી કાઢવા માટ ેમતિાન કરે અ્થવા પડકાર પર મત ટાઇ ્થા્, તરો 
તમને મતિાન મશીન પર મત આપવાનરો અત્ધકાર છે.

 � જરો બરોડ્ડ  વક્ડસશા પડકારને સમ્થશાન આપવા માટ ેમત આપે, તરો તમે મત આપી શકતા ન્થી  
પરંતુ તમને મત આપવા માટે કરોટ્ડના આિેશની તવનંતી કરવા માટ ેસુહપદર્ર કરોટ્ડના ન્ા્ા્ધીશ 
પાસે જવાનરો અત્ધકાર છે. ન્ા્ા્ધીશને મળવા ક્યાં જવાનું છે તે બરોડ્ડ  વક્ડસમે તમને 
જણાવવાનું રહેશે.

એકકઝટ પોલલંગ
તે કાનૂની છે. જ્ારે તમે મતિાન સ્થળ છરોડતા હરો્ ત્ારે તમને તમારા મતિાન તવશે મીદડ્ા 
પ્રતતહનત્ધ દ્ારા પૂછવામાં આવે છે. તમારે કરોઈ જવાબરો આપવાની જરૂર ન્થી - તે તમારી પસંિગી છે. 

1-877-NJ-Voter
(1-877-658-6837)

Vote.NJ.Gov

નયુ જસસીના મતદારોના  
બબલ ઓફ રાઇટસ

11/08/22 સામાનય ચૂંટણીનો દદવસ
મતદાન સવારે 6 વાગયા્થી - સાંજે 8 વાગયા સુધી ચાલુ છે.

સામાનય ચૂંટણી માટે વયકકતગત રીતે વહેલા મતદાનનો સમયગાળો, 10/29/22-11/06/22 
સોમવાર-શધનવાર, સવારે 10:00 - સાંજે 8:00 અને રધવવાર, સવારે 10:00 - સાંજે 6:00 વાગયા સુધી

1-877-NJ-Voter      (1-877-658-6837)     Vote.NJ.Gov


