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સલવામત. સરળ. સુરક્ષિત.

11/08/22

સુરક્ષિત અને ખવાનગી

દરેક મવાન્ય બેલેટ ગણત્ીમવાં લેવવા્ય  
છે અને અનવામી છે.

મત આપવો સરળ

જો તમે નોંધવા્યેલવા મતદવાતવા છો,  
તો મેઇલ દ્વારવા બેલેટસ મત તમને 

 તમવારવા પોતવાનવા ઘરેથી આરવામ અને 
સલવામતીથી મત આપવવા દે છે.

અરજી કરવી સરળ

તમે તમવારી કવાઉનટી ચૂંટણી ઓફિસમવાં 
કવાગળ પર અરજીનો ઉપ્યોગ કરીને 

અથવવા વ્યક્તગત રૂપે મેઇલ દ્વારવા બેલેટ 
મત મવાટે અરજી કરી શકો છો.

મતદાતા, તમામ કાઉન્ ટી ક્ાક્કની ઓફિસમા ં્ખેિતમા ંવિનતંી ન કરે ત્ા ંસધુી, 

અથિા કોઈ એક વિખિષ્ટ ચંૂ્ણી મા્ ેઅરજી કરટી િકે ત્ા ંસધુી, તમામ ભવિષ્ની 

ચંૂ્ણીઓ મા્ ેમેઇ્ દ્ારા બે્ ે્  મત મેળિિા મા્ે અરજી કરટી િકે છે.

મેઇ્ દ્ારા તમારટી મતપત્રક પ્ાપત કરિા મા્,ે ચૂં્ણીના 7 ફદિસ પહે્ાં, અરજી 

કાઉન્ ટી ક્ાક્ક  દ્ારા પ્ાપત થિી આિશ્ક છે.

મતદાતા, કાઉન્ ટી ક્ાક્ક  પર વ્કકતગત રૂપે અરજી કરટી િકે છે ચૂં્ણી પહે્ાના 

ફદિસે 3 િાગ્ા સુધી.

અસ્ સહટીની આિશ્કતા હોિાથી કાઉન્ ટી ક્ાક્ક  મેઇ્ દ્ારા બે્ે્ મત મા્નેી 

અરજીની િેકસ અથિા ઇમેઇ્ કરે્ી નક્ો સિીકારટી િકિે નહીં, ખસિા્ કે તમે 

સૈન્ અથિા વિદેિી મતદાતા હોિ.

તમે તમારા મેઇ્ દ્ારા બે્ે્ મતની કસથવત ઓન્ાઇન:  
https://trackmyballot.nj.gov, પર ચકાસી િકો છો,અથિા તમારા 

કાઉન્ ટી ક્ાક્ક નો સંપક્ક  કરટીને. તમે તમારટી કાઉન્ ટી ક્ાક્ક ની સંપક્ક  માહહતી: 
https://nj.gov/state/elections/county-eo.shtml આના પર 

જઈને મેળિી િકો છો. 
 
જો તમે ભૂ્ કરો છો અથિા તમારા મેઇ્ દ્ારા બે્ે્ મત નુકસાન પહોંચાડિો 

અને તમે પહે્ેથી જ તમારો બે્ે્ પાછો આપ્ ો નથી, અથિા તમે તમારો મેઇ્ 

દ્ારા બે્ે્ મત ગુમાિી દટીધો છે, તો તમે તમારા કાઉન્ ટી ક્ાક્ક  પાસેથી મેઇ્ 

દ્ારા બે્ે્ મતની વિનંતી કરટી િકો છો. 

મતદારો NJ મતદાર માહહતી ખસસ્મ િાતા દ્ારા તેમના કામચ્ાઉ  

અને મે્-દ્ારા- મતદાન કરો બે્ે્ િોધી િકે છે. કૃપા કરટીને  

https://TrackMyBallot.nj.gov ની મુ્ાકાત ્ો. પ્થમ િિત 

િપરાિકતાતાઓએ એક એકાઉન્  બનાિવું પડિે અને મતદાર નોંધણીની કસથવતને 

માન્ કરિા મા્ ેતે કાં તો ડ્ાઇિરનો ્ાઇસનસ નંબર, SSN(એસ.એસ.એન.)
ના છેલ્ા 4 અંકો, અથિા મતદાર ID નંબરની જરૂર પડિે. (જો તમે તમારો 

મતદાર ID નંબર જાણતા નથી, તો અહીં “મતદાર િોધ” ્ૂ્નો તમારો “મતદાર 
ID” મેળિિા મા્:ે https://voter.svrs.nj.gov/registration-check 
ઉપ્ોગ કરો.) 

તમારા મેઇ્ દ્ારા બે્ે્ મતની ગણતરટી કરિામાં આિે છે તેની િાતરટી કરિા 

મા્,ે તમારટી દરેક પસંદગીની બાજુમાં અંડાકાર સંપૂણતાપણે િાદળી અથિા કાળી 

િાહટીથી ભરો. પ્માણપત્રને પૂણતા કરો અને સહટી કરટી તેને આંતરટીક પરખબડી્ા 

સાથે જોડો. બે્ે્ને પ્માણપત્રના પરખબડી્ામાં મૂકો અને તેને સી્ કરો. પછટી 

પ્માણપત્ર પરખબડીયું હપ્પેઇડ મેઇલ્ંગ પરખબડી્ામાં મૂકો.

તમે કાં તો મે્ દ્ારા તમારુ બે્ે્ પરત કરટી િકો છો, તમારટી કાઉન્ ટી બોડ્ક  ઓિ 

ઇ્ેકિન ઓફિસને પહોંચાડી િકો છો, તેને તમારા કાઉન્ ટીમાં કસથત સ્ામત 

બે્ે્ ડ્ોપ બોકસમાં મૂકટી િકો છો.

તમે તમારો મતપત્ર કેિી રટીતે પરત કરો છો તેને ધ્ ાનમાં ્ીધા વિના, િાતરટી  

કરો કે તે 08 નિેમબર 2022 ના રોજ સાંજે 8:00 કરતાં મોડથેી પરત કરિામાં 

આિતો નથી.

08 નિેમબર 2022 ના રોજ રાત્રે 8:00 િાગ્ા સુધીમાં સહટી, સી્ સાથે પરત 

કરિામાં આિે છે તે મત ગણિામાં આિે છે.

સલવામત. સરળ. સુરક્ષિત.   િધુ માહહતી મા્ ેVote.NJ.gov પર જાઓ.


