તમારા મતાધિકાર જાણો
મત આપવાના ૩ માર્ગ

જો મને િેક્રેટરી ઓફ સ્ટે ટ દ્વારા પત્ર મળે કે જેમાું

છે .

વિારાની માહહતી માુંર્ી હોય તો મારે શ ું કરવ ું જોઈએ?

વહેલા મત આપો: 10/17 થી 11/4
ગેરહાજર મત આપો: બેલોટ 11/7 સુધીમાાં મળી જ જવુાં જોઈએ.

મતદાન ના હદવિે : 11/8

 જો તમને એક પત્ર મળે કે જે કહેતો હોય કે તમારી એપ્પ્લકેશનમાાં

A

આપેલ માફહતી ડ્રાઈવર સેવાઓના ધવભાગ (ર્ી.ર્ી.એસ.) કે
સામાર્જજક સુરક્ષાના વહીવટી ધવભાગની િાઈલો સાથે મળતી નથી
તો તમે ચટાં ૂ ણીના ફદવસે કે એના પહેલા ર્ાબી બાજુ એ રહેલી યાદી

હું ક્ાું મત આપ?ું
તમે તમારુાં મત આપવાનુાં સ્થળ પર ઓનલાઈન તપાસી
શકો છો. www.mvp.sos.ga.gov

મતદાન ક્ારે શર થાય છે ?
મતદાન સવારે 7 થી સાાંજના 7 વાગ્યા સુધી ચાલુ રે હશે. જો તમે કતાર માાં
હોવ અથવા તમે મત આપવાના સ્થળ માાં હોવ તો મત આપવાનો સમય પ ૂરો
થાય ત્યારે પણ તમને મત આપવાનો અધધકાર છે .

શું મત આપતી વખતે મારે મારું ઓળખપત્ર બતાવવાની જરૂર છે ?
હા, જ્યોર્જિયા ધનયમ પ્રમાણે બેલોટ લેતા પેહલા બિાું મતદાતાઓએ ફોટોવાળું ઓળખપત્ર
બતાવવ ું જરૂરી છે . સ્વીકાયગ ID સ્વરૂપોમાું

1.એક જ્યોજીયા ડ્રાયવસડ લાયસન્સ, જો સમયસીમા સમાપ્ત થઈ ગઈ હોય

પ્રમાણે કોઈપણ એક સ્વીકાયડ આઈ.ર્ી બતાવીને વોટ આપી શકો
છો.
 જો તમે યુ.એસના એક નાગફરક હોવ પણ તમને ર્ી.ર્ી.એસનો એક
પત્ર મળે કે જે એમ સ ૂચવેકે તમે યુ.એસના નાગફરક નથી તો તમે
ચટાં ૂ ણીના સમયે કે તેના પહેલા ચટાં ૂ ણી અધધકારીને તમારા
નાગફરકત્વની સાબબતી આપીને વોટ આપી શકો છો.
 જો તમને એક પત્ર મળ્યો હોય કે જે કહેતો હોય કે તમારી
રજીસ્રેશન એપ્પ્લકેશન અધુરી છે , તો તમારે વોટ આપતા પહેલા
તમારી બાકી રહેલી માફહતી સ્થાનીક રર્જજસ્રાર પાસે જમા
કરાવવાની રહેશે.
 જો તમે અઢાર વિડના થાવ એની પહેલા રજીસ્રેશન કરાવ્યુાં હશે, તો
તમે જયારે અઢાર વિડના થશો ત્યારે સત્તાવારરીતે આપોઆપ
રજીસ્ટર થઇ જશો. ય તો મારે શું કરવ ું જોઈએ?

તેમ છતાાં, અથવા એક જ્યોજીયા મતદાર ID કાર્ડ ;
2.રાજ્ય અથવા િેર્રલ સરકાર દ્વારા આપેલ ઓળખપત્ર, જાહેર યુધનવધસિટી,
કોલેજ, અથવા જ્યોર્જિયા ટેકધનકલ શાળા સફહત (િોટો સાથે) એક માન્ય ID
કાર્ડ ;
3.અમેફરકી લશ્કરી િોટા સાથે એક માન્ય ID કાર્ડ
4.િેર્રલ સરકાર અથવા જ્યોજીયા સરકારના કોઇ પણ ધવભાગ દ્વારા આપેલ,

જો મારું નામ મતદાતાની સ ૂચીમાું ના હોય તો શ ું કરવ?ું
તમારુાં નામ મતદાર યાદીમાાં નથી અને તમે પુષ્ટટ કરી છે કે તમે યોગ્ય
મતદાન સ્થળ પર છો તો, એક કામચલાઉ મતદાન માટે મતદાન
કાયડકરને પ ૂછો. તમને એક કામચલાઉ મતદાન કરવાનો અધધકાર છે .

િોટા સાથે, એક માન્ય કમડચારી ID કાર્ડ ;
5.િોટો સાથે એક માન્ય આફદવાસી ID કાર્ડ
6.એક માન્ય અમેરીફક પાસપોટડ .

શ ું બેલોટ ઇંગ્લલશ ધિવાય કોઈ અન્ય ભાષા માું ઉપલબ્િ હશે?

જો કોઈ મને ડરાવવા અથવા પર ેશાન કરવા માટે પ્રયાસ
કર ે છે તો શુું કરવુું?
મતદાન સ્થળ પર મુખ્ય અધધકારીને ઘટનાની જાણ કરો. જો મુખ્ય અધધકારી

ના. જ્યોર્જિયા ચટાં ૂ ણી સામગ્રી માત્ર અંગ્રેજી માાં ઉપલબ્ધ છે . જો કે, તમે

સમસ્યા છે , તો એક મતદાન નોંધકને કહેવ,ુ ાં તમારા કાઉન્ટી ચટાં ૂ ણી ઓફિસને કૉલ

તમારી સાથે ચટાં ૂ ણી સમયે એક દુ ભાધિયો લાવી શકો અથવા, તમને

કરો, અથવા ચટાં ૂ ણી હોટલાઇન નાંબર પર કોલ કરો જે આ કાર્ડ ને અંતે આપેલ છે .

મતદાન કાયડકર સફહત કોઈપણ ને ભાિા સહાય માટે મેળવી શકવાનો
અધધકાર છે . વ્યક્તત જે તમને મદદ કરે છે તે તમને નોકરી આપનારા,
તમારા નોકરીદાતાના એક એજન્ટ, અથવા તમારા શ્રમ સાંઘના એક
અધધકારી અથવા પ્રધતધનધધ ન હોઈ શકે.વાય કોઈ અન્ય ભાષા માું ઉપલબ્િ
હશે?

વધુ જાણકારી:

સમસ્યાઓ? કોલ

