
2019ની સ્થાનનક ચૂટંણી 
મથાટે નોંધણી
સ્થાનિક ચૂટંણીઓ એ તક હોય છે કે જ્થારે આપણે િક્કી કરીએ છીએ કે આપણી પરરષદો અિે 
આરોગય મંડળોમાં આપણું પ્રતતનિધિત્વ કોણ કરશે. જનેું પણ િથામ મતદથાર યથાદીમાં હોય તે સ્થાનિક 
ચૂટંણીમાં મત આપી શકે છે. ચૂટંણી આ ્વષષે ઓકટોબરમાં ટપથાલ મતથી યોજ્વથામાં આ્વશે.

ચૂંટણી શહેર અને જિલ્લા પરરષદો, પ્લાદેશશક પરરષદો અને જિલ્લા આરોગ્ય મંડળો મલાટે છે. ન્ૂઝી્ેનડનલા કેટ્ાંક ભલાગોમાં, 
ચૂંટણી સ્લાનનક અને સમુદલા્ય મંડળો, પરવલાનલા આપનલાર ટ્રસ્ો અને કેટ્ાંક અન્ય સંગઠનો મલાટે પણ થશે. 

સ્લાનનક ચૂંટણીમાં મત આપી શકો અને પોતલાની વલાત મૂકી શકો એ મલાટે તમલારે નોંધણી કરલાવવલાની જરૂર છે. 

જો તમે 18 વષ્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરનલા છો, ન્ૂઝી્ેનડનલા નલાગરરક અથવલા કલા્યમી નનવલાસી છો, અને તમલારલા જીવનમાં અમુક સમ્યે સતત એક 
વષ્ષથી વધુ ન્ૂઝી્ેનડમાં રહ્લા છો તો તમે મત આપવલા મલાટે નોંધણી કરલાવી શકો છો. 

મતદલાન મલાટે શક્ય તેટ્લા વધુ ્ોકોની સમ્યસર નોંધણી થઇ જા્ય તેની ખલાતરી કરવલા મલાટે, મતદલાર ્યલાદીમાં હલા્ નલામ હો્ય એવી દરેક 
વ્યક્તને 29 જૂનથી નોંધણી સુધલાર પૅક ટપલા્થી મોક્વલામાં આવશે. તમલારે ફ્ત એટલું તપલાસવલાની જરૂર છે કે તમલારી વવગતો સલાચી છે 
કે નહીં. જો એ બરલાબર હો્ય તો તમલારે આગળ કંઈ કરવલાની જરૂર નથી. જો કંઈ સુધલારો કરવલાનો હો્ય, તો ફેરફલારો કરો અને અમને તે તરત 
જ પલાછલા મોક્ી આપો.

જો તમને સોમવલાર 8 જુ્લાઇ સુધીમાં પૅક ન મળે, તો એનો અથ્ષ એ છે કે મતદલાન મલાટે તમલારંૂ નલામ નોંધલાયું નથી અથવલા તમલારી વવગતો 
સુધલારે્ી નથી. નોંધણી કે તમલારી વવગતોમાં સુધલાર મલાટે તમલારે નવું નોંધણી પત્રક ભરવું પડશે. vote.nz પર ઑન્લાઇન જાઓ અથવલા 
તમને એક પત્રક મોક્વલામાં આવે તે મલાગણી કરવલા 0800 36 76 56 પર ફોન કરો.

ચૂંટણી સ્લાનનક પરરષદો દ્લારલા ્યોજવલામાં આવે છે અને સપટેમબરનલા અતંમાં તેઓ મતદલાર ્યલાદીમાં નલામ હો્ય એવલા તમલામ મતદલારોને 
ટપલા્થી મતદલાન પત્રો મોક્શે. 

જો તમે શકુ્રવાર 16 ઑગસ્ટ સુધીમાં નામ નોંધાવ્ુું ન હોય તો તમને ટપાલથી મોકલેલ તમારા મતદાન પત્ો 
મળશે નહીં. જો તમે આ તલારીખ પછી નોંધણી કરલાવશો, તો તમલારે સ્લાનનક પરરષદનલા ચૂંટણી અધધકલારીને ખલાસ 
મતદલાન પત્રો મલાટે વવનતંી કરવી પડશે.

મતદલાન મલાટે નોંધણી અંગે વધુ મલાહહતી મેળવવલા આ 
વેબસલાઇટ જુઓ vote.nz

સ્લાનનક ચૂંટણીમાં મતદલાન અંગે વધુ મલાહહતી મેળવવલા 
આ વેબસલાઇટ જુઓ vote2019.co.nz


