નોંધણી કરાવવા
અને મત આપવા
માટે તૈયાર રહો.

મત આપવા માટે
નોંધણી શા માટે
કરાવવી?
જો તમે મત આપવા માટે નોંધણી કરાવી
છે , તો સામાન્ય ચૂંટણીઓ, સ્થાનિક
ચૂંટણીઓ અને જનમત સંગ્રહમાં તમે
અધિકાર મેળવો છો. ચૂંટણીઓ એ
તમારી સંભાળના મુદ્દાઓ પર કોણ
તમારું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તે વિશે
કહે વાની તક છે .

તમે મત આપવા માટે નામ
નોંધાવીને તમે ખાતરી કરો છો
કે તમારો અવાજ સાંભળવામાં
આવે છે.

મત આપવા માટે કોણ નામ
નોંધાવી શકે છે ?
તમે અવશ્ય નોંધણી કરાવો જો તમે:
• 18 કે તેથી વધુ વયના હોવ અને
• ન્યૂઝીલેન્ડનું નાગરિત્વ ધરાવતા હોવ
અથવા ન્યૂઝીલેન્ડમાં કાયમી નિવાસ
કરતા હોવ, અને
• તમારા જીવનનો કે ટલોક સમય સતત
એક કરતાં વધુ વર્ષ માટે ન્યૂઝીલેન્ડમાં
નિવાસ કર્યો હોય.
તમે ઓસ્ટ્રે લિયા નિવાસી, કૂ ક આઇલેન્ડ
માઓરી, નિયુઆન અથવા ટોકે લાઉન
છો, જો તમે ન્યૂઝીલેન્ડમાં સતત 12
મહિના માટે નિવાસ કરતા હોય તો જ તમે
નોંધણી કરાવી શકો છો.

જો તમે બહારગામમાં રહે તા હોય તો
તમે નીચે આપેલ કિસ્સામાં મત આપી
શકો છો:
• તમે ન્યૂઝીલેન્ડનાં નાગરિક હોવ જે
છે લ્લા ત્રણ વર્ષથી ન્યૂઝીલેન્ડમાં
રહે તા હોય, અથવા
• તમે ન્યૂઝીલેન્ડનાં કાયમી નિવાસી
હોવ જે છે લ્લા બાર મહિનાથી
ન્યૂઝીલેન્ડમાં રહી રહ્યાં હોય.
એકવાર તમે 17 વર્ષના થયા પછી તમે
નોંધણી કરી શકો છો. તમારી ઉંમર 18
વર્ષની થઈ જાય ત્યારે તમારી આપમેળે
નોંધણી કરાશે અને તમે મત આપવા માટે
તૈયાર હશો.

મારે કે વી રીતે પ્રવેશ મેળવવો?
તમારી વિગતોની નોંધણી અથવા અપડે ટ કરવું સરળ છે . તમે
નીચે જણાવેલ મુજબ કરી શકો છો:

• vote.nz ની મુલાકાત લો અને ઓલાઇન નોંધણી
માટે તમારું ન્યૂઝીલેન્ડ ડ્રાઇવર લાઇસન્સ,
ન્યૂઝીલેન્ડ પાસપોર્ટ અથવા રીઅલમે ચકાસાયેલ
ઓળખનો ઉપયોગ કરો
• 0800 36 76 56 પર વિના મૂલ્યો કોલ કરો અને
તમને એક ફોર્મ મોકલવા માટે કહો
જ્યારે તમે નામ નોંધાવી લો, ત્યારે તમારું નામ મતદાર યાદી
પર આવી જશે . મત આપવા માટે તમારે મતદાર યાદી પર રહે વું
આવશ્યક છે .

નોંધણી માટે મદદની જરૂર છે ?
તમે કોઈ જાણતા હોય તેવા કોઈને , જેમ કે મિત્ર અથવા કુ ટં ુ બના
સભ્યને પૂછી શકો છો, અથવા તમે તમારા નોંધણી ફોર્મ
ભરવામાં મદદ કરવા અથવા તમારા માટે તમારા ફોર્મને ભરવા
માટે તમારા સ્થાનિક રજિસ્ટ્ રારને કહી શકો છો.
તમારે ફોર્મ પર સહી કરવાની જરૂર છે .
જો તમે કોઈ એવી વ્યક્તિને જાણો છો કે જે શારીરિક અથવા
માનસિક ક્ષતિને કારણે તેમના નોંધણી ફોર્મને પૂર્ણ અને સાઇન
કરી શકતો નથી, તો તમે મદદ કરી શકશો.
અહીં જાવ vote.nz જેથી મત આપવા માટે કોઈની નોંધણી
કરવામાં મદદ કરવા વિશે વધુ જાણી શકાય.

દર વખતે જ્યારે તમે ઘર બદલાવો હો ત્યારે તમારે તમારી
વિગતોને અપડે ટ કરવાની જરૂર છે .

તમારી વ્યક્તિગત સુરક્ષા વિશે
ચિંતા છે ?
જો તમે માઓરી હોય તો મત
આપવા માટે નોંધણી કરાવવી
જો તમે માઓરી વંશના છો અને પ્રથમ વખત નોંધણી કરી
રહ્યાં છો, તો તમારી પાસે એક મહત્વપૂર્ણ પસંદગી છે . તમારે
નક્કી કરવાની જરૂર છે કે તમે કઇ મતદાર યાદી પર જોડાવા
માંગો છો: સામાન્ય રોલ અથવા માઓરી રોલ.

તમે તમારી અથવા તમારા પરિવારની સલામતી વિશે ચિંતિત
છો, તો તમે ગુપ્ત અપ્રકાશિત રોલ પર જવા માટે અરજી કરી
શકો છો. અમે તમારી નોંધણી વિગતો સુરક્ષિત રાખીશું અને
અમે તે કોઈને આપીશું નહીં.
સ્થાનિક ઇલેક્ટર્સ રજિસ્ટ્ રાર સાથે વાત કરો,
vote.nz પર જાઓ અથવા વધુ માહિતી માટે અને અરજી
0800 36 76 56 પર કૉલ કરો.

તમારી પસંદગી અસર કરે છે કે સામાન્ય ચૂંટણીમાં તમે કયા
મતદાન ક્ષેત્રમાં મત આપો.
તમે સામાન્ય રોલ પસંદ કરો છો, તો તમે સામાન્ય મતદાન
ક્ષેત્રના ઉમેદવારને મત આપશો. તમે માઓરી રોલ પસંદ કરો
છો, તો તમે માઓરી મતદાન ક્ષેત્રના ઉમેદવારને મત આપશો.
તમે જે મતદાન યાદીમાં છો તે જ સૂચિ માટે મત આપી શકો છો.
તમે પસંદ કરો તે યાદી તમે સ્થાનિક ચૂંટણીઓમાં કે વી રીતે
મત આપો તેને પ્રભાવિત કરશે . જો તમારું નામ માઓરી યાદી
પર હોય અને તમારા સ્થાનિક અધિકારમાં માઓરી વાર્ડ
અથવા મતદાન ક્ષેત્ર હોય તો, માઓરી વાર્ડ માંનાં ઉમેદવાર માટે
મત આપશો.
જો તમે રોલ (માઓરી અથવા સામાન્ય) પસંદ કર્યા પછી તમે
તમારો વિચાર બદલો છો, તો તમે માઓરી ચૂંટણી વિકલ્પ
દરમિયાન રોલ્સ બદલી શકો છો જે લગભગ 5 વર્ષ પછી
અમલમાં આવે છે .
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વધુ માહિતીની આવશ્યકતા છે ?
નોંધણી કરાવવા અને મત આપવા વિશે વધુ માહિતી માટે :

• vote.nzની મુલાકાત લો
• facebook.com/VoteNZની મુલાકાત લો
નોંધણી કરાવવા અને મત આપવા વિશે વધુ માહિતી સાઇટ
vote.nzપર 27 ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે .

