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્પાલ દ્વારા મત આપવા મા્ેની બૅલ્ 

અરજી 

 

FOR OFFICIAL USE ONLY 

નોોંધ: વો્ર્સ ચૉઇર્ ઍક્્ હેઠળ, Santa Clara કાઉન્્ીમાોં બધા નોોંધાયેલા મતદારોને પ્રત્યેક ચ ોં્ણી પ વે 29 જદવર્ોથી શરૂ કરીને ્પાલથી મત આપવા મા્ે મતપત્ર 

આપોઆપ મોકલવામાોં આવશે. બીિ ોં  નવ ોં મતપત્ર મોંગાવવા મા્ે આ અરજીનો ઉપયોગ કરી શકાશે. 

 

ચ ોં્ણીની તારીખ અને ચ ોં્ણીનો પ્રકાર લખો (પ્રાથજમક, ર્ામાન્ય કે જવજશષ્ટ). આ અરજી તમારી કાઉન્્ીના ચ ોં્ણી અજધકારીઓને ચ ોં્ણીની તારીખ પ વે 

મોડામાોં મોડા ર્ાત (7) જદવર્ો ર્ ધીમાોં મળી િવી િોઈએ. િો આ અરજી અધ રી કે અચોક્કર્ હોય તો તમન ેમતપત્ર મોકલવામાોં આવશે નજહ. 

 

મેં: મેળવય ોં નથી ખોઈ નાખય ોં છે મારા મ ળ મતપત્રકનો નાશ કયો છે. 

(જો તમ ેપોતાન ું મતપત્ર અુંકિત િરવામાું ભૂલ િરી હોય અન ેનવ ું જોઈત ું હોય તો 

તમે તમારું  જૂન ું મતપત્ર ફાડી નાખી શિો છો અન ેતેનો કનિાલ િરી શિો છો) 
 

1. નવા બૅલ્ની જવનોંતી: , ચ ોં્ણી મા્ે. 

મકહનો/કિવસ/વર્ષ ચૂુંટણીનો પ્રિાર (પ્રાથકમિ, સામાન્ય અથવા કવકશષ્ટ) 

 

2. મ જિત નામ:  
પ્રથમ મધ્યમ અથવા પ્રારું કભિ અુંકતમ 

3. િન્મતારીખ:  
મકહનો/કિવસ/વર્ષ 

 

4. રહેઠાણન ોં ર્રનામ ોં: 

નુંબર અને શેરી (પી.ઓ. બૉક્સ, ગ્રામીણ માર્ષ વરે્ર ેસ્વીિાયષ નથી) (N, S, E, W નો ઉપયોર્ થતો હોય તો સ્પષ્ટ િરો) 

 
શહેર રાજ્ય  કિપ િોડ અથવા પોસ્ટલ િોડ 

 

5. માત્ર આ ચ ોં્ણી મા્ે િ બૅલ્ મોકલવા મા્ે ્પાલન ોં ર્રનામ ોં (િો ઉપર કરતાોં અલગ હોય તો): 

 
નુંબર અને શેરી/પી.ઓ. બૉક્સ (N, S, E, W નો ઉપયોર્ થતો હોય તો સ્પષ્ટ િરો) 

 

  

 શહેર 

 
6. ્ેજલફોન નોંબર (વૈકજપપક): 

 

 

રાજ્ય અથવા બહારનો િેશ કિપ િોડ િે પોસ્ટલ િોડ 

 

 
 કિવસ  સાુંજ

 

7. આ અરજીમાોં ર્હી કરવાની રહેશે: 

મેં આ ચૂુંટણી માટે અન્ય િોઈ ન્યાયક્ષેત્રમાુંથી ટપાલથી મત આપવાના મતપત્ર માટે અરજી િરી નથી. California રાજ્યના કાયદાઓ હેઠળ ખોટા શપથ માટેના િું ડ હેઠળ 

હ ું  પ્રમાકણત િરું  છ ું  િે આ અરજીમાું મેં પૂરી પાડેલી માકહતી સાચી અન ેખરી છે. 

 

ર્હી  તારીખ   

ચેતવણી: ખોટા શપથ એ એિ લર્ભર્ ચાર વર્ષ માટે રાજ્યની જલેમાું િેિ થવા સાથેનો સજાપાત્ર ર્ નો છે. (િું ડ સુંકહતા § 126) 



 

 
Santa Clara County Registrar of Voters 
1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112 
Toll Free 1 (866)-430-VOTE (8683) - Fax 1 (408) 293-6002 - www.sccvote.org 

નોજ્ર્ 

 
તમારા િાઉન્ટી ચૂુંટણી અકિિારીને આ અરજી ટપાલથી મોિલવાનો િે હાથોહાથ આપવાનો તમને અકિિાર છે. 

તમારા િાઉન્ટીના ચૂુંટણી અકિિારી કસવાયની િોઈ પણ વ્યકિને આ અરજી પરત િરવાથી એવો કવલુંબ થઈ શિે છે, જનેા િારણે તમારી મત આપવાની ક્ષમતામાું અવરોિ ઊભો 

થઈ શિે છે. 

જો આ અરજી ટપાલથી પરત િરવામાું આવે તો તે તમારા િેશના ચૂુંટણી અકિિારીને સીિી પરત િરવાની રહેશ.ે માત્ર નોુંિાયેલ મતિાર પોતે જ ટપાલથી મત માટેના મતપત્ર માટે 

અરજી િરી શિશ.ે  

નોુંિાયેલ મતિાર કસવાયની િોઈ વ્યકિ દ્વારા ટપાલથી મત માટેના મતપત્ર માટેની અરજી િરવામાું આવે તો તે ર્ નાકહત અપરાિ ર્ણાય છે. 

 

આ અરજીન ોં જવતરણ કરતી વયજિઓ/ર્ોંગઠનો/ર્મ હો 

આ અરજીમાું જ ેફૉમેટનો ઉપયોર્ થયો છે તે ટપાલથી મત માટેના મતપત્રની અરજીઓન ું કવતરણ િરતી િોઈ પણ વ્યકિ દ્વારા અન સરવામાું આવે તે અકનવાયષ છે. આ ફૉમેટન ું 

અન સરણ િરવામાું કનષ્ફળ જવ ું એ એિ ર્ નો છે. આ અરજીન ું કવતરણ િરતી િોઈ પણ વ્યકિ આઇટમ 5માુંના ટપાલના સરનામાને પહેલેથી કપ્રન્ટ િરી શિશે નકહ. 

મતિારને આ અરજી પૂરી પાડતી િોઈ પણ વ્યકિ પોતાન ું નામ, સરનામ ું અન ેટેકલફોન નુંબર અહીું લખ ેતે જરૂરી છે: 
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