ઇલિનોય મતદાતા નોંધણી અરજી
મત આપવા માટે cookcountyclerk.com/RTV પર ઓનલાઇન નોંધણી કરાવો

1

શું તમે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના એક નાગરિક છો?

હા

માત્ર કેપિટલ (મોટા) અક્ષરોનો જ ઉપયોગ કરશો.

ના

શું તમે સામાન્ય ચૂંટણીના દિવસે અથવા તે પહેલાં ઓછામાં ઓછા 18 વર્ષના હશો?

હા

ના

જો તમે આ પ્રશ્નોમાનાં કોઈપણ એકના પ્રત્યુત્તરમાં “ના” પસંદ કર્યું હોય, તો આ
પત્રક પૂરું કરશો નહિ.
જુ નિયર

II

III

IV

V

પ્રત્યય

છે લ્લું નામ

2

સિનિયર

(જો લાગુ પડતું હોય તો એક પર કુડં ાળુ કરો)

પ્રથમ નામ

વચલું નામ અથવા અદ્યાક્ષર

પાછલું નામ (જો બદલ્યું હોય)

ઇ-મેલ અડ્રેસ

3

તમે જ્યાં રહેતા હોવ તે સ્ટ્રીટ (ગલી)નું સરનામું

અપાર્ટમેન્ટ ક્રમાંક

શહેર

રાજ્ય
જન્મ તારીખ

શું તમે નવેમ્બર 2020ની રાષ્ટ્રપતિ પદની સામાન્ય ચૂટં ણી માટે ટપાલ મતપત્રક
મેળવવા માંગશો?
હા

4

ના

મહિનો

દિવસ

ઇલિનોય ડ્રાઇવર લાઇસન્સ નંબર અથવા IL રાજ્ય ID નંબર

(જો તમારી પાસે બંને માંથી એક પણ ન હોય, તો તમારા સોશિયલ સિક્યુરિટી નંબરના છેલ્લા ચાર અંક લખો.)

5

મતદાતા સોગંદનામું - તમામ નિવેદનો વાંચો અને નીચેની લીટી પર સહી કરો.
હુ ં સોગંદ લઉં છુ ં અથવા એકરાર પર જણાવું છુ ં કે:
* હુ ં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનો/ની એક નાગરિક છુ ં .
* હુ ં સામાન્ય ચૂટં ણીના દિવસે અથવા તે પહેલાં ઓછામાં ઓછા 18 વર્ષનો/ની હોઈશ. હુ ં આવતી ચૂટં ણીની
તારીખના દિવસે ઇલિનોય રાજ્યમાં અને મારા ચૂટં ણી વાળા વિસ્તારમાં
* ઓછામાં ઓછા 30 દિવસથી રહ્યો/રહી હોઈશ.
* ખોટી જુ બાની માટે દંડની જોગવાઈ અનુસાર મેં પૂરી પાડેલી માહિતી મારી ઉત્તમ જાણકારી અનુસાર ખરી
છે . જો મેં ખોટી માહિતી પૂરી પાડી હશે, તો મને દંડ કરાઈ શકે, કેદ કરાઈ શકે અથવા, જો હુ ં એક યુ.એસ.
નાગરિક નથી, તો મને અહીંથી દેશપાર કરાઈ શકે અથવા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રવેશ નકારાઈ શકે.

___________
દેશ

ઝિપ કોડ
લિંગ
(એક પર કુંડાળુ કરો)
પુરુષ

વર્ષ

સ્ત્રી

શું તમે એક ચૂંટણી અધિકારી તરીકે
સેવા આપવામાં રસ ધરાવો છો?
હા

ના

બેઘર મતદાર?

સેલ ફોન નંબર (અથવા લૅન્ડલાઇન)

નીચેના ખાનામાં સહી કરો અથવા નિશાની કરો

X _________________________________________
તારીખ::
તારીખ

મહિનો

દિવસ

વર્ષ

જો તમે સહી ન કરી શકતા હોવ, તો જે વ્યક્તિએ તમને આ પત્રક પૂરું કરવામાં મદદ કરી તેમને તેમનું નામ, સરનામું અને ટેલિફોન નંબર નીચે પ્રિન્ટ કરવા કહો.
નામ _______________________________________ સરનામું ___________________________________________________ ફોન નંબર ____________________________

મહત્ત્વની માહિતી:
» જેમણે ટપાલ થકી નોંધણી કરાવી હોય તેવા પ્રથમ વખતના મતદાતાઓ માટે ફેડરલ કાયદો મત આપવા માટે થઈને ઓળખનો પુરાવો બતાવવો જરૂરી બનાવે છે. તમે આ જરૂરિયાતને
આ પત્રકમાં તમારા ડ્રાઇવર લાઇસન્સ, રાજ્ય ID # પૂરો પાડીને, અથવા જો તમે આ બંનમ
ે ાંથી એક પણ ન ધરાવતા હોવ, તો તમારા સોશિયલ સિક્યરુ િટી નંબરના છેલલ
્ ા 4 અંકો
પૂરા પાડીને સંતોષી શકો છો. જો અમે આમાંના કોઈ એક નંબર થકી તમારી ઓળખની ખરાઈ કરવામાં સમર્થ રહીએ, તો તમારે માટે મત આપવા માટે થઈને ID બતાવવું જરૂરી
નહિ હોય. જો તમે એક માન્ય ડ્રાઇવર લાઇસન્સ અથવા સોશિયલ સિક્યરુ િટી નંબર વડે પોતાની ઓળખની ખરાઈ નથી કરાવી શકતા, તો તમે મત આપો તે પહેલાં તમારે પોતાની
ઓળખનો પુરાવો પૂરો પાડવો જરૂરી બનશે. ઓળખના સ્વીકૃત પ્રકારોમાં આ સામેલ છે: હાલના અને માન્ય ફોટો Idની નકલ, અથવા હાલના યુટિલિટી (વીજળી વગેર)ે ના બિલની
નકલ, બૅનક્ સ્ટટે મેનટ્ , સરકારી ચેક, પગારનો ચેક, અથવા અન્ય સરકારી દસ્તાવેજ જે તમારું નામ અને સરનામું દર્શાવતો હોય. તમારા ઓળખપત્રની એક નકલ એક પરબિડિયામાં
આ નોંધણી પત્રક સાથે અમને ટપાલથી મોકલી શકાય છે અથવા તમે પહેલી વખત મત આપો ત્યારે બતાવી શકાય છે.

» તમારી પૂર્ણ કરેલી અરજીને અહીં ટપાલથી મોકલો અથવા પહોંચાડો:
Cook County Clerk’s Office
69 W. Washington, Suite 500
Chicago, IL 60602

