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Instrucciones para el Votante
1. Para votar por cualquier candidato cuyo nombre está impreso en la papeleta, rellene el óvalo a la derecha del nombre del candidato (de este 4, a este 5). No vote por mas candidatos que
el número a ser electo a ese cargo.
2. ! Solo use bolígrafo negro para marcar su papeleta.
3. Para votar por una persona cuyo nombre no está impreso en la papeleta, escriba el nombre de la persona por la cual desea votar en la(s) linea(s) en blanco a la derecha del título del cargo
apropiado, marcado “Write In”, y rellene el óvalo a la derecha del nombre (de este 4, a este 5).
4. Para votar por una Pregunta Pública, rellene el óvalo a la derecha de la palabra “Yes” (Sí) o “No” (de este 4, a este 5).
5. No marque la papeleta de ninguna otra manera que la provista. Si daña su papeleta, pida una nueva. Si marca su papeleta de tal manera que su intención no es clara, o si vota por mas del
número de candidatos a ser electos a ese cargo, su voto para ese cargo no será contado.
6. Después de marcar la papeleta, dóblela, póngala en el sobre de certificación y séllelo.
No vote en esta hoja. Por favor lee las preguntas aquí, ye después marque so voto en la Papeleta Provisional.

State Public Question No. 1
Constitutional Amendment to Legalize Marijuana

¿Aprueba usted enmendar la Constitución para legalizar una forma regulada de marihuana llamada “cannabis”?
Sólo los adultos de 21 años de edad como mínimo podrían usar cannabis. La comisión estatal que se creó para supervisar el programa estatal médico de cannabis también supervisaría el
mercado nuevo de uso personal de cannabis.
Los productos de cannabis estarían sujetos al impuesto estatal a las ventas. Si la Legislatura lo aprueba, una municipalidad puede aprobar una ordenanza local para cobrar un impuesto local
a los productos de cannabis.

Interpretive Statement

This amendment would legalize a controlled form of marijuana called “cannabis”. Only persons
at least 21 years of age could use cannabis products legally.
The Cannabis Regulatory Commission would oversee the new adult cannabis market. This commission was created in 2019 to oversee the State’s medical cannabis program. The scope of the
commission’s new authority would be detailed in laws enacted by the Legislature.
All retail sales of cannabis products in the new adult cannabis market would be subject to the
State’s sales tax. If authorized by the Legislature, a municipality may pass a local ordinance to
charge a local tax on cannabis products.

----------------State Public Question No. 2
Property Tax Deduction and Exemption for Peacetime Veterans

Do you approve amending the Constitution to give a $250 property tax deduction to veterans
who did not serve in time of war? Do you also approve amending the Constitution to give a
100 percent property tax exemption to certain totally disabled veterans who did not serve in
time of war?
The widow or widower of these veterans also would receive this $250 deduction or 100 percent exemption after the veteran’s death.

Interpretive Statement

This amendment would give a $250 property tax deduction to veterans who did not serve in
time of war. The widow or widower of a veteran who did not serve in time of war would receive
this deduction after the veteran’s death.
The amendment also extends the 100 percent property tax exemption for disabled veterans
to veterans who became disabled during peacetime military service. Persons who became disabled during peacetime military service and reside in a continuing care retirement community
would not receive the 100 percent exemption for disabled veterans.
Currently, these property tax deductions and exemptions are only given to veterans who served
during time of war. The amendment would give the deductions and exemptions to veterans
who did not serve in wartime.

----------------State Public Question No. 3
Constitutional Amendment To Change The Legislative Redistricting
Schedule If Census Data Is Delayed

Do you approve amending the Constitution to change when new legislative districts are created if the federal census data is delayed?
The current COVID-19 pandemic has delayed census data collection. If New Jersey does not
receive the census data in a timely manner, new legislative districts may not be ready in time
for State legislative elections in the year ending in one.
This change to the redistricting schedule will allow legislators to be elected that year from their
existing districts for their two-year term in office. The new districts will be used starting with
the next scheduled general election for the State legislature.

Interpretive Statement

This constitutional amendment changes when new legislative districts are created if the federal census data is delayed.
The United States Constitution requires that a census be taken every ten years to count the
people living in the country. Census data is then used to create new legislative districts to ensure residents have equal representation from elected officials. However, the current COVID-19
pandemic has delayed census data collection. This may delay census data to the states and may
affect the creation of new legislative districts.
The State Constitution requires an Apportionment Commission to create new legislative districts every ten years after the federal census is completed. If the census data is delayed, the
new legislative districts may not be created in a timely manner to hold elections.
This constitutional amendment requires the commission to delay creating the new districts
if the Governor receives the federal census data after February 15 of the year ending in one.
The commission will adopt the new districts after the November general election, but not later
than March 1 of the year ending in two.
The new districts will be used starting with legislative elections in the year ending in three.
They will continue to be used until new districts are again created by the Apportionment Commission after the next federal census.
For the June primary and November general elections in the year ending in one, Senators and
Assembly members will use their existing districts to run for a term of two years. The old districts will also be in effect in the year ending in two if any legislative election is held in that year.
This amendment requires the commission to begin conducting its business when the Governor receives the census data. It also requires the eleventh member of the commission to be
appointed by the Chief Justice of the New Jersey Supreme Court within one month after the
Governor receives the census data.
Nothing in this amendment will alter the appointment of the members of the commission
made by the State political party chairs pursuant to Article IV, Section III, paragraph 1 of the
State Constitution on or before November 15, and certified by the Secretary of State on or before December 1, of the year in which the census is taken.
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સત્તાવાર કામચલાઉ બેલોટ
પ્રાથમિક ચૂંટણી, મંગળવાર 3 નવેમ્, 2020
કાઉન્ટી ઑફ મિડલસેક્સ, ન્યૂ જર્સી
મતદાન માટે સૂચનાઓ

Papeleta Oficial Provisional
Elección General, martes, el 3 de noviembre, 2020
Condado de Middlesex, New Jersey

1. To vote for any candidate whose name is printed on the ballot, fill in the oval to the right of
the candidate’s name (from this 4, to this 5). Do not vote for more than the number of candidates to be elected to each office.
2. ! Use only black pen to mark your ballot.
3. To vote for a person whose name is not printed on the ballot, write the person’s name on the
blank line(s) (marked “Write In”) across from the proper title of office and fill in the oval to the
right of the name (from this 4, to this 5).
4. To vote on a Public Question, fill in the oval to the right of the word “Yes” or “No” (from this
4, to this 5).
5. Do not mark the ballot in any manner other than provided for. If you spoil your ballot, request a new one. If you mark your ballot in such a way that your intent is unclear, or if you
vote for more than the number to be elected to an office, your vote for that office will not be
counted.
6. After marking the ballot, fold it, insert it in the certification envelope and seal it.
Do not vote on this sheet. Please read the questions here, then mark your vote on the Provisional Ballot.

Do you approve amending the Constitution to legalize a controlled form of marijuana called
“cannabis”?
Only adults at least 21 years of age could use cannabis. The State commission created to oversee the State’s medical cannabis program would also oversee the new, personal use cannabis
market.
Cannabis products would be subject to the State sales tax. If authorized by the Legislature, a
municipality may pass a local ordinance to charge a local tax on cannabis products.
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44 Borough of South Plainfield

Pregunta Pública Estatal No. 1
Enmienda Constitucional para Legalizar la Marihuana

1. કોઇપણ ઉમેદવારને જેનું નામ આ મતદાન પર છપાયેલી હોય છે માટે મત આપવા, (4 આ 5) ઉમેદવારના નામ જમણી અંડાકાર ભરો. વધુ માટે મત કરતાં ઉમેદવારોની સંખ્યા દરેક
ચુંટાઈ નથી કરો.
2. ઉપયોગ ફક્ત કાળા પેંસિલ અથવા પેન તમારા મતપત્ર માર્ક.
3. એક વ્યક્તિ કે જેનું નામ આ મતદાન પર છાપવામાં નથી માટે મત (ચિહ્નિત “લખો”) ઓફિસ યોગ્ય શીર્ષક જમણી ખાલી લીટીઓ પર વ્યક્તિનું નામ લખો અને નામ જમણી
અંડાકાર ભરવા માટે (આ 4 થી, આ 5).
4. દરખાસ્ત માટે મત આપવા માટે “હા” અથવા “ના” શબ્દની જમણે આપેલા વર્તુળને ભરો (4, 5 સુધી).
5. જે હેતુ માટે આ મતપત્રક પૂરું પાડવામાં આવ્યું હોય તે સિવાય કોઈ પણ રીતે તેને અંકિત કરશો નહિ અને ભૂંસશો નહિ. જો તમે એવી રીતે આ મતપત્રકને અંકિત કરો કે તમારો આશય
અસ્પષ્ટ હોય, અથવા જો તમે કાર્યાલયમાં ચૂંટાવા માટેની સંખ્યા કરતા વધુ મત આપો તો તે કાર્યાલય માટે તમારા મતની ગણતરી કરવામાં આવશે નહિ.
6. મતપત્રકને અંકિત કર્યા બાદ તેને વાળો, પ્રમાણપત્રન પરબીડિયામાં દાખલ કરો અને સીલ કરો.

મારિજુઆનાને કાયદેસર કરવા માટેની સવં ૈધાનિક સધુ ારો
શ ું તમ ે મારિજુઆનાના નિયત્ંરિત સ્વરૂપન ે “કેનાબીસ” તરીકે કાયદેસર બનાવવા માટે
બધં ારણમા ં સધુ ારાન ે મજં ૂરી આપી છે?
ફક્ત પખુ ્ત વયના લોકો ઓછામા ં ઓછા 21 વરન્ષ ી વયના કેનાબીસનો ઉપયોગ કરી શકે છે. રાજ્યના તબીબી કેનાબીસ પ્રોગ્રામની દેખરેખ માટે બનાવવામા ં આવલે રાજ્ય કમિ
શન નવા, વ્યક્તિ ગત ઉપયોગની કેનાબીસ માર્કેટની પણ દેખરેખ રાખે છે.

કેનાબીસના ઉત્પા દનો રાજ્ય વચે ાણ વેરાન ે આધિ ન રહશે .ે જો લજીે સ્લેચર દ્વાર ા અધિ કૃત હોય, તો મ્નયુિસિ પાલિટી કેનાબીસના ઉત્પા દનો પર સ્થાનિક કર
વસલૂ વા માટે સ્થાનિક વટહકુ મ પસાર કરી શકે છે.

વ્યા ખ્યા ત્મક વિ ધાન

Declaración Interpretativa

Esta enmienda legalizaría una forma regulada de marihuana llamada “cannabis”. Sólo las personas de 21 años de edad como mínimo podrían usar productos de cannabis legalmente.
La Comisión Reguladora de Cannabis supervisaría el nuevo mercado de cannabis para adultos. Esta comisión se creó en 2019 para supervisar el programa estatal médico de cannabis. El alcance
de la nueva autoridad de la comisión se detallaría en las leyes sancionadas por la Legislatura.
Todas las ventas minoristas de productos de cannabis en el nuevo mercado de cannabis para adultos estarían sujetas al impuesto estatal a las ventas. Si la Legislatura lo aprueba, una municipalidad puede aprobar una ordenanza local para cobrar un impuesto local a los productos de cannabis.

----------------Pregunta Pública Estatal No. 2
Deducción y Exención del Impuesto a la Propiedad para Veteranos en Tiempo de Paz

આ સુ ુઆનાના નનયં ે ે ેસિ કિ્વામાં ધાિા્ી મારિજ નરિત સ્વરૂપ કહ્વાતા “કનાબીસ”ને કાયદ આ્વશેં ે ે . ફકત ઓછામા ઓછી 21 ્વર્ષની ્વયની વયકકતઓ કનાબીના ઉતપાદનોનો
કાયદસિ ઉપયોગ કિી શકે છે. કેનાબીસ િગ્લેટિી કનમશન ન્વા એડલટ કનાબીસ માકટની દખિખ િાખશ. આ કનમશને ેુ ે કેે િાજયના તબીબી કેનાબીસ પ્ોગ્ામની દેખિેખ માટે 2019 માં
બના્વ્વામાં આવ્ું હત.ું કનમશનની ન્વી સત્ાનો અ્વકાશ લેજીસલે ં આ્વે ં ન્વગત્વાિ હશે.
ચિ દ્ાિા ઘડ્વામા લા કાયદામા ન્વા પુ ે કેટમાં ેનાબીસ ઉતપાદનોના તમામ છૂટક ્વે ે ખત કનાબીસ માક ક ચાણ િાજયના ્વચાણ ્વે ે ે ે ૃત હોય, તો મ્નનનસપાલલટી કનાબીસના િાને
આધીન િહશ. જો લેજીસલચિ દ્ાિા અનધક ુ ે ઉતપાદનો પિ સ્ાનનક કિ ્વસૂ ે સ્ાનનક ્વટહુ ે ે લ્વા માટ કમ પસાિ કિી શક છ.

----------------પ્રોપર્ટી ટેક્સ કપાત અને શાતં ીસમયના સૈનિકોને માટે મકુ્તિ

¿Aprueba usted enmendar la Constitución para conceder una deducción del impuesto a la propiedad de $250 a los veteranos que no prestaron servicio en tiempo de guerra? ¿Aprueba también enmendar la Constitución para conceder una exención del impuesto a la propiedad del 100 por ciento a ciertos veteranos totalmente discapacitados que no prestaron servicio en tiempo
de guerra?
El viudo o viuda de estos veteranos también recibiría esta deducción de $250 o exención del 100 por ciento después de la muerte del veterano.

શ ું તમ ે યદ્ધુ ના સમયગાળામા ં જેમણ ે સવે ા ન આપી હોય તવે ા નિવત્તૃ સનૈ િકોન ે $ 250 મિ લકત વરે ા કપાત આપવા માટે તમ ે બધં ારણમા ં સધુ ારાન ે મજં ૂરી આપો છો? શ ું
તમે યદ્ધુ ના સમયગાળામા ં સવે ા ન આપતા કેટલાક સપં રૂ ્ણ વિ કલાગં નિવત્તૃ સનૈ િકોન ે 100 ટકા સપં ત્તિ વરે ામા ં છૂટ આપવા સવિં ધાનમા ં સધુ ારણાન ે પણ મજં ૂરી આપો છો?

Declaración Interpretativa

વ્યા ખ્યા ત્મક વિધાન

Esta enmienda concedería una deducción del impuesto a la propiedad de $250 a los veteranos que no prestaron servicio en tiempo de guerra. El viudo o viuda de un veterano que no prestó
servicio en tiempo de guerra recibiría esta deducción después de la muerte del veterano.
La enmienda también extiende la exención del impuesto a la propiedad del 100 por ciento para los veteranos discapacitados a los veteranos que se tornaron discapacitados durante el servicio
militar en tiempo de paz. Las personas que se tornaron discapacitadas durante el servicio militar en tiempo de paz y residen en una comunidad de retiro de cuidados prolongados no recibirían
la exención impositiva del 100 por ciento para veteranos discapacitados.
Actualmente, estas deducciones y exenciones del impuesto a la propiedad sólo se conceden a los veteranos que prestaron servicio durante tiempo de guerra. La enmienda concedería las
deducciones y exenciones impositivas a los veteranos que no prestaron servicio en tiempo de guerra.

----------------Pregunta Pública Estatal No. 3
Enmienda Constitucional para Cambiar el Cronograma Legislativo de Delimitación de Distritos Si Se Demoran los Datos del Censo

¿Aprueba usted que se enmiende la Constitución para que se cambie cuándo se deban crear nuevos distritos legislativos si se demoran los datos del censo federal?
La actual pandemia de COVID-19 ha demorado la recopilación de los datos del censo. Si New Jersey no recibe los datos del censo en forma puntual, es probable que los nuevos distritos legislativos no estén listos a tiempo para las elecciones legislativas del Estado en el año terminado en uno.
Este cambio al cronograma de delimitación de distritos permitirá que se elijan a los legisladores ese año de sus distritos existentes para su mandato de dos años en el cargo. Los distritos nuevos
se usarán a partir de las próximas elecciones generales programadas para la legislatura del Estado.

Declaración Interpretativa

Esta enmienda constitucional cambia cuándo se deben crear nuevos distritos legislativos si se demoran los datos del censo federal.
La Constitución de los Estados Unidos establece que se debe realizar un censo cada diez años para contar a las personas que viven en el país. Los datos del Censo luego se usan para crear
nuevos distritos legislativos para asegurar que los residentes tengan igual representación de parte de los funcionarios electos. Sin embargo, la actual pandemia de COVID-19 ha demorado la
recopilación de datos del censo. Esto puede demorar los datos del censo a los estados y puede afectar la creación de nuevos distritos legislativos.
La Constitución del Estado establece que una Comisión de Distribución debe crear nuevos distritos legislativos cada diez años después que finaliza el censo federal. Si los datos del censo se
demoran, es probable que no se creen nuevos distritos legislativos de manera puntual para celebrar las elecciones.
Esta enmienda constitucional requiere que la comisión demore la creación de nuevos distritos si el gobernador recibe los datos del censo federal después del 15 de febrero del año terminado
en uno. La comisión adoptará los nuevos distritos después de las elecciones generales de noviembre, pero no después del 1 de marzo del año terminado en dos.
Los distritos nuevos se usarán a partir de las elecciones legislativas del año terminado en tres. Continuarán usándose hasta que la Comisión de Distribución cree nuevos distritos después del
próximo censo federal.
Para las elecciones primarias de junio y las elecciones generales de noviembre del año terminado en uno, los senadores y miembros de la asamblea usarán sus distritos actuales para postularse
para un mandato de dos años. Los distritos anteriores también estarán en vigencia en el año terminado en dos si se celebra alguna elección legislativa ese año.
Esta enmienda requiere que la comisión comience a trabajar cuando el gobernador reciba los datos del censo. Además requiere que el onceavo miembro de la comisión sea nombrado por el
presidente de la Corte Suprema de Justicia de New Jersey dentro de un mes a partir de que el gobernador reciba los datos del censo.
Nada de lo que establece esta enmienda cambiará el nombramiento de los miembros de la comisión hecho por el presidente de los partidos políticos del Estado, conforme al artículo IV, sección
III, párrafo 1 de la Constitución estatal el 15 de noviembre o antes, y certificado por el Secretario de Estado el 1 de diciembre o antes, del año en que se realice el censo.

English

Office Title
Electors of President and Vice President
U.S. Senator
Member of the House of Representatives
County Clerk
Members of the Board of Chosen Freeholders
Mayor
Members of the Board of Education
Members of the Board of Fire Commissioners
Members of the Borough Council
Members of the City Council
Members of the Township Council
Members of the Township Council At Large
Member of the Township Committee
There are no Municipal Offices in this election
1 Year Unexpired Term
2 Year Term
3 Year Term
4 Year Term
5 Year Term
6 Year Term
Vote for One
Vote for Two
Vote for Three
Personal Choice
Write-In
Democratic
Republican
Nomination by Petition
No Nomination Made
Public Questions to Be Voted Upon

આ નિવત્તૃ સનૈ િકોની વિ ધવા અથવા વિ ધરુ ન ે પણ સનૈ િકના મતૃ ્યુ પછી આ $ 250 ની કપાત અથવા 100 ટકા છૂટ મળશે.

આ સધુ ારો યદ્ધુ ના સમયમા ં સવે ા ન આપનારા સનૈ િકોન ે $250 મિ લકત વરે ાની કપાત આપશ.ે સનૈ િકની વિ ધવા અથવા વિ ધરુ જેણ ે યદ્ધુ સમય ે સવે ા આપી ન હતી ત ે સનૈ
િકના મતૃ ્યુ પછી આ કપાત મેળવશે.
આ સધુ ારણામા ં અપગં નિવત્તૃ સનૈ િકો માટે 100 ટકા સપં ત્તિ વરે ાની મકુ્તિ પણ આપવામા ં આવી છે જેઓ શાતિં સમયની સનૈ ્ય સવે ા દરમિ યાન અક્ષમ બન્યા હતા. જે લોકો
શાતિં સમયની સનૈ ્ય સવે ા દરમ્યા ન અક્ષમ બન્યા હતા અન ે સતત સભં ાળ નિવત્તિૃ સમદુ ાયમા ં રહ ે છે, તઓે અપગં નિવત્તૃ સનૈ િકો માટે 100 ટકા છૂટ નહીં મળે વ.ે હાલમા,ં
આ સપં ત્તિ વરે ાની કપાત અન ે છૂટ ફક્ત યદ્ધુ ના સમય દરમિ યાન સવે ા આપતા સનૈ િકોન ે આપવામા ં આવ ે છે. આ સધુ ારો યદ્ધુ ના સમયગાળામા ં સવે ા ન આપનારા સનૈ િકોને
કપાત અને છૂટ આપશે.

----------------જો વસ્તીતી ગણતરીનો ડેટા વિલબંિત થયો હોય તો લેજીજીસ્લે્લેટીવ પનુ :ડીસ્સ્ટ્ટ્રિરિક્ટગિંિં સચૂ ીને બદલવા માટે બધં
ારણીય સધુ ારો
જ્યારે ફેડરલ વસ્તી ગણતરીના ડેટામા ં વિલબં થાય છે ત્યારે નવા લજીે સ્લેટીવ જિલ્લા ઓ બનાવવામા ં આવ ે છે તને ે શ ું તમ ે બધં ારણમા ં ફેરફાર કરવા બદલ સધુ ારો મજં ુર કરશો?
વરમ્ત ાન COVID-19 રોગચાળાએ વસ્તી ગણતરીના ડેટા સગ્રં હમા ં વિલબં કર્યો છે. જો ન્ યુ જર્ સી સમયસર વસ્તી ગણતરીના ડેટા પ્રાપ્ત કરશે નહીં, તો નવા લેજીસ્લેટીવ
જિલ્લા ઓ એક વર્ષના અંતમા ં રાજ્ય લજીે સ્લેટીવની ચટંૂ ણીઓ માટે સમયસર તૈયાર ન થઈ શકે.
પનુ :ડીસ્ટ્રિક્ટગિં ના સમયપત્રકમા ં આ ફેરફારથી લજીે સ્લેટર્સન ે ત ે વર્ષના હાલના જિલ્લા ઓમાથં ી તમે ની બ ે વર્ષની મદુ ત માટેના પદ માટે ચટંૂ વાની મજં ૂરી મળશ.ે નવા
જિલ્લા ઓનો ઉપયોગ રાજ્ય લજીે સ્લેટીવની આગામી સનિશ્ુ ચિત સામાન્ય ચટંૂ ણીઓથી શરૂ કરીન ે કરવામા ં આવશ.

વ્યા્યા ખ્યા્યા ત્મ્મક વિધાન
આ બધં ારણીય સધુ ારણા બદલાય છે, જ્યારે નવા લજીે સ્લેટીવ જિલ્લા ઓ બનાવવામા ં આવે છે, જો ફેડરલ વસ્તી ગણતરીના ડેટામા ં વિલબં થાય છે.
યનુ ાઇટેડ સ્ટેટ્સના બધં ારણમા ં જરૂરી છે કે દેશમા ં વસતા લોકોની ગણતરી માટે દર દસ વર્ ષે વસ્તી ગણતરી કરવામા ં આવ.ે વસ્તી ગણતરીના ડેટાનો ઉપયોગ નવા લજીે સ્લેટીવ
જિલ્લા ઓ બનાવવા માટે ખાતરી કરવા માટે થાય છે જેથી નિ વાસીઓની ચટંૂ ાયલે ા અધિ કારીઓ મા ં સમાન રજૂઆત થાય. જો કે, વરમ્ત ાન COVID-19 રોગચાળાન ે લીધ
ે વસ્તી ગણતરી ડેટા સગ્રં હમા ં વિલબં થયો છે. રાજ્યોમા ં વસ્તી ગણતરીના ડેટાન ે આ વિલબંિત કરી શકે છે અન ે નવા લેજીસ્લેટીવ જિલ્લા ઓની રચનાને અસર કરી શકે છે.
રાજ્યના બધં ારણમા ં ફેડરલ વસ્તી ગણતરી પર્ણૂ થયા પછી દર દસ વર્ ષે નવા લજીે સ્લેટીવ જિલ્લા ઓ બનાવવા માટે એક એપોર્સનમને ્ટ કમિ શનની જરૂર છે. જો વસ્તી
ગણતરીના ડેટામા ં વિલબં થાય, તો ચટંૂ ણીઓ યોજવા માટે નવા લજીે સ્લેટીવ જિલ્લા ઓની સમયસર રચના ન કરી શકાય.
જો એક વર્ષમા ં અંત થતા 15 મી ફેબ્આરુ રી પછી ફેડરલ વસ્તી ગણતરીનો ડેટા ગવર્નરને મળે તો આ બધં ારણીય સધુ ારામા ં કમિ શનન ે નવા જિલ્લા ઓ બનાવવામા ં વિલબં
થવાની જરૂર છે. નવમે ્બરની સામાન્ય ચટંૂ ણી પછી કમિ શન નવા જિલ્લા ઓન ે અપનાવશ,ે પરંત ુ બ ે મા ં અંત થતા વર્ષના 1 માર્ચ પછી નહીં,.
ત્રણ મા ં સમાપ્ત થતા વર્ષ મા ં નવા જિલ્લા ઓનો ઉપયોગ લજીે સ્લેટીવ ચટંૂ ણીઓથી શરૂ થશ.ે આગામી ફેડરલ વસ્તી ગણતરી પછી એપોર્સનમને ્ટ કમિ શન દ્વારા નવા જિલ્લા
ઓ બનાવવામા ં નહીં આવ ે ત્યાં સધુ ી તઓે નો ઉપયોગ ચાલ ુ રહશે .ે
એક મા ં સમાપ્ત થતા વરમ્ષ ા ં જૂનની પ્રાથમિ ક અન ે નવમે ્બરની સામાન્ય ચટંૂ ણીઓ માટે, સેનેટરો અને એસેમ્બ્લી સભ્યો તેમના હાલના જિલ્લા ઓનો ઉપયોગ બે વર્ષના
ગાળા માટે કરશે. જુના જિલ્લા ઓ પણ બ ે મા ં સમાપ્ત થતા વરમ્ષ ા ં અમલમા ં આવશ,ે જો ત ે વર્ ષે કોઈ લજીે સ્લેટીવ ચટંૂ ણી યોજાય છે.
જ્યારે ગવર્નરન ે વસ્તી ગણતરીનો ડેટા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આ સધુ ારામા ં કમિ શન દ્વારા તને ા વ્યવસાયન ું સચં ાલન શરૂ કરવ ું જરૂરી છે. ગવર્નરન ે વસ્તી ગણતરીના ડેટા પ્રાપ્ત
થયા પછી ન્ યુ જર્ સી સપ્ુ રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિ સ દ્વારા એક મહિનાની અંદર કમિ શનના અગિય ારમા સભ્યની નિ મણકૂ કરવાની પણ જરૂર છે.
રાજ્યના રાજકીય પક્ષના અધ્યક્ષો દ્વારા બનલે ા કમિ શનના સભ્યોની નિ મણકૂ આર્ કટિ લ IV, વિભાગ III, ના અનસુ ધં ાનમા ં નવમે ્બર 15 ના રોજ અથવા ત ે પહલે ા ં
રાજ્યના બધં ારણના ફકરા 1 અન ે વર્ષના 1 ડિ સમે ્બરના રોજ અથવા ત ે પહલે ા ં રાજ્યના સચિ વ દ્વારા પ્રમાણિત જેમા ં વસ્તી ગણતરી કરવામા ં આવ ે છે ત ે વર્ષ, આ સધુ
ારામા ં કાઈં પણ બદલાશ ે નહીં.

Español

Cargo
Selección de Presidente y Vice Presidente
Senador de los Estados Unidos
Miembro de la Cámara de Representantes
Secretario del Condado
Miembros de la Junta de Propietarios Electos
Alcalde
Miembros de la Junta de Educación
Miembros de la Junta de Comisionados de Bomberos
Miembros del Concejo Municipal
Miembros del Concejo de la Ciudad
Miembros del Concejo Municipal
Miembros del Concejo Municipal en General
Miembros del Comité del Municipio
No hay oficinas municipales en esta elección
Periodo de 1 año no vencido
Periodo de 2 años
Periodo de 3 años
Periodo de 4 años
Periodo de 5 años
Periodo de 6 años
Vote por uno
Vote por dos
Vote por tres
Selección Personal
Escriba
Democrático
Republicano
Nominación por petición
No se realizó ninguna nominación
Pregunta Pública que se someterá a votación

English

Office Title
Electors of President and Vice President
U.S. Senator
Member of the House of Representatives
County Clerk
Members of the Board of Chosen Freeholders
Mayor
Members of the Board of Education
Members of the Board of Fire Commissioners
Members of the Borough Council
Members of the City Council
Members of the Township Council
Members of the Township Council At Large
Member of the Township Committee
There are no Municipal Offices in this election
1 Year Unexpired Term
2 Year Term
3 Year Term
4 Year Term
5 Year Term
6 Year Term
Vote for One
Vote for Two
Vote for Three
Personal Choice
Write-In
Democratic
Republican
Nomination by Petition
No Nomination Made
Public Questions to Be Voted Upon

ગુજરાતી

ઓફીસમાં પદ
પ્રમુખ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિના ચૂંટાયેલા
યુ.એસ. ના સેનેટર
પ્રતિનિધિ ગૃહના સભ્ય
કાઉન્ટી ક્લાર્ક
પસંદ કરેલા ફ્રીહોલ્ડરના બોર્ડના સભ્યો
મેયર
બૉર્ડ ઑફ ઍજ્યુકેશનના સભ્ય
ફાયર કમિશનરોના બોર્ડમાં સદસ્યતા માટે
બરો કાઉન્સિલના સભ્ય
સિટી કાઉન્સિલના સભ્યો
ટાઉનશીપ કાઉન્સિલના સભ્યો
રાજ્ય-વ્યાપી ટાઉનશીપ કાઉન્સિલના સભ્યો
ટાઉનશીપ સમિતિના સભ્ય
આ ચૂંટણીમાં કોઈ મ્યુનિસિપલ ઓફીસ નથી
1 વર્ષની અસમાપ્ત અવધી
2 વર્ષની અવધી
3 વર્ષની અવધી
4 વર્ષની અવધી
5 વર્ષની અવધી
6 વર્ષની અવધી
વોટ ફોર વન
વોટ ફોર ટુ
વોટ ફોર થ્રી
વ્યક્તિગત પસંદગી
અન્ય ઉમેદવાર
ડેમોક્રેટિક
રિપબ્લિકન
અરજી દ્વારા નામાંકન
કોઇ નામાંકન ન કર્યું
ના પર મત આપવાનો છે તેવો સાવર્જિનક પ્ર

