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શું તમે તમારી વ્યક્તગત 
સુરક્ા વિશે ચિંતત છો?

દરેક લોકો મતદાર યાદી પર સાર્વજનિક રૂપે તેમિી વરગતો રાખરાનું 
પયા્વપત સુરક્ષિત અનુભરતા િથી, પરંતુ એિો અથ્વ એ િથી કે તેઓ 
મત આપરાિો તેમિો અવિકાર ગુમારે છે.

જો તમે િામ િોંિારરા માટ ેપાત્ર છો પરંતુ તમારી વરગતોિે નરિનટ 
કરેલ મતદાર યાદી પર રેકોર્ડ  કરેલી રાખરી તે તમારી વયક્તગત 
સુરષિા અથરા તમારા પરરરારિા લોકોિે જોખમ મૂકી શકે તેવું લાગે, 
તો તમે ગુપત અરિકાક્શત યાદી પર જરાિી વરિંતી કરી શકો છો.

તમારી િોંિણીિી વરગતો ચૂંટણી આયોગ દ્ારા સુરક્ષિત રીતે 
રાખરામાં આરશે કોઈ અનય વયક્તિી સામે જાહેર કરરામાં 
આરશે િહીં.

તમારી વ્યક્તગત 
સુરક્ા વિશે ચિંતા છે?



બિનપ્રકાશશત ્યાદી પર 
કેિી રીતે જવું.

ક્િિરિકાક્શત યાદી પર જરા માટ ેઅરજી કરરા આ બ્ાઉશરમાં 
આપેલ ફૉમ્વિે ભરો અિે તેિે પરત કરો. જો તમે રત્વમાિમાં 
િોંિાયેલા િ હોય, તો તમારે િોંિણી ફૉમ્વિે પણ પૂણ્વ કરરાિી જરૂર 
પરશે. િોંિણીનું ફૉમ્વ અથરા રિારાિી અરજી માટનેું ફૉમ્વ રિાપત 
કરરા માટ,ે તમે:

 elections.org.nz પરથી ફૉરસ્વ રાઉિલોર કરી શકો છો, 
અથરા

 0800 36 76 56 પર કૉલ કરી શકો છો અિે અમે તમિે મેલમાં 
ફૉરસ્વ પોસટ કરીશું.

મારે કઈ સમર્થન માવિતી પ્રદાન 
કરિાની જરૂર છે?

તમારે તે િતારરા માટ ેસમરથથિત માનહતી રિદાિ કરરાિી જરૂર છે કે 
તમારે ક્િિરિકક્શત યાદીમાં િોંિરાિી જરૂર કેમ છે. સામલે કરરા 
માટિેી માનહતીિાં રિકારિાં ઉદાહરણો:

 તમારા િોકરીદાતા, તમારા રકીલ, તમારા સામાજજક કાય્વકતા્વ 
અથરા તમારી કાય્વ અથરા વયક્તગત પરરકસથવતઓ તમિે 
જોખમે કેમ મૂકે છે તે સમજારતા સમુદાયિાં કોઈપણ વયક્ત 
તરફથી એક પત્ર, અથરા

 સંરષિણ આદેશિી એક િકલ કે જે ઘરેલું હહથિસા અવિનિયમ 
1995 હેઠળ લાગુ છે, અથરા

 અરરોિ કરરાિા આદેશિી એક િકલ કે જે પજરણી 
અવિનિયમ 1997 હેઠળ લાગુ છે, અથરા

 પોવલસ અવિકારી અથારા સુિાર અવિકારી તરફથી, કેમ તમારં 
િામ અિે સરિામું જાહેર થરાિે કારણે તમારી વયક્તગત 
અથરા તમારા પરરરારિી સુરષિાિે કેમ નુકસાિ થઈ શકે તે 
સમજારતી માનહતી.

મારી વ્યક્તગત વિગતોમાં 
ફેરફાર રા્ય તો શું કરવું?

જો િોંિણીિી તમારી કોઈપણ વરગતો જેમ, તમારં િામ અથરા 
સરિામું િદલાઈ જાય તો તમારે અમિે જણારરાિી જરૂર રહેશે. 
જો તમારી વયક્તગત પરરકસથવતઓ િદલાઈ જાય તો તમે નરિનટરે 
યાદી પાછા જરા માટ ેકહી શકો છો

તમારી વરગતો િે અપરટે કરરા માટ ેતમારા સથાનિક 
ચૂંટણી રજીસટ્ારિો સંપક્ડ  કરો. તેઓિી સંપક્ડ  વરગતો 
elections.org.nz ખાતે ઉપલબિ છે અથરા 
0800 36 76 56 પર કૉલ કરો.

જ્યારે િંુ બિનપ્રકાશશત કરેલ 
્યાદી પર િોિ ત્યારે િંુ કેિી 
રીતે મત આપી શકંુ?

તમે સામાનય ચૂંટણી અથરા િાય-ચૂંટણીમાં કોઈપણ મત આપરાિાં 
સથાિે મત આપી શકો છો. તમારે એક ખાસ મત કાસટ કરરાિી 
જરૂર છે કારણ કે મત આપરાિાં સથાિે મત આપરા માટ ેતમારી 
વરગતો નરિનટ કરેલ મતદાર યાદીમાં હશે િહીં.  

તમે મત આપરા માટે જયાં િોંિાયેલા છો તે મતદારિી પુવટિ કરરા 
માટ ેતમારે તમારા મત આપરાિાં પેપર સાથે એક અવતરર્ત ફૉમ્વ 
ભરરાિી જરૂર પરશે. જો તમે ઈચછતા િ હોય તો તમારે ફોમ્વ પર 
સરિામું કે પહેલાિાં િામિી માનહતીિે પૂણ્વ કરરાિી જરૂર િથી. 
તમે જેટલી રિારે માનહતી રિદાિ કરશો તે મત આપરાિી તમારી 
પાત્રતાિી પુવટિ કરરામાં અમિે તેટલું જ મદદ કરશે.

તમારે શું કરવું અિે કાં જવું તે િતારરા માટે મતદાિ મથક પર 
એક વયક્ત ઉપલબિ હશે.

સથાનિક ચૂંટણીંમાં ભાગ લેરા માટ,ે તમારા સથાનિક કાઉકનસલ 
ખાતે તમિે મતિાં પેપસ્વ મોકલરા માટ ેતમારે મતદાર અવિકારીિે 
કહેરાિી જરૂર છે 

Complete this form 
to apply to go on the 
unpublished roll.
Full name:

Date of birth:

Contact phone number:

Email address 

Address where you are enrolled to vote or have applied 
to enrol:

List any additional information provided to support 
your application:

Please tick one of the following:

I am already enrolled

I am not enrolled and I have enclosed 
a completed enrolment form

Signature/date:

 Complete and post to: Electoral Commission, 
PO Box 3220, Wellington 6140.

 Remember to attach any information that supports 
your application to register on the unpublished roll.

 For more information visit elections.org.nz

Level 10, 34-42 Manners Street, 
PO Box 3220, Wellington 6140.


