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ELECTECINC  ,  TOWNSHIP OF SOUTH BRUNSWICK #1
South Brunswick No.1
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તમારા ઉમેદવારની પસંદગી અથવા મુદ્દાના જમણા બટનને તમારા ઉમેદવારની પસંદગી અથવા મુદ્દાના જમણા બટનને તમારા ઉમેદવારની પસંદગી અથવા મુદ્દાના જમણા બટનને તમારા ઉમેદવારની પસંદગી અથવા મુદ્દાના જમણા બટનને 
દબાવો અને તમારી પસંદગીની બાજુમાં લાલ પ્રકાશ દેખાશે. દબાવો અને તમારી પસંદગીની બાજુમાં લાલ પ્રકાશ દેખાશે. દબાવો અને તમારી પસંદગીની બાજુમાં લાલ પ્રકાશ દેખાશે. દબાવો અને તમારી પસંદગીની બાજુમાં લાલ પ્રકાશ દેખાશે. 

પસંદગી બદલવા માટે, ફરીથી બટનને દબાવો. લાલ પ્રકાશ બહાર પસંદગી બદલવા માટે, ફરીથી બટનને દબાવો. લાલ પ્રકાશ બહાર પસંદગી બદલવા માટે, ફરીથી બટનને દબાવો. લાલ પ્રકાશ બહાર પસંદગી બદલવા માટે, ફરીથી બટનને દબાવો. લાલ પ્રકાશ બહાર 
જશે અને તમે બીજી પસંદગી કરી શકો છો.જશે અને તમે બીજી પસંદગી કરી શકો છો.જશે અને તમે બીજી પસંદગી કરી શકો છો.જશે અને તમે બીજી પસંદગી કરી શકો છો.

Votar:

Presione el botón a la derecha de su elección de 
candidato o tema y aparecerá una luz roja junto a su 

selección. Para cambiar la selección, vuelva a pulsar el 
botón. La luz roja se apagará y puede hacer

otra selección.

To Vote:

Press the button to the right of your choice of 
candidate or issue and a red light will appear next to 

your selection. To change the selection, press the 
button again. The red light will go out and you may 

make another selection.

To Record Your Vote:

After you have made all of your selections, press the
green vote button at the bottom right corner of the

machine. This will record your vote.

Para registrar su voto:

Luego de que haya hecho sus elecciones, presione el 
botón verde en la esquina inferior derecha de la 

máquina. Esto registrará su voto.
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FOR MEMBERSHIP TO THE BOARD OF FIRE COMMISSIONERS
Full Term (3 years)          Vote for ONE (1)

PARA MEMBRESÍA A LA JUNTA DE COMISIONADOS DE INCENDIO
Término completo (3 años)          Vote por UNO (1)

ફાયર કિમશનસના બોડમાં સયપદ માટફાયર કિમશનસના બોડમાં સયપદ માટફાયર કિમશનસના બોડમાં સયપદ માટફાયર કિમશનસના બોડમાં સયપદ માટ
સંપૂણ મુદત (3 વષ) ONE (1) માટે મત આપોસંપૂણ મુદત (3 વષ) ONE (1) માટે મત આપોસંપૂણ મુદત (3 વષ) ONE (1) માટે મત આપોસંપૂણ મુદત (3 વષ) ONE (1) માટે મત આપો

APROPIACIONES
Vote SÍ o NO a lo siguiente:

મંજૂરીઓમંજૂરીઓમંજૂરીઓમંજૂરીઓ
નીચેનામાં હા અથવા નાનો મત આપો:નીચેનામાં હા અથવા નાનો મત આપો:નીચેનામાં હા અથવા નાનો મત આપો:નીચેનામાં હા અથવા નાનો મત આપો:

INSTRUCCIONES

REVISE SUS SELECCIONES Y 
ASEGÚRESE DE QUE LA LUZ ROJA 

SE ENCUENTRE JUNTO A CADA 
UNA DE SUS SELECCIONES ANTES 

DE PULSAR EL VOTO VERDE A 
CONTINUACIÓN

INSTRUCTIONS

REVIEW YOUR SELECTIONS AND 
MAKE SURE THE RED LIGHT IS ON 

NEXT TO EACH OF YOUR 
SELECTIONS BEFORE PRESSING 

THE GREEN VOTE BUTTON BELOW
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SHALL THE BOARD OF FIRE COMMISSIONERS OPERATE FOR THE YEAR OF 2020
WITH A BUDGET OF $858,420.00 WITH AN AMOUNT TO BE RAISED BY

 TAXATION OF $852,120.00?

એ 2020 ના વર્ષ માટે આગલા કમિશનર ઓપરેટિંગ બોર્ડનું સંચાલન કરશે $ 858,420.00 ની રકમ એ 2020 ના વર્ષ માટે આગલા કમિશનર ઓપરેટિંગ બોર્ડનું સંચાલન કરશે $ 858,420.00 ની રકમ એ 2020 ના વર્ષ માટે આગલા કમિશનર ઓપરેટિંગ બોર્ડનું સંચાલન કરશે $ 858,420.00 ની રકમ એ 2020 ના વર્ષ માટે આગલા કમિશનર ઓપરેટિંગ બોર્ડનું સંચાલન કરશે $ 858,420.00 ની રકમ 
$852,120.00 કરના આધારે પ્રાપ્ત થવાની રકમ સાથે?$852,120.00 કરના આધારે પ્રાપ્ત થવાની રકમ સાથે?$852,120.00 કરના આધારે પ્રાપ્ત થવાની રકમ સાથે?$852,120.00 કરના આધારે પ્રાપ્ત થવાની રકમ સાથે?

OFFICIAL FIRE ELECTION
FIRE DISTRICT NO. 1

Township of South Brunswick
Middlesex County, N.J.

ON: SATURDAY, FEBRUARY 15, 2020
POLLS OPEN: 2:00 P.M. TO 9:00 P.M.

ઔપચારિક ફાયર ચૂંટણીઔપચારિક ફાયર ચૂંટણીઔપચારિક ફાયર ચૂંટણીઔપચારિક ફાયર ચૂંટણી
ફ્રી ડિસ્ટ્રિક્ટ નં. 1ફ્રી ડિસ્ટ્રિક્ટ નં. 1ફ્રી ડિસ્ટ્રિક્ટ નં. 1ફ્રી ડિસ્ટ્રિક્ટ નં. 1

પૂર્વ બ્રુન્સવિકનું ટાઉનશીપપૂર્વ બ્રુન્સવિકનું ટાઉનશીપપૂર્વ બ્રુન્સવિકનું ટાઉનશીપપૂર્વ બ્રુન્સવિકનું ટાઉનશીપ
મિડલસેક્સ કાઉન્ટી, એન.જે.મિડલસેક્સ કાઉન્ટી, એન.જે.મિડલસેક્સ કાઉન્ટી, એન.જે.મિડલસેક્સ કાઉન્ટી, એન.જે.

ઑન: શનિવાર, ફેબ્રુઆરી 15, 2020ઑન: શનિવાર, ફેબ્રુઆરી 15, 2020ઑન: શનિવાર, ફેબ્રુઆરી 15, 2020ઑન: શનિવાર, ફેબ્રુઆરી 15, 2020
પોલ્સ ખુલ્લી: 2:00 પી.એમ. 9.00 વાગ્યા સુધીપોલ્સ ખુલ્લી: 2:00 પી.એમ. 9.00 વાગ્યા સુધીપોલ્સ ખુલ્લી: 2:00 પી.એમ. 9.00 વાગ્યા સુધીપોલ્સ ખુલ્લી: 2:00 પી.એમ. 9.00 વાગ્યા સુધી

ELECCION OFICIAL DE INCENDIO
DISTRITO DE INCENDIOS NO. 1

Municipio de South Brunswick
Condado de Middlesex, N.J.

EN: SÁBADO 15 DE FEBRERO DE 2020
ENCUESTAS ABIERTAS: 2:00 p.m. A las 9:00 p.m.

APPROPRIATIONS
Vote YES or NO to the following:

¿LA JUNTA DE COMISIONARIOS DE INCENDIOS FUNCIONARÁ POR EL AÑO DE 2020 
CON UN PRESUPUESTO DE $ 858,420.00 CON UNA CANTIDAD 
QUE DEBERÁ RECIBIRSE CON IMPUESTOS DE $852,120.00?

YES / SI / YES / SI / YES / SI / YES / SI / હાહાહાહા

Write In

NO / NO / NO / NO / NO / NO / NO / NO / નાનાનાના

WILLIAM  ORCHARD
1A


