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પ્રસ્તાવના 
આગામી 3 નવેમ્બર, 2020 ના રાષ્ટ્રપતિની સામાન્ય ચ ૂંટણી ધારણામાૂં, મિદારોના રતિસ્ટટર ાર (ROV) એ વિતમાન ચ ૂંટણી 

પ્રશાસન યોિનાની િમેાૂં ખાસ કરીને કાઉન્ટી દ્વારા સેવા અપાયેલ ભાષાઓમાૂં વધારાની, અને અપડેટ આઉટરીચ 

પદ્ધતિ માટે સુધારલેા મિ કેન્રની આવશ્યકિાઓને ધ્યાનમાૂં લેવા માટે એક પતરતશષ્ટ્ િૈયાર કયો છે.  

મત કેન્ર સ્થાનો 
3 િ ન, 2020 ના રોિ, ગવનતર Newsom એ એતઝિક્યુતટવ ઓડતર N-67-20 જારી કયો હિો. આ ક્રમમાૂં, િેમણે 

કાઉન્ટીઓ માટે મિદાન કેન્રો ચ ૂંટણીના તદવસ પહેલા દસ (10) તદવસ પ વે, અને ચ ૂંટણીના તદવસ સતહિ, કુલ અતગયાર 

(11) તદવસની આવશ્યકિાને દ ર કરી હિી. આ પતરતશષ્ટ્ના લેખ મુિબ, ROV મિદાનના ચાર તદવસ પહેલાના 

સમયગાળા દરતમયાન એક સો (100) મિ કેન્રો ખુલ્લા પ્રદાન કરશે, િમેાૂં આ મિદાન કેન્રો ચ ૂંટણીના ત્રણ (3) તદવસ 

પહેલા અને ચ ૂંટણી તદવસ સતહિ, કુલ (4) તદવસ ખુલ્લા હોવા િરૂરી છે. 4-તદવસીય મિ કેન્રોની સૂંખ્યા માટેની 

આવશ્યકિા દર 10,000 નોૂંધાયેલા કાઉન્ટી મિદારો માટે એક મિ કેન્ર ગણાય છે. 3 નવેમ્બર, 2020 ના રાષ્ટ્રપતિની 

સામાન્ય ચ ૂંટણીઓ સુધીમાૂં નોૂંધાયેલા મિદારોની અૂંદાતિિ સૂંખ્યાના આધાર,ે ROV એ ઓછામાૂં ઓછા એકસો (100) 

મિ કેન્રો ખોલવા પડશે. 

મિ કેન્રોનુૂં અપડેટ થયેલ બ્રેકડાઉન નીચે મુિબ છે: 

મત કેન્રોની અૂંદારજત સૂંખ્યા 

હદની શ્રેણી 
ન્ય નતમ 

જરૂરિયાત 
પ્રસ્તારવત સૂંખ્યા નક્કી થયેલી સૂંખ્યા 

4-તદવસ મિ કેન્રો 
(દર 10k નોૂંધાયેલા મિદારો માટે 1) 

100 100 TBD 

આ ગણિરી દર 10,000 નોૂંધણી થયેલા કાઉન્ટી મિદારો માટે એક મિ કેન્ર ધરાવવા પર આધાતરિ છે. 3 નવેમ્બર, 

2020 ના રાષ્ટ્રપતિની સામાન્ય ચ ૂંટણીઓ સુધીમાૂં નોૂંધાયેલા મિદારોની અૂંદાતિિ સૂંખ્યાના આધાર,ે ROV એ ઓછામાૂં 

ઓછા એકસો (100) મિ કેન્રો ખોલવા પડશે. 

અપડેટ કિલે ભાષાકીય સહાય 
મે 2020 માૂં, રાજ્ય સતચવની ઓતિસે ચ ૂંટણી સૂંતહિા (EC) 4201, ભાષાના લઘુમિી તનધાતરણ હેઠળ નવી રાજ્ય-

િરજીયાિ ભાષાઓ ઉમેરી છે. િેમાૂંથી પાૂંચ ભાષાઓને Santa Clara કાઉન્ટીની આવશ્યક ભાષાઓમાૂં ઉમેરવામાૂં 

આવી છે: ગિુરાિી, નેપાળી, પૂંજાબી, િાતમલ અને િેલુગુ. 

ROV નવી રાજ્ય-િરજીયાિ ભાષાઓમાૂં નીચેની સેવાઓ પ્રદાન કરશે: 



   
 

   
 

નવી િાજ્ય-

ફિજીયાત ભાષાઓ  
ભાષાૂંતિ સાથે સામગ્રી અને સેવાઓ ફેરસમીઇલ મતપત્રો 

 ગુજિાતી,  

 નેપાળી,  

 પૂંજાબી,  

 તારમલ 

 તેલુગુ 

 

 EC 14201 મિુબ બધા મિ કેન્રોમાૂં આસપાસના 

લતિિ તવસ્ટિારો માટે રિ  કરવામાૂં આવેલ પ્રતિકૃતિ 

મિપત્રો 

 CVIGs માૂં છપાયેલી બધી ભાષાઓમાૂં પ્રતિકૃતિ 

મિપત્ર એતલલકેશન ઉપલબ્ધ છે 

 EC 14201 મિુબ કાઉન્ટી વબેસાઇટ પર પ્રતિકૃતિ 

મિપત્ર એતલલકેશન ઉપલબ્ધ છે 

 મિ કેન્રના સૂંકેિો અને સ ચનાઓ 

 VBM એતલલકેશન 

 મિદાર તક્રયા તવનૂંિી િોમત (VARF) 

 ROV અને મિ કેન્રો પર તદ્વભાષી સ્ટટાિ 

સૂંપ ણત પ્રતિકૃતિ મિપત્ર માટે 

ભાષાૂંિર: 

 શીષતક 

 સ ચનાઓ 

 અતધકારિેત્રોના નામ 

 અિર-આધાતરિ ભાષાનુૂં 

તલતપયાૂંિર 

 મિપત્ર હોદ્દો 

 પતરમાણ લેબલ 

 

પ્રતિકૃતિ મિપત્ર એ મિદાન કરિી વખિે મિદાર સૂંદભત િરીકે ઉપયોગ કરી શકે િેવા નમ નાના મિપત્રો છે. Santa 

Clara કાઉન્ટી, મિદારોના રતિસ્ટટર ાર લક્ષ્ાૂંતકિ મિ કેન્રો પર પાૂંચ ઉમેરવામાૂં આવેલી ભાષાઓમાૂં પ્રતિકૃતિ મિપત્રો 

િૈયાર કરશે. ખાનગી મિપત્ર પર મિદાન કરિી વખિ ેતનયુક્ત મિ કેન્રોના મિદારો માટે પ્રતિકૃતિ મિપત્રની નકલો 

ઉપયોગમાૂં લેવાશે. મિદારોને પ્રતિકૃતિ નકલ સાથે મિ આપવાનો પ્રયાસ કરવાથી બચાવવા માટે િે તનયતમિ 

મિપત્રથી દેખાવમાૂં અલગ હોવા િોઈએ. મિદાર દ્વારા તવનૂંિી કરવામાૂં આવે ત્યાર ેમિપત્રની પ્રતિકૃતિ નકલોના 

અતસ્ટિત્વની જાણ કરવા અને પ્રતિકૃતિ મિપત્ર કેવી રીિે આપવા િ ેહેિુથી મિ કેન્રના કાયતકિાતઓને િાલીમ આપવામાૂં 

આવશે. મિદારોન ેપ્રતિકૃતિ મિપત્રની નકલના અતસ્ટિત્વની જાણકારી આપિા બધા મિ કેન્રોમાૂં આસપાસના લતિિ 

તવસ્ટિારો માટે ઇ-પોલબુક નજીક કાઉન્ટી દ્વારા સેવામાૂં હોય િેવી િમામ 14 ભાષાઓમાૂં (અૂંગ્રજેી, ચાઇનીિ, સ્ટપેતનશ, 

ટાગાલોગ, તવયેિનામીસ, ખ્મેર, કોતરયન, તહન્દી, જાપાનીિ, ગિુરાિી, નેપાળી, પૂંજાબી, િાતમલ અન ેિેલુગુ) તચન્હો 

પોસ્ટટ કરવામાૂં આવશે .  

મિદાન કેન્રો પર મિદારો માટે િમામ કાઉન્ટી મિદાર માતહિી માગતદતશતકાઓમાૂં મિદાન કેન્રો પર અને ચ ૂંટણી 

સૂંતહિા 14201 મુિબની તવનૂંિી પર મિદારોને એ જાણ કરવા માટે કે પ્રતિકૃતિ મિપત્ર એતલલકેશન અને નોતટસ 

14 ભાષાઓમાૂં હશે. ચ ૂંટણીના ઓછામાૂં ઓછા 14 તદવસ પહેલા મિ કેન્રોને મિદાર કેન્રોની ઓળખ આપવાની સ તચ, 

જ્યાૂં મિદારો માટે પ્રતિકૃતિ મિપત્ર નકલો ઉપલબ્ધ છે, કાઉન્ટીની વેબસાઇટમાૂં પ્રકાતશિ કરવામાૂં આવશે. 

આઉટિીચ પદ્ધરત 
રાજ્ય અને કાઉન્ટી દ્વારા ભલામણ કરવામાૂં આવેલી આરોગ્ય અને સલામિી સલાહ હેઠળ, નવેમ્બર 3, 2020 ના 

રાષ્ટ્રપતિની ચ ૂંટણી માટે વૈકતલ્પક પદ્ધતિઓથી, આઉટરીચની વ્યતક્તગિ રૂપે, રૂબરૂની બધી પદ્ધતિઓ બદલવામાૂં 

આવશે. િે વૈકતલ્પક આઉટરીચ પદ્ધતિઓમાૂં વચુતઅલ મીતટૂંગ્સ અને વકતશોપ, માતહિીપ્રદ ગ્રાતિઝસ અને શૈિતણક 

માતહિીની સોતશયલ મીતડયા પોતસ્ટટૂંગ્સ, તપ્રૂંટ સાતહત્ય તવિરણ અને ઓળખાયેલ લોકતપ્રય સમુદાય સ્ટથાનો પરની 

પોસ્ટ્સ શામેલ છે.  

મિદાન તશિણ અને આઉટરીચ ટીમ વર્ચયુતઅલ માતસક મિદાિા તશિણ અને આઉટરીચ સમુદાયના ભાગીદારો સાથે 

કોઈપણ આઉટરીચ અતભગમો, તચૂંિાઓ અને પ્રતિસાદ તવશે ચચાત કરવા સતમતિની મીતટૂંગ્સ યોિશે. અમે અપડે્સની 

આપ-લે કરવા માટે દરકે વચુતઅલ ભાષા એઝસેતસતબલીટી સલાહકાર સતમતિ અને મિદાન એઝસેતસતબલીટી સલાહકાર 



   
 

   
 

સતમતિની બેઠકોમાૂં પણ હાિર રહીશુૂં. પાૂંચ નવી ભાષાઓ (ગિુરાિી, નેપાળી, પૂંજાબી, િાતમલ અને િેલુગુ) ના ઉમેરા 

સાથે, ROV અને આઉટરીચ ટીમ હવે 14 ભાષાઓમાૂં સેવા આપે છે. ROV ભાષાૂંિતરિ તપ્રૂંટ અને તડતિટલ સામગ્રીનુૂં 

તનમાતણ કરીને દરકે ભાષાની માૂંગને ધ્યાનમાૂં લેવાની યોિના કરી રહ્ુૂં છે. 

આ ઉપરાૂંિ, ROV રાજ્ય અને સ્ટથાતનક અતધકારીઓ સાથે મળીને કાયતરિ છે કે િથેી એ સુતનતિિ થાય કે વ્યતક્તગિ 

મિ કેન્રો સલામિ અને ઉપલબ્ધ રહેશે અને મિદારોને િનેી િરૂતરયાિ હોય. મિદાિાઓને ક્યાૂં વ્યતક્તગિ રૂપે 

મિદાન ઉપલબ્ધ છે અને સામાતિક અૂંિર અને વ્યતક્તગિ રિણાત્મક ઉપકરણો સતહિ િેમની સુરિા માટે સલામિીની 

કઈ સાવચેિી રાખવામાૂં આવશે િેની જાણ કરવા ROV સૂંદેશાઓ મોકલશે. અમે સમુદાયના ભાગીદારો, નાગતરક 

સલાહકાર િ થો અને અન્ય સૂંબૂંતધિ કાઉન્ટી એિન્સીઓની િેમની તવસ્ટિૃિ સ તચ સાથે કાઉન્ટીના િમામ તવસ્ટિારને 

માતહિીના પ્રસારમાૂં િેમની સહાયિા માટે સૂંદેશ શેર કરીશુૂં. 

દ િસ્થ સલુભ વોટ-બાય-મેલ 
3 નવેમ્બર, 2020 ની રાષ્ટ્રપતિની સામાન્ય ચ ૂંટણી માટે, California નો કાયદો બધા નોૂંધાયેલા મિદારોને િેમના 

મિપત્રોને ,એઝસેસ કરવા, ડાઉનલોડ કરવા, મિ આપવા અને છાપવા માટે દ રસ્ટથ સુલભ વોટ-બાય-મેલ (RAVBM) 

તસસ્ટટમનો ઉપયોગ કરવાની મૂંિ રી આપે છે. RAVBM તસસ્ટટમનો હેિુ ઇન્ટરનેટ પર મિદાન કરવાનો નથી. RAVBM 

મિદારોને િેમના આતધકાતરક મિપત્રને એઝસેસ કરવા માટે એક તલૂંક સાથે એક ઇમેઇલ મોકલવામાૂં આવે છે, િમેાૂં 

ચ ૂંટણીના તદવસે કેવી રીિે મિદાન ડાઉનલોડ કરવુૂં, છાપવુૂં, પ ણત કરવુૂં અને કેવી રીિે ROV પર પરિ આપવુૂં િે અૂંગેના 

સ ચનો હોય છે. મિદારોએ, ઇમેઇલ તલૂંકનો ઉપયોગ કરીને િેમની પોિાની સહાયક િકનીકથી મિપત્રને વાૂંચવા અને 

તચતિિ કરવા માટે િેમના ઉપકરણો પર મિપત્ર ડાઉનલોડ કરવુૂં આવશ્યક છે. કોઈપણ નોૂંધાયેલા મિદારના તકસ્ટસામાૂં 

હોય િેમ, RAVBM મિદાર િેમનુૂં મિપત્ર પરિ મોકલી શકે િે માટેના ત્રણ રસ્ટિાઓ છે: સાધારણ ટપાલ થકી, િેમનુૂં 

મિપત્ર એક બૅલટ ડર ોપ-બૉઝસમાૂં નાખીને, અથવા િેને કોઈ મિ કેન્ર પર પરિ કરીને. 

 


