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Santa Clara કાઉન્ટી 

મતદારોના રજીસ્ટટર ાર 
 

1555 Berger Drive, Bldg. 2, 
San Jose, CA 95112 
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ફોન: 408-299-VOTE (8683); ટોલ ફ્રી: 866-430-VOTE (8683); ફેક્સ: 408-998-7314 

www.sccvote.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

ગ્િય મતદાર, 

 

 

Santa Clara કાઉન્ટી મતદારોના રજીસ્ટટર ાર આ સાથે આપને આ હસ્ટતાક્ષર પ્રમાણીકરણ નનવદેન પત્ર તે કારણસર મોકલી 

રહ્યા છે કે કામચલાઉ મતપત્ર પરગ્બર્ીયા પર રહેલ આપની સહી અમારા રકેૉર્ડસડ સાથે મળતી આવતી નથી. આ પત્રમાાં રખેાાંગ્કત 

પગલાાં આપના દ્વારા અનુસરવામાાં આવશે નહી ાં તો આપનો મત ગણતરીમાાં લેવાશે નહી ાં.  

 

આ ભૂલ સુધારવા માટે આ પત્રના પાછળના ભાગે આપેલ સૂચનાઓમાાં પૂરા પાર્વામાાં આવેલ ગ્વકલ્પો પૈકી એક તમાર ેઅવશ્ય 

પૂણડ કરવાનો રહેશે. આ પત્રની પાછળ રહેલ ગ્નવદેન રજીસ્ટટર ારને મળવો જોઇશે, અથવા તમે મતદારના રગ્જસ્ટટર ારની કચેરીની 

મુલાકાત લઈને તમારા અસલ મતપત્ર પરગ્બર્ીયા પર પુનઃસહી કરી શકો છો જ ેનિસેમ્બર 3, 2020 ના ગુરૂવાર, સાાંજ ે5:00 

વાગ્યા, કરતા મોરુ્ાં  ન થાય જથેી સગુ્નગ્િત કરી શકાય કે તમારો કામચલાઉ મતપત્ર ગણતરીમાાં લેવામાાં આવે.  

 

 

Santa Clara કાઉન્ટી  

મતદારોના રજીસ્ટટર ાર 

1555 Berger Drive, Building 2 
San Jose, CA 95112 

 

ટોલ ફ્રી: 866-430-VOTE (8683)  

ફેક્સ: 408-998-7314  

ઇમેલ: voterinfo@rov.sccgov.org 

 

નનયનમત કામકાજના કલાકો: 

સોમવાર – શકુ્રવાર સવાર ે8:00 – સાાંજ ે5:00  

(રજાઓ ગ્સવાય) 

 

 

અમારી કચરેી પહોાંચવા માટેના ગ્દશાસૂચનો માટે અહીાં મલુાકાત લો: 

www.sccgov.org/sites/rov/Resources/Pages/HoursLocationsDirections.aspx 

 
 

તમારાં  હસ્ટતાક્ષર પ્રમાણીકરણ નનવદેન  

Santa Clara કાઉન્ટી મતદારના રજીટર ારની કચેરીમાાં 

નિસેમ્બર 3, 2020 ના સાાંજ ે5:00 વાગ્યે પહેલા મળવુાં જોઈએ. 

 
 

http://www.sccvote.org/
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આ સૂચનાઓ ધ્યાનપૂવવક વાાંચો.  

આ સૂચનાઓનુાં અનુસરણ કરવામાાં નનષ્ફળતા તમારા મતપત્રને ગણતરીમાાં 

લેવામાાં ન આવે તેનુાં કારણ બની શકે છે. 
 

 

 

 

તમારો કામચલાઉ બૅલટ ગણતરીમાાં લેવાય તે માટે, નીચે આપેલ ગ્નવેદન ભરો અને "મતદારની સહી" ઉપર રહેલ રખેા પર હસ્ટતાક્ષર કરો. તમે 

તમારાં  હસ્ટતાક્ષર કરલે ગ્નવેદન નીચે આપેલ કોઇપણ ગ્વકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને પાછુાં  મોકલી શકો છો:  

1. અમારી ઓનફસ પર હસ્ટતાક્ષર કરલે અને પૂણવ કરલે નનવેદનને ઈમેલ કરો. ઇમેલ કરલે ગ્નવેદન અમારી ઓગ્ફસ પર નિસેમ્બર 3, 2020 

ના સાાંજ ે5:00 વાગ્યા પહેલા િાપ્ત થવુાં જોઈએ. ઇમેલ સરનામુાં આ િમાણે છે voterinfo@rov.sccgov.org. 

2. પોસ્ટટેજ-ચુકવણી કરલે બાંધ પરનબિીયામાાં, તમારાં  હસ્ટતાક્ષર કરલે અને પૂણવ થયેલ નનવેદન અમારી ઓનફસમાાં મેઇલ કરો. ગ્નવેદન 

અમારી ઓગ્ફસ પર નિસેમ્બર 3, 2020 ના સાાંજ ે5:00 વાગ્યા પહેલા પ્રાપ્ત થવુાં જોઈએ. પોસ્ટટમાકડ  સ્ટવીકારવામાાં આવશે નહી ાં.  

3. અમારી ઓનફસ પર હસ્ટતાક્ષર કરલે અને પૂણવ કરલે નનવેદનને ફેક્સ કરો. ફેક્સ કરલે ગ્નવેદન નિસેમ્બર 3, 2020 ના સાાંજ ે5:00 

વાગ્યા પહેલા િાપ્ત થવુાં જોઈએ. ફેક્સ નાંબર છે 408-998-7314. 

4. રનજસ્ટટર ારની કચેરીમાાં રૂબરૂ. તમે નીચે આપેલા સરનામે, સોમવારથી શુક્રવાર સવાર ે8:00 વાઝયાથી સાાંજ ે5:00 વાઝયા સુધી, કામચલાઉ 

મતપત્ર પરગ્બર્ીયા પર પુનઃસહી કરવા અથવા હસ્ટતાક્ષર િમાણીકરણ ગ્નવેદન પરત કરવા અમારી ઓગ્ફસ પર આવી શકો છો. આ 

નિસેમ્બર 3, 2020 ના સાાંજ ે5:00 વાગ્યા પહેલા થવુાં જોઈએ. 

 

 

હસ્ટતાક્ષર પ્રમાણીકરણ નનવેદન 

 

હુાં , ______________________________________________, Santa Clara કાઉન્ટી,  

 (મતદારનુાં નામ)   

California રાજ્ય નો/ની નોાંધાયેલ મતદાર છુાં . હુાં  સોગાંદ પર આપેલી જુઠ્ઠી જુબાનીના દાં ર્ની જાણ સાથે જાહેર કરાં  છુાં  કે કામચલાઉ મતપત્રના 

પરગ્બર્ીયા પર રહેલ જ ેનામ છે તે વ્યગ્િ હુાં  જ છુાં . હુાં  સમજુાં  છુાં  કે જો હુાં  મતદાનના સાંબાંધમાાં કોઈ છેતરગ્પાંર્ી કરાં  છુાં  અથવા તેમ કરવાનો 

િયાસ કરાં  છુાં , અથવા જો હુાં  મતદાનના સાંબાંધમાાં છેતરગ્પાંર્ીમાાં સહાય અથવા મદદ કરાં  છુાં  અથવા છેતરગ્પાંર્ી કરવા માટે સહાય કરવા અથવા 

મદદ કરવાના િયાસ કરાં  છુાં , તો મને 16 મગ્હના અથવા બે અથવા ત્રણ વર્ડની કેદની સજા સાથે અપરાધ માટે દોર્ી ઠેરવવામાાં આવી શકે છે. 

હુાં  સમજુાં  છુાં  કે આ ગ્નવેદન પર મારા હસ્ટતાક્ષર નહી ાં કરવાથી મારો કામચલાઉ મતપત્ર પર ગણતરી માટેની િગ્ક્રયા નહી ાં કરવામાાં આવે. 

 

(હસ્ટતાક્ષર) _____________________________________________________________________________________________ 

 મતદારના હસ્ટતાક્ષર (મુખત્યારનામુાં સ્ટવીકારવામાાં આવશે નહી ાં) 

 

(સાક્ષી)________________________________________________________________________________________________ 

  જો મતદાર હસ્ટતાક્ષર કરવામાાં અસમથડ હોય તો, મતદાર એક ગ્ચહ્ન બનાવી શકે છે જનેી સાક્ષી એક વ્યગ્િ દ્વારા આપવામાાં આવશે. 

 

તારીખ __________________ ના ___________________________________________, 2020 ના ગ્દવસે. 

 

 

રહેઠાણનુાં સરનામુાં: _____________________________________________________________________________________ 

 શેરીનુાં સરનામુાં શહેર ગ્ઝપ કોર્ 

 

ટપાલનુાં સરનામુાં: _______________________________________________________________________________________ 

 શેરીનુાં સરનામુાં શહેર ગ્ઝપ કોર્ 

mailto:voterinfo@rov.sccgov.org
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