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આ શબ્દાવલીનો હેતુ ચૂંટણી સંચાલન યોજનાના વાચકોન ેસંપૂણ� રીતે ચૂંટણી પ્રિક્રયાની સંદિભ�ત સમજણ આપવાનો અન ેદસ્તાવજેમાં વપરાયેલ અમુક શબ્દોની 
વ્યાખ્યા આપવાનો છે. અમુક શબ્દોથી સંબંિધત હોય તેવી અિતસુ�મ જ�િરયાતોની સ્પ�તા અન ેસમજણ માટે, ચૂંટણી સંચાલન યોજના જુઓ.  

શબ્દ/ટંૂકા�ર અથ� 

1% હાથેથી કરાયેલ ગણતરી ચૂંટણીના પ્રમાણીકરણ પૂવ�, મતની મશીન ગણતરીને ચકાસવા માટે કાયદેસર રીતે �તે કરલેી મતદાનની ગણતરી. ઘણા 
પગલાઓમાંથી એક કેનવાસ માં સામેલ છે. 

 નોધંણી બંધના 15-િદવસ California મા ંદરકે ચૂંટણી પહેલા મત આપવા માટે નોધંણી કરાવવા માટે કાયદા �ારા િનધા�િરત સમયમયા�દા. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §2102) 

8D2 કાડ્સ� જુઓ મતદાર િનવાસ્થાન પુિ� કાડ�. 
અનુપિસ્થત મતપત્ર જુની શબ્દાવલી. 

જુઓ મેલ �ારા મત માટે મતપત્ર. 

સુલભ મતપત્ર એક મતપત્ર, સામાન્ય રીત ેઇલેક્ટ� ોિનક ટચસ્ક્રીન છે, જનેા પર િવકલાંગ વ્યિ�ઓ માટે ઉમેદવારની હરીફાઈ અને તેન ેમત 
આપવાના પગલા,ં જ ેસ્ક્રીન પર િનયુ� �ેત્રને સ્પશ� કરીને અથવા સહાયક ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીને, જમે કે ઓિડઓ 
સાંભળનાર ઉપકરણ �ારા છે અન ેબે્રઇલ ટચ પેડ અથવા િસપ-એન્ડ-પફ �ારા કરવામાં આવ ેછે.  
(California ચૂંટણી સંિહતા §19240) 

સરનામાં સુધારણા સેવા (ACS) 
 

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પોસ્ટલ સિવ�સ �ારા પૂરા પાડવામાં આવેલ માિહતી �ાં કાઉન્ટી ચૂંટણી અિધકારી મતદાર નોધંણીના 
રકેોડ્સ� અન ેમેલ િનવસ્થાન પુિ� કાડ્સ�ના સંચાલન માટે અન ેઅપડેટ કરવા માટે માિહતીનો ઉપયોગ કરી શકે છે. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §2033) 
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શબ્દ/ટંૂકા�ર અથ� 

સિક્રય મતદાર એક મતદાર કે જનેી (1) માિહતી અ�તન છે, (2) જ ેમતદાન સામગ્રી મેળવી શકે છે, અને (3) જમેણે તાજતેરમા ંમતદાન કયુ� 
છે અથવા જનેા સરનામાંની સરનામાં પુિ� મેઇિલંગ �ારા કરવામાં આવી છે. એક સિક્રય મતદાર કાનૂની રીતે મતદાન કરવા 
અન ેઅર� પર હસ્તા�ર કરવાનો હકદાર છે. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §§2220 - 2227) 
 

 

 

નોધંણીનું એિફડેિવટ જ ેમતદાર નોધંણી ફોમ�, મતદાર નોધંણી કાડ�, મતદાર નોધંણી માટેની અર�, અથવા મતદાર નોધંણી અર� તરીકે 
પણ ઓળખાય છે. 
નોધંાયેલ મતદાર બનવાની ઇચ્છા ધરાવતા દરકે વ્યિ�એ આ ફોમ� ભરવું આવશ્યક છે (ઉચ્ચ અદાલતના ચુકાદાના િનમા�ણ 
અન ેફાઇિલંગ િસવાય). ચૂંટણી પૂવ�ના 15 મા િદવસે અથવા તે પહેલા ંકાઉન્ટી ચૂંટણી અિધકારી �ારા પ્રા� થયા પછી અન ે
અન્ય સ્પ� અન ેસમયની શરતો હેઠળ યોગ્ય રીતે કરવામાં આવેલ એિફડેિવટને માન્ય ગણવામા ંઆવશે. �ાર ેપણ મતદાર 
સ્થળાંતિરત થાય છે, ત્યાર ેમતદાર નોધંણીની નવી એિફડેિવટ અથવા યોગ્ય નોધંણી કરાવવા માટે નોિટસ અથવા ફેરફારનો 
પત્ર મોકલાશે. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §§2100 - 2194.1)  
 

 
ઓલ-મેઇલ મતદાન ચૂંટણી એક સ્થાિનક, િવશેષ અથવા એકીકૃત ચૂંટણી કે જ ેમેઇલ �ારા સંપૂણ� રીત ેકરવામા ંઆવે છે (અમુક શરતો હેઠળ). 

(California ચૂંટણી સંિહતા િવભાગ 4) 
  

વૈકિલ્પક રહેઠાણની પુિ� (ARC) એક પ્રિક્રયા કે જમેા ંકાઉન્ટી ચૂંટણી અિધકારીએ રોલ પર સૂિચબ� દરકે મતદારન ેફોરવડ�  કરી શકાય તેવા પોસ્ટકાડ�ન ેમેઇલ 
કરવાની આવશ્યકતા હોય છે જમેણે ચાર વષ�માં મતદાન કયુ� નથી અથવા તેમનું સરનામું બદલ્યું નથી; અન,ે ત્યારબાદ આ 
પોસ્ટકાડ�નો જવાબ આપીને, “સિક્રય” મતદાર રહેવાની ઇચ્છા દશા�વતા, મતદારએ કાય�વાહી કરવાની જ�ર છે. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §2220) 



 પિરિશ� A – શબ્દો અને ટંૂકા�રોની શબ્દાવલી  
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િવકલાંગ અિધિનયમ સાથેના અમેિરકનો 
(ADA) 

િવકલાંગ અિધિનયમ સાથેના અમેિરકનો (ADA) 1990 માં કાયદો બન્યો હતો. ADA એ એક નાગિરક અિધકારનો કાયદો 
છે જ ે�હેર �વનના તમામ �ેત્રોમાં નોકરીઓ, શાળાઓ, પિરવહન અને સામાન્ય લોકો માટે ખુલ્લા હોય તેવા તમામ 
�હેર અન ેખાનગી સ્થળોમા ંિવકલાંગ વ્યિ�ઓ સાથેના ભેદભાવને પ્રિતબંિધત કર ેછે. કાયદાનો હેતુ એ સુિનિ�ત 
કરવાનો છે કે િવકલાંગ લોકોને પણ અન્ય લોકોની જમે હક અન ેતકો મળે છે. ADA િવકલાંગ વ્યિ�ઓને �િત, રંગ, િલંગ, 
રા�� ીય મૂળ, વય અન ેધમ�ના આધાર ેવ્યિ�ઓને આપવામાં આવતી સમાન નાગિરક અિધકાર સુર�ા આપે છે. તે �હેર 
સગવડ, રોજગાર, પિરવહન, રા� અન ેસ્થાિનક સરકારી સેવાઓ અન ેટેિલકમ્યુિનકેશન્સમાં િવકલાંગ વ્યિ�ઓ માટે 
સમાન તકની ગેરંટી આપે છે. 
જુઓ દૂરસ્થ સુલભ વોટ-બાય-મેલ (RAVBM). 

મતદાર નોધંણી માટેની અર� જુઓ નોધંણીનુ ંએિફડેિવટ. 

સોપેંલ મતદાન સ્થળ એક સ્થાન �ા ંમતદાર આવી શકે છે, મતપત્ર જમેા ંમતદાર �ારા મતદાન કરવા માટેના તમામ હરીફો મોજૂદ છે ત ેમેળવી 
શકે છે અન ેમતદાન કરી શકે છે. હરીફો, જનેા આધાર ેતેમના સોપંાયેલ મતદાન મથકના મતદાર મત આપવા માટે પાત્ર 
નથી, તે મતપત્ર પર દેખાશે નહી.ં સ્થાનો િવિશ� મતદારોના એક જ િવસ્તાર માટે િનયુ� કરવામાં આવ ેછે, જ ેસોપેંલ 
મતદાન સ્થાન ન�ી કર ેછે. સોપેંલ મતદાન સ્થળોનો ઉપયોગ ફ� પોિલંગ પ્લેસ મોડેલ હેઠળ થાય છે.  

સ્વચાિલત પુનઃગણતરી નીિત Santa Clara કાઉન્ટી બોડ�  ઓફ સુપરવાઇઝર �ારા અપનાવવામાં આવેલી નીિત, અમુક હરીફોમાં મેન્યુયલ મતદાન 
કરવાની પ્રિક્રયા સ્થાિપત કરવા માટે, જ ેિવજયના ઓછા ગાળા સાથે સ્થાિનક હરીફોના પિરણામોની પુિ� કરવા માટે એક 
પ્રણાલી પ્રદાન કરવી જમેા ંઉમેદવાર અથવા રસ ધરાવતા મતદારને પુન: ગણતરીના ખચ�ની ચુકવણી કરવાની જ�ર નહી ં
પડે. નીિતમાં Santa Clara કાઉન્ટી (સંપૂણ� રા� અન ેસંઘીય કચેરીઓ િસવાય) માં સમાિવ� તમામ હરીફોમાં મેન્યુઅલ 
રીપોટ�ની જ�ર છે (�ાં �તનું અંતર આપવામા ંઆવેલા મતદાનના 0.25 ટકા કરતા ઓછંુ હોય, અથવા 25 મતથી ઓછંુ 
હોય િસવાય કે િસટી ઓફ San José માં કાઉિન્ટવાઇડ અથવા િસટીવાઈડમા,ં જનેા માટે મશીન પુન: ગણતરીનો ઉપયોગ 
થઈ શકે છે. નીિત માટે ટેલી સંચાલન જ�રી છે. 
(Santa Clara કાઉન્ટી બોડ�  ઓફ સુપરવાઇઝસ� પોિલસી મેન્યુઅલ િવભાગ 3.63)  

બૅલટ ડ� ોપ-બક્સ મતદારો/કાઉન્ટી ચૂંટણી અિધકારીના રિજસ્ટ� ાર �ારા સ્થાિપત સુરિ�ત પાત્ર જમેા ંમતદાન કરલે મેઇલ મતપત્ર પરત કરવામા ં
આવી શકે છે. 

બૅલટ ડ� ોપ-ઓફ સ્થાન (BDL) મતદારોના રિજસ્ટ� ાર �ારા સ્થાિપત સ્થાન �ાં સુરિ�ત સ�ાવાર બૅલટ ડ� ોપ-બોક્સ સ્થાનની અંદર અથવા બહાર િસ્થત 
હશે.  

સુલભ ફોમ�ટમાં મતપત્ર જુઓ સુલભ મતપત્ર. 
બૅલટ માિક�ગ િડવાઇસ (BMD) મતદારન ેતેમના મતપત્રન ેિચિ�ત કરવામા ંસહાય માટે વાપરવામાં આવતુ ંએક ઉપકરણ. ઉપકરણ કોઈપણ કદ, આકાર 

અથવા સ્વ�પનું હોઈ શકે છે, અન ેમતપત્ર પર બનેલી છાપ મતદારની પસંદગીન ેસ્પ� રીતે સૂચવશે. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §14270) 
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બૅલટ ઓન િડમાન્ડ (BOD) એક પ્રમાિણત સ્વયં-આધાિરત પ્રણાલી, જ ેકાઉન્ટી ચૂંટણીના અિધકારીને, માંગણી પર, રિજસ્ટર થયેલા મતદારોન ેમતદાન 
માટે પ્રદાન કરવા માટે, સ�ાવાર બૅલટ કાડ�  પુરવઠા પર છાપવા માટે પરવાનગી આપે છે. આ પ્રણાલી જ�રી ધોરણે 
ચૂંટણીના અગાઉ તૈયાર કરલેા સ�ાવાર મતપત્રોને પૂરક બનાવશે. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §13004.5) 

બોડ�  ઓફ સુપરવાઇઝસ� (BOS) એક સંચાલક મંડળ જ ેSanta Clara કાઉન્ટી સરકારના વહીવટની કામગીરીની દેખરખે રાખે છે.  

કૅલ-એક્સેસ રા�ના ઉમેદવારો, દાતાઓ, લોિબસ્ટ અન ેઅન્ય લોકો �ારા પૂરા પાડવામાં આવતી નાણાકીય માિહતી પ્રા� કરવા અન ે
એક્સેસ કરવા માટે રા�ના કાયદાને અનલુ�ીન ેરા� સિચવ �ારા બનાવવામા ંઆવેલી ઓનલાઇન પ્રણાલી. 1 
�ન્યુઆરી, 2000 થી $25,000 નાણાં ભેગા કયા� છે અથવા ખચ� કયા� છે તે ઝંુબેશ સંસ્થાઓ માટે ઓનલાઇન અથવા 
ઇલેક્ટ� ોિનક ફાઇિલંગ આવશ્યક છે. લોબીગં સંસ્થાઓ જનેી કેલેન્ડર િત્રમાિસકમા ંિરપોટ�  કરવા યોગ્ય ચુકવણીઓ, ખચ�, 
ફાળો, ભેટો અથવા અન્ય આઇટમની કોઈપણ શે્રણીની કુલ રકમ $2,500 અથવા તેનાથી વધ ુછે તો તેઓને ઓનલાઇન 
અથવા ઇલેક્ટ� ોિનક રીતે ફાઇલ કરવું આવશ્યક છે. 
(California સરકારી કોડ §§84602 અને 84605) 

કૅલ-ઓનલાઈન રા�ના સિચવની વેબસાઇટ પર એક વેબ-આધાિરત ડેટા એન્ટ� ી ફાઇિલંગ પ્રણાલી જ ેCalifornia ના રાજકીય સુધારણા 
અિધિનયમ �ારા રા� �હેર િનવેદનો/અહેવાલોન ેરા� સિચવને િન:શુલ્ક ઓનલાઇન ફાઇલ કરવાની મજૂંરી આપે છે. 
આ મફત એિપ્લકેશનનો ઉપયોગ કરવા માટે ફાઇલર પાસે માન્ય ID નંબર અન ેપાસવડ�  હોવો આવશ્યક છે. તે પછી આ 
માિહતી �હેર જનતાને જોવા માટે સેકે્રટરી ઓફ સ્ટેટની કોલ-એક્સેસ વેબસાઇટ પર પુનઃઉત્પાિદત કરવામાં આવે છે. 
(California સરકારી કોડ §84602) 

California િનયમોની સંિહતા એક કાનૂની દસ્તાવજે જમેા ંરા�ના ચૂંટણી કાયદા સમાન એિપ્લકેશન અને વહીવટની ખાતરી આપવા માટે California ના 
રા� સિચવ, િનયમોને કોિડફાઇ કર ેછે. 

California ચૂટંણી સંિહતા California મા ંચૂંટણીના વહીવટને સંચાિલત કરતો કાયદો. 
California સરકારી કોડ કાયદો જ ેસમગ્ર California માં સરકારી વહીવટને િનયંિત્રત કર ેછે. 
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રદ કરાયેલ મતદાર નીચેની િક્રયાઓ પછી મતદાર ડેટાબેસમાં મતદાર રદ થઈ શકે છે:  
1. સરનામાંની પુિ� માટેના મેઇિલંગનો પ્રિતસાદ ન હોય 
2. સતત બે રા��પિતની ચૂંટણી ચક્ર માટે મતદાનનો રકેોડ�  નથી 
3. મૃત્યુ �ારા 
4. મતદારની પોતાની િવનંતી �ારા 

મતદાર મતદારોના રોસ્ટર પર અથવા ચૂંટણી અિધકારી �ારા તૈયાર કરલેી કોઈપણ સૂિચમાં દેખાશે નહી ંઅન ેમતદાનની 
કોઈ સામગ્રી પ્રા� કરશે નહી.ં રદ કરાયેલ મતદાર નવી મતદાર નોધંણી અર�  પૂણ� થવા પર મત આપવા માટે પાત્ર છે. રદ 
કરાયેલ મતદાર અર� પર સહી કરવા પાત્ર નથી. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §2183) 

ઉમેદવાર કોઈ વ્યિ� નીચેના સંજોગોમા ંઉમેદવાર બન ેછે: 
1. વ્યિ�નું નામ પ્રાથિમક, સામાન્ય, િવશેષ અથવા િરકોલ ચૂંટણી મતપત્ર પર સૂિચબ� હોય; અથવા 
2. કોઈ પણ વ્યિ� ચૂંટણી માટે અિધકારીઓએ ઉમેદવારી નોધંાવવા અથવા કોઈપણ રા� અથવા સ્થાિનક ચુટંાવા 

પાત્ર હો�ાની ચૂંટણી માટે તેના કે તેણીના વતી લેિખત મત ગણતરી કરાવવા માટે લાયક છે; અથવા 
3. કોઈ પણ રા� અથવા સ્થાિનક ચુંટાવા પાત્ર હો�ા માટે તેની અથવા તેણીની ઉમેદવારી નોધંાવવા અથવા ચૂંટણી 

કરવા માટે વ્યિ� ફાળો મેળવે છે અથવા ખચ� કર ેછે (અથવા કોઈપણ અન્ય વ્યિ�ને ફાળો મેળવવા અથવા ખચ� 
કરવા માટે સંમિત આપે છે); અથવા 

4. વ્યિ� ચૂંટાયેલા હો�ોધારક છે. 
સંઘીય ઓિફસ ચલાવતા વ્યિ�ઓ પોિલિટકલ િરફોમ� એક્ટ હેઠળ “ઉમેદવારો” નથી. 
(California સરકારી કોડ §§82007 અને 84214) 

કેનવાસ (સ�ાવાર કેનવાસ) કાઉન્ટી ચૂંટણી અિધકારીને પ્રા� થયેલા તમામ મતપત્રો (કામચલાઉ બૅલટ, વોટ-બાય-મેલ બૅલટ, અને શરતી મતદાર 
મતદાન), સિહત) ને સમા� કરવા માટે કાનૂની સમયમયા�દા (સામાન્ય રીતે 30 િદવસનો સમયગાળો ચૂંટણીના િદવસ 
પછીના પ્રથમ િદવસથી શ� થતો હોય છે), સ્વીકાય� સામગ્રીઓ, મતપત્રોની મેન્યુઅલ ટેલી (ચકાસણી) હાથ ધરવા, 
પિરણામોન ેપ્રમાિણત કરવા, અન ેચૂંટણી પ્રમાણપત્રો આપવા. 
(California ચૂંટણી સંિહતા િવભાગ 15) 

સમુદાય આધાિરત સંસ્થાઓ (CBOs) મતદારોની નોધંણી વધારવા અને નવા નોધંાયેલા મતદારોન ેમતદાન �ારા લોકશાહીમાં ભાગ લેવા પ્રોત્સાિહત કરવા માટે 
મતદારોના રિજસ્ટ� ાર (ROV) સમુદાય આધાિરત સંસ્થાઓ (CBOs) સાથે સંકળાયેલા છે. 
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શરતી મતદાર નોધંણી યોગ્ય રીત ેકરવામા ંઆવેલ નોધંણીનંુ એિફડેિવટ જનેી નોધંણી �ારા ચૂંટણીના અિધકારીના 14 િદવસ પહેલા ંઅથવા 
ચૂંટણીના િદવસ પહેલા કાઉન્ટી ચૂંટણી અિધકારીને આપવામા ંઆવ ેછે અન ેજ ેચૂંટણીના સ�ાવાર સોગંદનામાની પ્રિક્રયા 
પછી અસરકારક ગણી શકાય, રિજસ્ટરની નોધંણી માટેની યોગ્યતા ન�ી કર ેછે, અને રિજસ્ટરની માિહતીને કેનવાસ 
સમયગાળા પહેલા ંઅથવા તે દરિમયાન માન્ય કર ેછે. મતદાર એક શરતી મતદાર નોધંણી ફોમ� ભરી શકે છે અન ેકામચલાઉ 
મતપત્ર કરી શકે છે. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §§2170 - 2173) 

કાઉન્ટી મતદાર માિહતી માગ�દિશ�કા 
(CVIG) 

કાઉન્ટી ચૂંટણી અિધકારી �ારા તૈયાર કરલે, અનુવાિદત અને મુિદ્રત એક બુકલેટ જમેાં આ મહત્વપૂણ� માિહતી સામેલ છે, 
જમે કે બૅલટ ડ� ોપ-બોક્સ સ્થાનો અન ેમત કેન્દ્રોની સૂિચ, સ�ાવાર મતપત્રના નમૂના (જુઓ નમૂનાનંુ મતપત્ર); ઉમેદવારના 
િનવેદનો; કાનૂની લખાણ, િનષ્પ� િવ�ેષણ અન ેસ્થાિનક મતપત્રના પગલાની તરફેણમાં અથવા તેની િવ�� દલીલો; અન,ે 
મતપત્ર િરપ્લેસમેન્ટ માટે િવનંતી ફોમ�. કાઉન્ટી મતદાર માિહતી માગ�દિશ�કા (CVIG) ને ચૂંટણી પહેલા આશર ે40-િદવસ 
પહેલાથી મેઇલ કરવામાં આવ ેછે. અગાઉ નમૂનાનુ ંમતપત્ર પેમ્ફલેટ તરીકે ઓળખાય છે. CVIG ના અનુવાિદત સંસ્કરણો 
સ્પેિનશ, ચાઇનીઝ, ટાગાલોગ અન ેિવયેતનામીસમા ંઉપલબ્ધ છે. 
આ રા� સિચવ �ારા તૈયાર કરાયેલ સ�ાવાર મતદાર માિહતી માગ�દિશ�કા જવેા નથી. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §§13300 - 13317) 

ડાઉનલોડ કરી શકાય તેવા મતપત્ર મતદારોના રિજસ્ટ� ાર િરમોટ એક્સેિસબલ વોટ-બાય-મેલ (RAVBM) એિપ્લકેશન �ારા મેળવેલ એક મતપત્ર અને 
મતદાનના ઉપયોગ માટે મતદારના ઘરલેુ ઉપકરણ પર ઇલેક્ટ� ોિનક નકલ કરવામાં આવેલ. મતદાર ેતેના મતની ગણતરી 
માટે રિજસ્ટ� ાર કચેરીને તેમના મતપત્રમાં છાપવા અન ેમેઇલ કરવું આવશ્યક છે. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §3007.7) 

ડાયરકે્ટ રકેોિડ�ગ ઈલેક્ટ� ોિનક (DRE) આઉટડેટેડ વોિટંગ મશીન. 
મતદાન મશીન જ ેમતદાન �ારા સિક્રય કરી શકાય તેવા િમકેિનકલ અથવા ઇલેક્ટ� ો-ઓિપ્ટકલ ઘટકો પ્રદાન કરાયેલા મતપત્ર 
પ્રદશ�ન �ારા મત રકેોડ�  કર ેછે; જ ેકમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ �ારા ડેટાની પ્રિક્રયા કર ેછે; અન ેતે મેમરી ઘટકોમાં મતદાન ડેટા અન ે
મતપત્ર છબીઓ રકેોડ�  કર ેછે. 

વહેલુ ંમતદાન ચૂંટણી સમય પહેલાનો સમયગાળો, �ાર ેમતદારો મતદાન કરી શકે છે. California માં વહેલુ ંમતદાન કરવા “બહાનું-નહી”ં 
નીિત છે અન ેમતદારને ચૂંટણીના િદવસે મતદાન કરવામાં અસમથ� હોવા માટે બહાનું આપવુ ંપડતું નથી. California માં, 
ચૂંટણીના 29 િદવસ પહેલા જ વહેલુ ંમતદાન શ� થઈ શકે છે. Santa Clara કાઉન્ટીમાં નોધંાયેલા મતદારો મતદાર 
રિજસ્ટ� ારની કચેરી અથવા ચૂટંણીના િદવસ પૂવ� દસ િદવસ પહેલા શ� થયેલા કોઈપણ મત કેન્દ્રમા ંવહેલા મત આપી શકે છે. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §19209) 
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શબ્દ/ટંૂકા�ર અથ� 

ચૂંટણી વહીવટ યોજના (EAP)  કાઉન્ટી ચૂંટણી અિધકારી �ારા પ્રસ્તાિવત,ચૂંટણી યોજવા અંગેની િવસ્તૃત યોજના મતદારની પસંદગીનો કાયદો (VCA). 
યોજનામાં મત કેન્દ્રો અન ેબૅલટ ડ� ોપ-બોક્સ સ્થાનો, નાણાકીય અસરો અન ે�હેર �ેત્રની યોજનાઓની પસંદગી જવેી 
િવિવધ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. એક ડ� ાફ્ટ સમુદાયના ઇનપુટ સાથ ેલખવાની યોજના છે અન ે�હેર સુનાવણી પ્રિક્રયા 
�ારા તપાસવામાં આવશે. એક સુધારણા ડ� ાફ્ટ પ્લાન અંગે �હેર સુનાવણી થાય તે પછી �હેર િટપ્પણી માટે ડ� ાફ્ટ પ્લાન 
મુકવામાં આવે છે, ત્યારબાદ કોઈ યોજનાને અંિતમ તરીકે અપનાવી શકાય છે. અંિતમ યોજના એ છે જ ેબદલીને અને �હેર 
િટપ્પણી માટે પ્રકાિશત થાય છે તે સુધારલેી અંિતમ યોજના છે. ચૂંટણી યોજવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી અંિતમ 
ચૂંટણી વહીવટ યોજના (EAP) ની સમી�ા કરવામાં આવે છે, અન ેસંભવત, સુધારણા, ઉપયોગના બે વષ�માં અને ત્યારબાદ 
દર ચાર વષ� કરવામાં આવ ેછે. EAP નો મતદાર િશ�ણ અન ેઆઉટરીચ ભાગ મજૂંરી માટે રા�ના સિચવને રજૂ કરવામાં 
આવ ેછે. યોજનાઓનો અનુવાદ કરવામાં આવ ેછે અન ેકાઉન્ટી ચૂંટણી અિધકારીની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §§4000 - 4108) 

ચૂંટણી ચક્ર “ચૂંટણી ચક્ર” નો અથ� તેના ઉપયોગના સંદભ� પર આધારીત બે જુદી જુદી વસ્તુઓ પૈકી એક છે. 
1. “ચૂંટણી ચક્ર” નો અથ� એ છે કે ચૂંટણીના 90 િદવસ પહેલા પ્રારંભ થવાનો સમયગાળો અન ેચૂંટણીની તારીખે સમા� 

થવાનો સમયગાળો, $1,000 અથવા વધ ુસુધી સરકારી કોડ §§ 85309 અથવા 85500 ને અનુલ�ીને ઓનલાઇન 
સ્વતંત્ર ખચ�ની �ણ કરવાના હેતુ માટે. (સરકારી કોડ િવભાગ 85204). 

2. “ચૂંટણી ચક્ર” નો અથ� એ કે Cal-એક્સેસ પરના ઝંુબેશના યોગદાન અન ેખચ� જોવાના હેતુઓ માટે, એકી વષ�ના 1 
�ન્યુઆરીથી શ� થવાનો સમયગાળો. 

ચૂંટણી અિધકારી કોઈ ચો�સ બોડ�નો સભ્ય, જ ેરા�નો મતદાર હશે, અંગે્ર� ભાષા વાંચી અને લખી શકશે, અને મતદાન સ્થળ અથવા મત 
કેન્દ્રમાં ફરજ બ�વવા માટે મતદારોના રિજસ્ટ� ાર (ROV) �ારા આપવામા ંઆવતી તાલીમમાં હાજરી આપવી આવશ્યક છે. 
અગાઉ મતદાન કામદાર તરીકે �ણીતા, ચૂંટણી અિધકારીઓન ેિવિવધ ફરજો સાથે કારકુન અથવા િનરી�ક તરીકે 
કામગીરી સોપંવામા ંઆવી શકે છે. ચૂંટણી અિધકારીઓ મત કેન્દ્રો પર મતદારોને મદદ કર ેછે, પાત્રતા ચકાસી શકે છે, 
સ�ાવાર મતપત્રો આપે છે અન ેઅન્ય ફરજો િનભાવે છે. 
(ચૂંટણી સંિહતા �ારા ચૂંટણી બોડ�  તરીકે સંદિભ�ત) 

ચૂંટણી માિહતી સંચાલન પ્રણાલી (EIMS) Santa Clara કાઉન્ટીનું ચૂંટણી માિહતી ડેટાબેસ. 
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શબ્દ/ટંૂકા�ર અથ� 

ઇલેક્ટ� ોિનક પોલબુક (E-પોલબુક)  નોધંાયેલ મતદારોની ઇલેક્ટ� ોિનક સૂિચવાળી પ્રણાલી કે જનેો મત કેન્દ્રમાં પિરવહન કરી શકાય છે અને તેનો ઉપયોગ કરી 
શકાય છે. આ ચૂંટણીમાં મત આપવા માટે લાયક નોધંાયલેા મતદારોની સ�ાવાર સૂિચ છે; મતપત્ર મેળવવા માટે મતદારની 
યોગ્યતાને ચકાસવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ ેછે અન ેડબલ મતદાન અટકાવવા માટે વાસ્તિવક સમયમાં મતદાર 
ઇિતહાસ મેળવે છે. ઇલેક્ટ� ોિનક પોલબુકન ેમતદાન પ્રણાલી સાથે જોડી કરી શકાતી નથી અન ેસતત કામગીરી માટે 
બેકઅપ પાવર હોવું આવશ્યક છે. 

1. ઇલેક્ટ� ોિનક પોલબુકમાં ઓછામા ંઓછંુ, નીચ ેઆપેલા તમામ મતદાર નોધંણીના ડેટા સામેલ હશે: નામ, સરનામું, 
િજલ્લા / સરહદ, પ�ની પસંદગી, મતદારની િસ્થિત, મતદારને વોટ-બાય-મેલ મતપત્ર, આપવામાં આવ્યું છે કે 
નહી ંવોટ-બાય-મેલ મતપત્ર ચૂંટણી અિધકારી �ારા સ્વીકાયા� મજુબ અન,ે મતદારની ઓળખની ચકાસણી થવી 
જોઈએ કે નહી ં(માત્ર, સંઘીય ચૂંટણીમાં પ્રથમ વખતના મતદાર). 

2. ઇલેક્ટ� ોિનક પોલબુકમાં નીચેના મતદાર નોધંણી ડેટા સામેલ રહેશે નહી:ં ડ� ાઇવરનો લાઇસન્સ નંબર, અથવા 
સામાિજક સુર�ા નંબરનો કોઈ સંદભ�. 

(California ચૂંટણી સંિહતા §2183) 

કટોકટી મતપત્ર િવતરણ આ પ્રકારની સેવા મુખ્યત્વે ત્યાર ેઉપલબ્ધ હોય છે �ાર ેકોઈ મતદાર, કોઈ અણધારી બીમારી, તબીબી સુિવધામા ંદાખલ 
હોય, અપંગતા અથવા અકસ્માતોના પિરણામ ેથતી ઇ� જવેી તબીબી કટોકટીન ેલીધે શારીિરક રીતે આ કરવામાં અસમથ� 
હોય તો તેને મતદાન કરવા દેશે. California એ 38 રા�ો પૈકી એક છે જ ેકટોકટી મતપત્ર િવતરણ પ્રણાલી પ્રદાન કર ેછે. 

પ્રિતકૃિત મતપત્ર બંધારણમાં ઉપલબ્ધ મુિદ્રત મતપત્રની નકલ મતદાર ઉપયોગ માટે િવનંતી કરી શકે છે, જમે કે કોઈ િવિશ� ભાષામાં 
અનુવાિદત (નમૂનાનંુ મતપત્ર જુઓ) અથવા �િ�દોષ ધરાવતા લોકો માટે મોટા અ�રોમાં છપાયેલ છે. મતદારો મેલ �ારા 
પ્રિતકૃિત મતપત્ર મેળવવા િવનંતી કરી શકે છે. પ્રિતકૃિત મતપત્ર કોઈ સ�ાવાર મતપત્ર નથી અન ેમતદાન પ્રણાલી �ારા તેને 
કો�બ� કરી શકાતા નથી. મતદારો તેમના સ�ાવાર મતપત્ર ભરવામાં સહાય માટે પ્રિતકૃિત મતપત્રનો ઉપયોગ કરી શકે છે.  
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શબ્દ/ટંૂકા�ર અથ� 

હેલ્પ અમેિરકા વોટ એક્ટ (HAVA) 2002 ની સાલમા ંકોગં્રેસ �ારા દેશની મતદાન પ્રિક્રયામા ંઆધુિનકીકરણ અને સુધારણા કરવામાં મદદ માટે, હેલ્પ અમેિરકા 
વોટ એક્ટ (HAVA) રા�ો માટે ચૂંટણી વહીવટના કેટલાક મહ�વના �ેત્રોનું પાલન કરવા માટે નવા ફરિજયાત લઘુ�મ ધોરણો 
રજૂ કર ેછે. કાયદો રા�ોને આ નવા ધોરણોન ેપૂણ� કરવામાં, મતદાન પ્રણાલીઓન ેબદલવા અને ચૂંટણી પ્રશાસનન ે
સુધારવામાં સહાય કરવા માટે ભંડોળ પૂ�ં પાડે છે. HAVA રા�ો નીચનેા પ્રોગ્રામ્સ અને કાય�વાહીઓનો અમલ કર ેતે જ�રી 
છે: 

1. કામચલાઉ મતદાન 
2. મતદાનની માિહતી 
3. અપડેટ અન ેઅપગ્રેડ કરલે મતદાન ઉપકરણો 
4. રા�વ્યાપી મતદાર નોધંણી ડેટાબેઝ 
5. મતદાર ઓળખ માટેની પ્રિક્રયાઓ 
6. વહીવટી ફિરયાદ પ્રિક્રયાઓ 

િનિષ્ક્રય મતદાર મતદાર ત્યાર ેિનિષ્ક્રય માનવામાં આવે છે, �ાર ેકાઉન્ટીને આ પ્રા� થયુ હોય: ત ેજ કાઉન્ટીમાં ફોરવિડ�ગ સરનામાં વગર 
રહેઠાણની પુિ� આપતું િરટન� મેઇિલંગ, અથવા, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પોસ્ટલ સિવ�સ નેશનલ ચેન્જ ઓફ એડ� ેસ (NCOA) 
ડેટાબેઝ �ારા મેળવેલી માિહતી જ ેમતદાર કાઉન્ટી બહાર ગયો છે એવું દશા�વે છે. આ મતદાર મતદારોના રોસ્ટર પર 
દેખાશે , પરંતુ મતદાનની કોઈ સામગ્રી પ્રા� કરશે નહી.ં વધુમાં, િનિષ્ક્રય મતદારો જઓે સતત બે સંઘીય સામાન્ય 
ચૂંટણીઓમાં મત ન આપે, તેઓ રદ થવાને પાત્ર છે. િનિષ્ક્રય મતદાર સિક્રય સરનામાં પુિ� કાડ�ના પ્રિતસાદ સાથે, તે જ 
સરનામાંને સૂચવતી અર� પર સહી કરીને અથવા નવી મતદાર નોધંણી અર�  પૂણ� કરીને મત આપવા માટે સ�મ બન ે
છે.  

ભાષા સુલભતા સલાહકાર સિમિત 
(LAAC) 

અંગે્ર�ની મયા�િદત કુશળતા ધરાવતા મતદારો �ારા ચૂંટણી પ્રિક્રયામાં પ્રવેશ કરવાના મામલાઓ પર મતદારોના રિજસ્ટ� ાર 
(ROV) ને સલાહ આપવા માટે ભાષા સુલભતા સલાહકાર સિમિત (LAAC) ની રચના કરવામાં આવી હતી. સિમિત ભાષા 
લઘુમતી સમુદાયો ના પ્રિતિનિધઓની બનેલી હશે અન ેભાષા સુલભતાનો અનુભવ દશા�વશે, મતદારઓને સાદી ભાષા 
પ�િતઓ અથવા મતદાન માટે એક્સેસ કરવા અન ેસમજવા માટે સરળ છે તેવી અન્ય પ�િતઓનો ઉપયોગ કરીને ચૂંટણી 
સામગ્રી રજૂ કરવાની અન/ેઅથવા શહેરની ચૂંટણી હોઈ શકે અિધકારી અથવા તેના/તેણીના વંશની �ણકારી હોવી જોઈએ. 
ROV સિમિતની ભલામણો સાથે સલાહ લેશે અન ેિવચારણા કરશે, જ ેસલાહકાર �મતા સાથે સેવા આપશે. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §4005) 

ભાષા લઘુમતી સમુદાય લોકોનું એક એવું જૂથ જ ેતે ભાષા બોલ ેછે જનેી સંઘીય મતદાન અિધકાર એક્ટ હેઠળ સેવા આપવાની જ�ર છે. 
સામગ્રીઓ, મતદાન સહાયતા અન ેભાષા લઘુમતી સમુદાયોથી સંબંિધત અન્ય પ્રવૃિ�ઓ મતદારોની પસંદગી અિધિનયમ 
(VCA) ને લગતા કાયદા દરમ્યાન સંદભ� આપવામા ંઆવે છે. 
(મતદાન અિધકાર અિધિનયમની ભાષાની લઘુમતી જોગવાઈઓ) 
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મેલ બૅલટ િપ્રિસંક્ટ મતદાન સ્થળ મોડેલ હેઠળ, અિધકારનું �ેત્ર �ાં ચૂંટણીના 88 િદવસ પૂવ�, મતદાન માટે રિજસ્ટડ�  250 અથવા ઓછા 
લોકોની નોધંણી કરાયેલ હોય, જનેે “મેલ બૅલટ િપ્રિસંક્ટ” તરીકે નામો�ેિશત કરવામાં આવી શકે છે, અન ેચૂંટણી અિધકારી 
અર�ની જ�િરયાત િવના વોટ-બાય-મેલ બૅલટ દરકે મતદારને આપી શકે છે. 

શમનના સાધનો મતદાનના અવરોધોને મયા�િદત કરીન ેમતદાન સ્થાનની સુલભતા અને એક્સેસન ેસુધારવા માટે વપરાયેલી સામગ્રી અને 
પુરવઠો. ઉપકરણોના નમૂનાઓ આ મજુબ હોઈ શકે છે: વધારાની અથવા અસ્થાયી લાઇિટંગ; એવા લોકો માટે વધારાની 
ખુરશીઓ જ ેઉભા ન રહી શકે; મુસાફરીનો સુલભ માગ� દશા�વતો િસગ્�ેજ; ગ્રેિજંગ્સ આવરી લેવા અથવા થે્રશોલ્ડ સુધારવા 
માટે ફાચર, રમે્પ્સ અથવા રબર મેટ્સ; દરવા� ખુલ્લા રાખવા માટે ડોર સ્ટોપર; સુલભ પાિક�ગની િનશાની માટે નારંગી 
કોન્સ; અન ેકબ�સાઇડ વોિટંગ ઓફર કરવા માટેની સૂચના પ્રણાલી. 

મોબાઇલ મત કેન્દ્ર મતદારોના રિજસ્ટ� ાર (ROV) �ારા સંચાિલત મોબાઇલ ઓપરશેન જ ેઆ સમાન માપદંડને પૂણ� કર ેછે, અને મત કેન્દ્ર તરીકે 
સમાન સેવાઓ પ્રદાન કર ેછે. 

સરનામાં માટે રા�� ીય ફેરફાર (NCOA) યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પોસ્ટલ સિવ�સ સાથે સરનામાંનો ફેરફાર ફાઇલ કરનાર વ્યિ�ઓ અને પિરવારોના નામ અને સરનામાંનો 
સમાવેશ કરતી માિહતી અથવા ડેટા. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §2222) 

ઓિપ્ટકલ સ્કેનર આઉટડેટેડ વોિટંગ મશીન. 
એક કાગળ આધાિરતમતદાન મશીન જ ેતમે તમારા કાગળના મતપત્ર પર બનાવેલા િનશાનનું ઓિપ્ટિફકેશન સ્કેન કર ેછે 
અન ે�ાર ેમતપત્ર દાખલ થાય છે ત્યાર ેઇલેક્ટ� ોિનક રીતે મતોની ગણતરી કર ેછે. 

મતદાન કામદારો જુની શબ્દાવલી. 
જુઓ ચૂંટણી અિધકારી. 

મતદાન સ્થળ મોડેલ વત�માન મોડેલ ROV માંથી સંક્રમણ કરવામા ંઆવી ર�ું છે. 
શબ્દ California ચૂંટણી સંિહતા ની સામાન્ય જોગવાઈઓ હેઠળ યો�યેલી ચૂંટણીની પ�િત અન ેવહીવટનો સંદભ� 
આપવા માટે વપરાય છે. મોટા ભાગે “પડોશી આધાિરત” મતદાન સ્થળોનો ઉપયોગ અિધકાર�ેત્ર સોપંાયેલ છે અન ે1,000 
થી વધ ુમતદારો ન હોય તેવા િવસ્તાર માટે ચો�સ છે અને મેલમાં મતદાન મેળવવા િવનંતી કરનારા મતદારોને મેલ �ારા 
મતદાન �ારા પૂરક ગણવામાં આવ ેછે.  

હકારા�ક શોધન એક પ્રિક્રયા કે જમેા ંમતદારન ેિનિષ્ક્રય અથવા રદ કરલેી ફાઇલમા ંખસેડવામાં રોકવા માટે પગલા ંલેવાની આવશ્યકતા છે, 
જમે કે એક સિક્રય મતદાર રહેવાની ઇચ્છા દશા�વતો પોસ્ટકાડ�  પરત કરવો. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §§2220 અન ે2191) 
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અિધકાર�ેત્ર કાઉન્ટી અથવા રાજકીય અિધકાર�ેત્રમાંનો એક ભૌગોિલક �ેત્ર જ ેમતદારોથી બનેલો છે અને ત ે(§ 12200 થી શ� થઇ ને) 
િવભાગ 12 ના અધ્યાય 3 California ચૂંટણી સંિહતા ને અનુ�પ છે. “મતદાન સ્થળ મોડેલ” ની ચૂંટણીમાં, સમાન મતદાન 
અિધકાર�ેત્રના બધા મતદારોને સમાન મતદાન સ્થળ સોપંવામા ંઆવ ેછે. “મત કેન્દ્ર મોડેલ” ની ચૂંટણીમાં, કાઉન્ટીની 
અંદરના કોઈપણ અિધકાર�ેત્રના મતદારો કાઉન્ટીની અંદરના કોઈપણ મત કેન્દ્રમાં મત આપી શકે છે. ROV હાલમા ં
“મતદાન સ્થળ મોડેલ” થી “વોટ કેન્દ્ર મોડેલ” માં સંક્રમણ કરી ર�ું છે. 

િપ્રિસંક્ટ બોડ�  California ઇલેક્શન કોડ �ારા ચો�સ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે. Santa Clara કાઉન્ટી માટે, કોઈપણ ચૂંટણીમાં 
પ્રત્યેક િવસ્તાર માટે ચૂંટણી અિધકારી તરીકે ફરજ બ�વવા માટે િનય�ુ વ્યિ�ઓ તે અિધકાર�ેત્ર અન ેમતદાન સ્થળ 
માટે િપ્રિસંક્ટ બોડ�ની રચના કરશે. જ ેવ્યિ� અંગે્ર� ભાષા વાંચી અથવા લખી શકતો નથી તે કોઈપણ િપ્રિસંક્ટ બોડ�ના 
સભ્ય તરીકે કાય� કરવા માટે પાત્ર નથી. િપ્રિસંક્ટ બોડ�ની રચના ચૂંટણીના અિધકાર�ેત્રના કદના આધાર ેચૂંટણી અિધકારી 
�ારા ન�ી કરવામાં આવશે. િપ્રિસંક્ટ બોડ�મા ંઓછામાં ઓછા એક ઇન્સ્પેક્ટર અન ેબે કારકુનનો સમાવેશ થવો જોઇએ. 
(જુઓ ચૂંટણી અિધકારી) 

ચૂંટણી પૂવ�ના િનવેદનો આ િનવેદનો ઉમેદવારો અથવા પદાિધકારીઓ કે જમેની પાસે અંકુિશત સિમિત છે, અથવા કેલેન્ડર વષ� દરિમયાન ચૂંટણી 
અથવા કચેરીની ચૂંટણીના સંદભ�માં $2,000 અથવા તેથી વધ ુભેગા કયા� છે અથવા ખચ� કય� છે અથવા ભેગા કરશે અથવા 
ખચ� કરશે (FPPC ફોમ� 460). ચૂંટણી પૂવ�ના િનવેદનો સામાન્ય રીતે ચૂટંણીના 40 િદવસ પહેલા ં(ચૂંટણી પહેલા 45 િદવસ 
પૂરા થતા સમયગાળા માટે) પહેલા નોધંાવા જ�રી છે. ચૂંટણી પૂવ�ના બી� િનવેદનો સામાન્ય રીતે ચૂંટણીના 12 િદવસ 
પહેલા ં(ચૂંટણી પહેલા 17 િદવસ પૂરા થતા સમયગાળા માટે) ના પછી દાખલ કરવા પડે છે. 
(California સરકારી કોડ §§84200.5, 84200.7,અન ે84200.8) 

કામચલાઉ મતપત્ર મતદાનનો સંદભ� આપવા માટે વપરાતો એક શબ્દ જ ેમતપત્ર માટે આપવામા ંઆવે છે જ ેમતદારની મત આપવા માટેની 
યોગ્યતા તરત જ ન�ી કરી શકાતી નથી, અથવા જ ેશરતી મતદાર છે. આ મતપત્ર “કામચલાઉ” પૂણ� થયેલ છે, જ ેગુલાબી 
પરિબડીયામા ંસીલ કરવામાં આવ ેછે અન ેતે ખોલવામાં આવ ેઅન ેગણતરી કરવામાં આવ ેતે પહેલા ંમતદાર (ROV) ની 
ઓિફસમાં તેની ચકાસણી કરવામાં આવે છે. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §§4005 અન ે4310) 

�હેર િટપ્પણી અવિધ લોકોને ડ� ાફ્ટ, સુધારલેા ડ� ાફ્ટ, અંિતમ અને જો જ�રી હોય તો સુધારલેી અંિતમ ચૂંટણી વહીવટી યોજના (EAP) અંગે 
અિભપ્રાય આપવા માટે ચૌદ િદવસની કાનૂની મુદત આપવામા ંઆવ ેછે. 

�હેર પરામશ� બેઠક ચૂંટણી વહીવટી યોજના (EAP) ની રચના માટે �હેર ઇનપુટ મેળવવા મતદાર રિજસ્ટ� ાર �ારા કાનૂની રીત ેનોધંાયેલ અને 
પ્રકાિશત, ખુલ્લી બેઠકો.  

�હેર સુનાવણી એક સ�ાવાર બેઠક જમેા ં�હેર સભ્યો આયોિજત સરકારી કાય�વાહી કરવાના તથ્યો સાંભળે છે અને તેના િવશે તેમના 
મંતવ્યો આપે છે. 
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�હેર સેવાની �હેરાત (PSA) સામાિજક મુ�ા પ્રત્યે �ગૃિત લાવવા અને લોકો પ્રત્યેના વલણ અને વત�નને બદલવાના ઉ�ેશ્ય સાથે, ચાજ� િવના, �હેર 
િહતમાં એક સંદેશ પ્રસાિરત કરવામાં આવે છે. 

મતદારોના રિજસ્ટ� ાર (ROV) કાઉન્ટી ઓફ Santa Clara માં એક િવભાગ મતદાર નોધંણી અને ચૂંટણીઓના સંચાલન માટે જવાબદાર છે. 

દૂરસ્થ સુલભ વોટ-બાય-મેલ (RAVBM) એક પ્રણાલી અને તેના સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ, જ ેિવકલાંગ મતદાર અથવા લશ્કરી અથવા િવદેશી મતદાર માટે વોટ-બાય-
મેલ મતપત્ર ઇલેક્ટ� ોિનક મતપત્રને િચિન્હત કરવાના એકમાત્ર હેતુ માટે કરવામાં આવે છે, જ ેચૂંટણી અિધકારીન ેસબિમટ 
કરવા માટે પેપર પર મત રકેોડ�  છાપશે. દૂરસ્થ સુલભ વોટ-બાય-મેલ પ્રણાલી કોઈ પણ સમયે મતદાન પ્રણાલી સાથે 
જોડવામા ંઆવતી નથી.  
(California ચૂંટણી સંિહતા §3016.5) 

પૂરક મતપત્ર મતદારન ેનીચે આપેલા કોઈપણ સંજોગોમા ંમતપત્ર આપવામા ંઆવે છે: મતપત્ર પ્રા� થયો ન હતો, ખોવાઈ ગયો હતો, 
ભૂલથી િચિ�ત થયેલ હતો, અથવા કોઈ અલગ ભાષા અથવા ફોમ�ટમાં િવનંતી કરવામાં આવી હતી. મતદારને બીજો, 
અથવા પૂરક મતપત્ર આપ્યા પછી, �રી કરાયેલ પ્રથમ મતપત્ર ડબલ મતદાન અટકાવવા માટે ચૂંટણી માિહતી 
વ્યવસ્થાપન પ્રણાલી (EIMS), માં રદ કરવામાં આવ ેછે. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §4005) 

રોસ્ટર ઇન્ડેક્સ ચૂંટણી માટે પાત્ર મતદારોની સ�ાવાર સૂિચ, જ ેકાગળ અથવા ઇલેક્ટ� ોિનક સ્વ�પમા ંહોઈ શકે છે. રોસ્ટર એ મતદારોનુ ં
સ�ાવાર ઇન્ડેક્સ બની �ય છે જમેણે ચૂંટણીમાં એકવાર મતદાન કયુ� હોય મતદાર �ારા સહી કરલે હોય અથવા ચૂંટણી 
અિધકારી �ારા િચિ�ત થયલે હોય. આ મતદાન ઇન્ડેક્સ સમાન નથી. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §14109) 

મતપત્રનો નમૂનો દરકે ચૂંટણી માટે તૈયાર કરવામા ંઆવેલ કાઉન્ટી મતદાર માિહતી માગ�દિશ�કા (CVIG) ની અંદર દેખાય છે. રા�ના 
કાયદા હેઠળ સામેલ થવા માટે જ�રી, મતપત્રનો નમૂનો એ સ�ાવાર મતપત્રની નોધંપાત્ર નકલ છે; જો કે, મતપત્રનો નમૂનો 
સમાન કદનો નથી અથવા તે જ કાગળ પર કોઈ સ�ાવાર મતપત્ર તરીકે છપાયેલું નથી, અન ેતેમાં વધારાની જગ્યા હોય છે, 
જ ેતેને મત ટેબ્યુલેિટંગ પ્રણાલી �ારા વાંચી ન શકાય તેવું બનાવે છે. Santa Clara કાઉન્ટીમાં અનુવાિદત સંસ્કરણો 
સ્પેિનશ, ચાઇનીઝ, ટાગાલોગ અન ેિવયેતનામીસમા ંઉપલબ્ધ છે. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §13303) 

સુરિ�ત બૅલટ કન્ટેનર / ટ� ાન્સફર િડવાઇસ લોક કરી શકાય તેવુ ંઅને સુરિ�ત કન્ટેનર કે જ ેડ� ોપ-બોક્સની અંદર મૂકવામા ંઆવે છે અથવા એકલ કન્ટેનર હોય છે. જો 
કોઈ સુરિ�ત બૅલટ કન્ટેનરનો ઉપયોગ ડ� ોપ-બોક્સની અંદર કરવામાં આવ ેછે, તો મતપત્ર સીધા તે કન્ટેનરમાં જમા કરવામાં 
આવ ેછે. બધા ડ� ોપ-બોક્સ માટે સુરિ�ત બૅલટ કન્ટેનર આવશ્યક નથી. 
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સેિમફાઇનલ સ�ાવાર પિરણામો મતપત્ર એકિત્રત કરવાની, પ્રિક્રયા કરવાની અને ટેિલ કરવાની અને, રા� અથવા રા�વ્યાપી ચૂંટણી માટે, ચૂંટણીની રાત ે
રા�ના સિચવને પિરણામની �ણ કરવાની �હેર પ્રિક્રયા. સેિમફાઇનલ સ�ાવાર કેનવાસ માં કેટલાક અથવા બધા વોટ-
બાય-મેલ બૅલટ અન ેકામચલાઉ બૅલટ મતનો સમાવેશ થઈ શકે છે. 

કમ�ચારી ડ� ોપ-બક્સ ડ� ોપ-બોક્સ અથવા સુરિ�ત બૅલટ કન્ટેનર જ ેએવા સ્થાને મૂકવામા ંઆવ ેછે �ાં કોઈ �વંત વ્યિ�ની �િ�મા ંહોય જ ે
ડ� ોપ-બોક્સના સ્થાન પર કાય�રત હોય, તે શહેર અથવા કાઉન્ટીનો કમ�ચારી હોય, અથવા ડ� ોપ-બોક્સન ેમોિનટર કરવાના 
હેતુ સાથે અસ્થાયી કાય�કર અથવા સ્વયંસેવકને રાખવામાં આવ ેછે. કમ�ચારી ડ� ોપ-બોક્સ સામાન્ય રીતે િદવસમા ં24 કલાક 
ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ હોતા નથી. 

િબન કમ�ચારી ડ� ોપ-બોક્સ સુરિ�ત ડ� ોપ-બોક્સ જનેું મોિનટર કરવા માટે કોઈ �વંત વ્યિ�ની �િ�ની અંદર નથી. 
વોટ-બાય-મેલ (VBM) Santa Clara કાઉન્ટીના તમામ નોધંાયેલા મતદારોન ેચૂંટણીના િદવસે મતદાન કરવા જવાને બદલે સમય પહેલા વોટ-બાય-

મેલ મતપત્રનો ઉપયોગ કરીને મતદાન કરવાની તક પૂરી પાડે છે. �ાર ેROV ને વોટ-બાય-મેલ મતપત્ર પ્રા� થાય છે, ત્યાર ે
પરત કરવામાં આવેલ પરિબડીયા પરની સહીઓની સરખામણી અનુ�પ મતદાર નોધંણી કાડ�  પરની સહી સાથે થાય છે 
જથેી તેની સાથે મેળ કરી શકાય. ત્યારબાદ મતપત્રને પરિબડીયામાંથી બહાર કાઢવામાં આવશે, અન ેતે પછી તેને ટેિલ 
કરવામાં આવશે. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §4005) 

મત કેન્દ્ર ચૂંટણી યોજવા માટે સ્થાિપત સ્થાન, જ ેમતદારોન ેમત આપવા માટે; તેમની મેલ બૅલટ ડ� ોપ-ઓફ કરવા; મત આપવા માટે 
નોધંણી કરવા; અથવા કામચલાઉ, પૂરક, અથવા સુલભ મતપત્ર પ્રા� કરવા અન ેમત આપવાની સેવાઓ પ્રદાન કર ેછે. 
મત કેન્દ્રો પરંપરાગત મતદાન સ્થળો કરતા મોટી સુિવધાઓ છે, મતદારોને મદદ કરવા માટે વધ ુમતદાન ઉપકરણો અન ેવધ ુ
ચૂંટણી અિધકારીઓ હશે, અને મતદાન સ્થળોને લાગુ પડેલા સમાન િનયમોનું પાલન કરવું આવશ્યક છે. કાઉન્ટીનો મતદાર 
મતદાન કરવા કોઈપણ મત કેન્દ્રની મુલાકાત લઈ શકે છે. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §§2170, 4005, અન ે4007) 

મત કેન્દ્ર મોડેલ વોટસ� ચૉઇસ ઍક્ટ હેઠળ ચૂંટણીઓ કેવી રીત ેહાથ ધરવામાં આવે છે તેની વહીવટી પ્રણાલીનો સંદભ� આપવા માટે 
વપરાતો શબ્દ. મોટાભાગે, દરકે રીતે વોટ-બાય-મેલ ચૂંટણી, મોટા �ેત્ર મતદાન કેન્દ્રોનો ઉપયોગ, મત કેન્દ્રો તરીકે 
ઓળખાય છે. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §14428) 
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VoteCal અગાઉ CalVoter તરીકે ઓળખાય છે. 

હેલ્પ અમેિરકા વોટ એક્ટ (HAVA) �ારા િનયુ�, VoteCal એ કેિન્દ્રય રા�વ્યાપી મતદારની નોધંણીનો ડેટાબેસ છે જ ે
રા�ના સિચવ �ારા િવકિસત કરવામાં અન ેસંચાિલત કરવામાં આવે છે. રા�ની દરકે કાઉન્ટી પ્રણાલી સાથે જોડાયેલ છે 
અન ેતેનો ઉપયોગ ડુિપ્લકેટ નોધંણી અથવા મતદાનથી મતદારોને અટકાવનારા કોઈપણ અપડેટ્સની તપાસ માટે કરી શકે 
છે. VoteCal કાઉન્ટીની ચૂંટણી માિહતી સંચાલન પ્રણાલી (EIMS) અન ેરા�ની અન્ય પ્રણાલી જમે કે સુધારણા અન ે
પુનવ�સન િવભાગ, �હેર આરોગ્ય િવભાગ, અન ેમોટર વાહન િવભાગ સાથ ેસંપક�  કર ેછે અન ેમાિહતીની આપલે કર ેછે.  
(હેલ્પ અમેિરકા વોટ એક્ટ 2002) 

મતદાર િક્રયા િવનંતી ફોમ� (VARF) Santa Clara કાઉન્ટી મતદારો: માટે “નોધંાયેલ” માટેનું એક ફોમ�: 
1. સરનામું અથવા મેઇિલંગ સરનામું બદલો (જો Santa Clara કાઉન્ટીમાં ફેરફાર કરતાં હોય તો)  
2. ભાષાની પસંદગી બદલો (અંગે્ર�, ચાઇનીઝ, સ્પેિનશ, ટાગાલોગ, િવયેતનામીસ, િહન્દી, �પાનીઝ, ખ્મેર અન ે

કોિરયન) 
3. ફ�િસમાઈલ બેલેટની િવનતંી 
4. કાયમી વોટ- બાય -મેઇલ �સ્થિત બદલો 
5. ન�ધણી મા�હતીમા ંખોટ� જોડણી અથવા અન્ય �લૂોને ઠ�ક કરો 
6. મેલ દ્વારા કાઉન્ટ� વોટર ઈન્ફોમ�શન ગાઈડ (CVIG) પ્રાપ્ત કરવા�ુ ંઓપ્ટ આઉટ  કરો 
7. મતદાર ન�ધણી રદ કરો 
8. પ�રવાર અથવા ઘરના કોઈ �તૃ સભ્યની મતદાર ન�ધણી રદ કરો 

(California ચૂંટણી સંિહતા §§2150 - 2168) 

મતદાર િશ�ણ અને આઉટરીચ ગઠબંધન 
(VEOC) 

કાઉન્ટીમાં શૈ�િણક તકો વધારવા અને પહોચં અને જોડાણ �ારા મતદારઓની ભાગીદારી વધારવા સંબંિધત બાબતો માટે 
મતદાર રિજસ્ટ� ાર (ROV) ને સલાહ આપે છે અન ેભલામણ કર ેછે. આ જોડાણમાં વ્યિ�ઓ અન ેસમુદાય સંગઠનોના 
પ્રિતિનિધઓનો સમાવેશ થશે જમેણે િશ�ણ અન ેપહોચંના કાય�ક્રમોનો અનુભવ હશે અથવા તે શહેર ચૂંટણી અિધકારી 
હશે. આ ગઠબંધન ROV ની સલાહકાર �મતામાં કામ કરશે. 

મતદાર િશ�ણ અન ેઆઉટરીચ ગઠબંધન કાઉન્ટીની ચૂંટણી વહીવટ યોજના (EAP) માં સામેલ હોવું જ�રી છે અન ેરા� સિચવ �ારા મજૂંરી હોવી આવશ્યક છે. 
આ યોજનાએ આ વણ�ન કરવું આવશ્યક છે કે કાઉન્ટી ચૂંટણી અિધકારી કેવી રીતે મતદાર પસંદગી એક્ટ (VCA) ની 
િશ�ણ અન ેઆઉટરીચ સંબંિધત ચો�સ જોગવાઈઓન ેપૂણ� કરશે, જમેા ંમીિડયા, સોિશયલ મીિડયા, �હેર િશ�ણ 
સભાઓ અન ેસીધા મતદાર સંપક�નો ઉપયોગ, તેમને �ણ કરવા માટે નવી મતદાન પ�િત અન ેલેિખત સામગ્રી અન ે
ટેિલફોન સહાયની ઉપલબ્ધતા કરશે.  
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શબ્દ/ટંૂકા�ર અથ� 

મતદાર િશ�ણ કાય�શાળા કાઉન્ટીની ચૂંટણીના અિધકારીએ કઈ રીત ેચૂંટણીનુ ંસંચાલન કરવામા ંઆવશે એ માટે મતદાન અંગે �ણકારી આપવા માટે 
ઓછામાં ઓછી બે લ�ાંક મતદાર િશ�ણ કાય�શાળાઓ યોજવી આવશ્યક છે. િવકલાંગતા ધરાવતા લાયક મતદારોની 
સુલભતા અન ેભાગીદારી વધારવા માટે અન ેઉલ્લેિખત લિ�ત કાય�શાળાઓમાં િ�ભાષી મતદાર િશ�ણ કાય�શાળાઓ 
(કાઉન્ટી �ારા આવશ્યક દરકે ભાષાની ઓછામા ંઓછી એક) કાય�શાળાઓ શામેલ હોવી આવશ્યક છે.  

મતદારનો સંપક�  મતદાન પ્રિક્રયા િવશે, વ્યિ�ગત �પે અથવા ઇલેક્ટ� ોિનક �પે, માિહતીનુ ંસિક્રય રીત ેપ્રસારણ. 

મતદાર નોધંણી માટેની અર� જુઓ નોધંણીનુ ંએિફડેિવટ 
(California ચૂંટણી સંિહતા §2188) 

મતદાર નોધંણી કાડ�  જુઓ નોધંણીનુ ંએિફડેિવટ 
(California ચૂંટણી સંિહતા §2158) 

મતદાર નોધંણી ફોમ� જુઓ નોધંણીનુ ંએિફડેિવટ 
(California ચૂંટણી સંિહતા §2162) 

મતદાર િનવાસ્થાન પુિ� કાડ�  મતદાર િનવાસ્થાન પુિ� કાડ�  (8D2 Card) ફસ્ટ�  �લાસ ફોરવડ�  કરી શકાય તેવા મેઇલ �ારા મોકલવામા ંઆવેલ છે જનેો 
ઉપયોગ મતદારના સરનામાંની પુિ� કરવા માટે થાય છે. આ કાડ�નો ઉપયોગ મતદાર નોધંણી ફાઇલને સંચાિલત કરવા અન ે
ફેરફાર કરલેા મતદારોના સરનામાંઓની પુિ� કરવા અને યોગ્ય કરવા માટે થાય છે.  
(California ચૂંટણી સંિહતા §§2191, 2220, અન ે2240 - 2231) 

મતદાર ચકાસણી પ્રણાલી મત કેન્દ્ર પર મતદાર નોધંણીના ડેટાને તાત્કાિલક એક્સેસ કરવા માટે કાઉન્ટી ચૂંટણી અિધકારીઓ માટેની ઇલેક્ટ� ોિનક 
પ્રણાલી. 
જુઓ ઇલેક્ટ� ોિનક પોલબુક. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §359.2) 

મતદારોની પસંદગીનો અિધિનયમ (VCA) આ નવો California કાયદો (SB450) 2016 માં પસાર કરવામાં આવ્યો, સેનેટર Ben Allen �ારા રજૂ કરાયેલ,આ કાયદો 
California મા ંચૂંટણીઓને આધુિનક બનાવશે જનેા �ારા તે કાઉન્ટીઝને નવા મોડેલ અંતગ�ત ચૂંટણીઓ યોજવાની મજૂંરી 
આપીન ેમતદારોને વધ ુરાહત અન ેસુિવધા આપે છે. 
આ નવું ચૂંટણી મોડેલ મતદારોને કેવી રીતે, �ાર ેઅન ે�ાંથી મતદાન કરવું તે પસંદ કરવા દે છે: 

1. દરકે મતદારને મતપત્ર મોકલવું 
2. શ�આતના મતદાનમાં વ્યિ�ગત �પે િવસ્તરણ 
3. મતદારોને તેમની કાઉન્ટીમાં કોઈપણ મત કેન્દ્ર પર મતદાન કરવાની મજૂંરી 

આ કાયદો કાઉન્ટીઝને અમુક સંજોગોમા ંમેઇલ �ારા ચૂંટણી યોજવાની મજૂંરી આપીને મતદારોની ભાગીદારી વધારવાનો 
હેતુ ધરાવે છે. 
(California ચૂંટણી સંિહતા §§3017, 15320, અન ે4005 - 4008) 
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શબ્દ/ટંૂકા�ર અથ� 

મતદાન સુલભતા સલાહકાર સિમિત 
(VAAC) 

મતદાન સુલભતા સલાહકાર સિમિતની (VAAC) િવકલાંગ મતદારો માટે ચૂંટણીની સુલભતામા ંસુધારણા સંબંિધત બાબતો 
પર મતદારોના રિજસ્ટ� ાર (ROV) ને સલાહ આપવા સ્થાપના કરવામાં આવી હતી જમેા ંતેઓ મતદાર સેવાઓ સુધારવા 
અન ેઅપંગ વ્યિ�ઓના સુલભ પ્રવેશ માટે, જમેા ં�િ�હીન મતદારો અન ેબહેરા, અથવા અધ�બહેરા મતદારઓ સિહત પરંતુ 
તે સુધી જ મયા�િદત ન હોય એવા મત કેન્દ્રો સ્થાપવા માટેની ભલામણો કરશે. આ સિમિતમાં એવા િવકલાંગ મતદારોનો 
સમાવેશ કરવામાં આવશે જઓેએ િવકલાંગ મતદારો માટે પ્રવેશની આવશ્યકતાઓ સાથેનો અનુભવ દશા�વ્યો હશે અથવા 
શહેર ચૂંટણી અિધકારી હશે. આ સિમિત પોતાની સલાહકાર �મતામા ંકાય� કરશે. 

મતદાન ઉપકરણ મતપત્ર કાડ�  અથવા કાડ�ઝ સાથેના જોડાણમા ંઉપયોગમાં લેવાતા કોઈપણ ઉપકરણ, જ ેમતદાન કાડ�ને પંચ �ારા અથવા 
સ્લોટ કરીને િચિ�ત કરીને મતદારની પસંદગી સૂચવે છે. 
(California ચૂંટણી સંિહતા િવભાગ 19) 

મતદાન મશીન કોઈપણ ઇલેક્ટ� ોિનક િડવાઇસ, જમેા ંમતાિધકાર�ેત્રનુ ંઓિપ્ટકલ સ્કેનર અને ડાયરકે્ટ રકેોિડ�ગ ઇલેક્ટ� ોિનક (DRE) 
મતદાન પ્રણાલી સમાિવ� હોય, પરંતુ તે સુધી જ મયા�િદત ન હોય,જમેા ંમતદાર તેના/તેણીના મત દાખલ કરી શકે અન ેજમેાં 
ઇલેક્ટ� ોિનક ટેબ્યુલેશન અન ેિપ્રન્ટઆઉટ અથવા અન્ય મૂત� સ્વ�પ જમેા ંમાનવીના વાંચવા યોગ્ય રકેોડ્સ�ના ઉત્પાદન �ારા 
દરકે ઉમેદવાર માટે અન ેદરકે માપદંડ માટે, અથવા તેની સામે, કુલ પડેલા મતની કુલ સંખ્યા રજૂ કર ેછે. 
(California ચૂંટણી સંિહતા િવભાગ 19) 

મતદાન પ્રણાલી િમકેિનકલ, ઇલેક્ટ� ોિમકેિનકલ અથવા ઇલેક્ટ� ોિનક પ્રણાલી અને તેના સૉફ્ટવેર અથવા તેના કોઈપણ સંયોજન જનેો મતદાન 
કરવા, મતો ગણવા અથવા બંન ેમાટે ઉપયોગ થાય છે. “મતદાન પ્રણાલી” માં દૂરસ્થ સુલભ વોટ-બાય-મેઈલ મત 
આપવાની પ્રણાલી સામેલ નથી. 
(California ચૂંટણી સંિહતા િવભાગ 19) 

મતદાર �ારા ચકાસાયેલ પેપર ઓિડટ ટ�ેઈલ 
(VVPAT) 

1 �ન્યુઆરી, 2006 પછી ઉપયોગમાં લેવા યોગ્ય તમામ ડાયરકે્ટ રકેોિડ�ગ ઇલેક્ટ� ોિનક (DRE) મતદાન મશીનોમાં, 
મતદાર �ારા ચકાસાયેલ પેપર ઓિડટ ટ�ેઈલ હોવી આવશ્યક છે. ઇલેક્ટ� ોિનક મતદાન મશીન પર મત આપતા તમામ 
મતદારોએ તેમના મતપત્રને અંિતમ ગણતા ંપહેલા અન ેમતદાન કરતાં પહેલા,ં આ મુિદ્રત કાગળના રકેોડ�  પર તેમના 
મતપત્રની સમી�ા અન ેચકાસણી કરવી જોઈએ. તેઓનો મત પડી �ય પછી, મતદાનની ચોકસાઈ ચકાસવા માટે ચૂંટણી 
ઓિડટ ટ� ાયલના ભાગ �પે મતદાન મશીનની અંદર મતપત્રના આ કાગળનો રકેોડ�  �ળવવામાં આવ ેછે. California ચૂંટણી 
સંિહતા અનુસાર, મતદારોને તેમના મતની પસંદગીના મુિદ્રત કાગળના રકેોડ્સ� મળતા નથી. 
(California ચૂંટણી સંિહતા § 19250) 

 


