
પ�રિશષ્ટ બી – મતદાર િશક્ષણ અને આઉટર�ચ યોજનાની િવગતો 
 
કાઉન્ટ� ઑફ Santa Clara ર�જસ્ટ્રાર ઑફ વોટસર્ (ROV) કાઉન્ટ�ના રહ�વાસીઓ વચ્ચ ેમતદાર જોડાણ 

વૈિવધ્ય ઊ�ુ ંકરવા પ્રિતબદ્ધ છે. આ મતદાતા િશક્ષણ અને આઉટર�ચ યોજના િવિવધ પ્ર�િૃ�ઓની �પર�ખા 

આપે છે �ને સા��ૂહક ભાગીદાર�મા ંવધારો કરવાના, નાગ�રક સામેલગીર�ની તકો િવસ્�તૃ કરવાના અને 

મત ક�ન્દ્રના મોડ�લ સાથે મતદાતાનો અ�ભુવ �ધુારવાના લક્ષ્ય સાથે હાથ ધર� શકાય છે. મતદાર ન�ધણી 

અને ભાગીદાર�મા ંવધારો કરવા માટ� દર વષ� નીચેની પ્ર�િૃ�ઓ�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે. 

 
આઉટર�ચના પ્રકારો: 

• પરંપરાગત આઉટર�ચ: નીચે ��ૂચબદ્ધ પ્ર�િૃ�ઓ મતદાર િશક્ષણના પ્રકારો અને આઉટર�ચ 

પ્રયત્નો�ુ ંપ્રિતિનિધત્વ કર� છે, � ૂટંણીઓ િનધાર્�રત થયેલ હોય ક� ન હોય પરં� ુROV વષર્ દરિમયાન 

ભાગ લે છે અને આયોજન કર� છે. આ પ્ર�િૃ�ઓ પર, ROV મતદાતા િશક્ષણ સા�હત્ય, નાગ�રક અને 

સ્થાિનક સરકાર� સસંાધનો, મતદારોના ર�જસ્ટ્રારની બ્રાન્ડ�ડ આઉટર�ચ સામગ્રી અને લોકોને 

�ડાણ�વૂર્કની ચચાર્ �રૂ� પાડ� છે.  

o ટ�બ�લ�ગ – સસંાધનો, સા�હત્ય, મતદાર િશક્ષણ, મતદાર ન�ધણી અને � ૂટંણી અિધકાર�ની 

ભરતી �રૂ� પાડવા માટ� મોટાભાગની સામાન્ય આઉટર�ચ ઇવેન્ટ્સ ટ�બ�લ�ગ હ�ઠળ આવે છે 

o હો�સ્ટ�ગ �થૂ – મોટા આઉટડોર ઇવેન્ટ્સ, તહ�વારો અને સમેંલનોની િવનતંી �જુબ, અમે 

સસંાધનો, સા�હત્ય, મતદાર િશક્ષણ, મતદાર ન�ધણી અને � ૂટંણી અિધકાર�ની ભરતી 

પ્રદાન કર�એ છ�એ 

o મતદાર ન�ધણી તાલીમ – વ્ય�ક્તગત/સસં્થાની િવનતંી �જુબ, અમે રા�ય સ�ચવની 

સામગ્રીના આધાર� મતદાર ન�ધણી અ�ભયાનો�ુ ંઆયોજન ક�વી ર�તે કર�ુ ંતે િવશે તાલીમ 

પ્રદાન કર�એ છ�એ 

o મતદાર િશક્ષણ પ્રસ્�િુતઓ – િવનતંી/સસં્થાઓ �જુબ મતદાર િશક્ષણ પ્રસ્�િુતઓમા ં

મતદાર પસદંગીના કાયદાના ફ�રફારો, િસિવક્સ 101, મતદાન અિધકારો અને મત આપવા 

માટ� ક�વી ર�તે ન�ધણી/�વૂર્ ન�ધણી કરાવી શકાય તેનો સમાવેશ થાય છે 

o હાઇ સ્�ૂલ મતદાર ન�ધણીના અ�ભયાનો – ઉચ્ચ શાળાઓ સાથે મતદાર ન�ધણી 

અ�ભયાનોના આયોજનમા ંસકંલન અને મદદ કરવી 

o નેટવ�ક�ગ/િસિવક ઇવેન્ટ્સ – સા��ૂહક કાયર્ક્રમોમા ંહાજર� અને ભાગીદાર� િનમાર્ણ અને 

િવિવધ િસટ� ચેમ્બર ઑફ કોમસર્, િસટ� કાઉ�ન્સલ �ડ�સ્ટ્રક્ટ્સ, વગેર� માટ� સહાયક કાયર્ક્રમો 

કરવા 

• મતદારની પસદંગી અિધિનયમ-િવિશષ્ટ આઉટ�રચ: ROV મતદારની પસદંગી અિધિનયમ હ�ઠળ 

અમલમા ં�કૂાયેલા ફ�રફારો �ગે મતદારોને િશ�ક્ષત કરવા�ુ ંચા� ુરાખશે. નીચ ે��ૂચબદ્ધ પ્ર�િૃ�ઓ 



ROV આયોજન કરશે, તેમા ંભાગ લેશે અને Santa Clara કાઉન્ટ�ના સભ્યો અને સગંઠનો સાથે 

સહયોગ કરશે તે આઉટર�ચ પ્રયત્નોના પ્રકારો ર�ૂ કર� છે: 

o ર�ૂઆતો  

o ચચાર્ઓ અથવા પ્ર�ો�ર� સત્રો 

o ભાગીદાર� િનમાર્ણ (CBOs સાથે વ્ય�ક્તગત �પે મીટ�ગો) 

o વકર્શોપ્સ (ભાષા અને એક્સેિસ�બલીટ�ની જ��રયાતો ધરાવતા સા��ૂહક �ૂથો માટ�) 

o ટ્ર�ન-ધ-ટ્ર�નર પ્રોગ્રામ્સ (ટ�ટ�ટ�) (સદં�શને વ્ય�ક્તગત કરવા અને િવસ્�તૃ કરવા માટ� 

આઉટર�ચ પાટર્નસર્ને તાલીમ આપવી) 

o મતદાન સાધનો/મશીન ડ�મોન્સ્ટ્ર�શનો 
 
બ્રા�ંડ�ગ/સદં�શ: કાઉન્ટ� ઑફ Santa Claraએ મત ક�ન્દ્રો અને તેઓ � સેવાઓ આપે છે તેના િવશેની 

પ્રોત્સા�હત મા�હતીને પ્રાધાન્યતા આપવાનો ��તૃ િનણર્ય લીધો છે, �મા ંમેલ મતપત્રક દ્વારા મત 

મેળવનારા દર�ક મતદાર િવશેની મા�હતીનો સમાવેશ થાય છે. ROV મતદારની પસદંગી અિધિનયમ (VCA) 

દ્વારા સૌથી વ� ુપ્રભાિવત મતદારો પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરવા�ુ ંચા� ુરાખશે: મતદાતાઓ ક� �ઓ �બ�મા ં

મત આપવા�ુ ંપસદં કર� છે.  
 


