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પ્રસ્તાવના 
California મતદારની પસાંદગી અનધનનયમ (VCA), અથવા સેનેટ બબલ (SB) 450 (Allen, D-26) ને 

સપ્ટેમ્બર 29, 2016 ના રોજ સહી કરીને કાયદાનુાં રૂપ અપાયુાં હત ુાં, જેનાથી કલમ 4005, જે અનધકૃત 

કાઉન્દ્ટીઓને, તેમના સપુરવાઇઝરોના બૉિશની માંજ રી મળ્યેથી, અમકુ ચોતતસ જરૂક્રરયાતો સાથે, 
કોઈપણ ચ  ાંટણીનુાં સાંચાલન મેઈલ (ટપાલ) થકી કરવાની પરવાનગી આપ ેછે, તેનો California ચ  ાંટણી 
સાંક્રહતામાાં ઉમરેો થયો. VCA હઠેળ, તમામ મતદારોન ેચ  ાંટણીના 29 ક્રદવસ પહલેાાં મતદારોન ેટપાલથી 
મતપત્ર મોકલવામાાં આવેલ છે, તથા લોકોના સચુનોના આધારે દરેક કાઉન્દ્ટી, સમગ્ર કાઉન્દ્ટીમાાં અનેક 

મત પેટી સ્થાનો ઊભા કરે છે, જયાાં કાઉન્દ્ટીનો કોઈપણ મતદાર પોતાનો મત આપી ર્કે છે. આ કાયદો 
મતદાનના નવકલ્પો નવસ્તારીન ે મતદાર સહભાબગતા તથા મતદારના રસન ેવધારીન ેચ  ાંટણીઓનુાં 
આયોજન કરવાના અનેક ચ  ાંટણી સધુારાઓમાાંનો એક છે. 

VCA પ  વે, ચ  ાંટણીઓ પરાંપરાગત મતદાન મથક મોિેલ હઠેળ સાંચાબલત કરવામાાં આવતી હતી. આ 

મેઈલ (ટપાલ)-દ્વારા-મત અન ે પોબલિંગ સ્થળ વહીવટનુાં એક સાંયતુત મોિલ હત ુાં. ચ  ાંટણી સાંક્રહતા 
§12261(a) એ જરૂરી બનાવે છે કે કાઉન્દ્ટી ચ  ાંટણી અનધકારીઓ, મહત્તમ 1,000 મતદારો વાળાં એક અને 
એક દરેકનુાં એક બભન્ન મતદાન સ્થળ હોય તેવા મતદાન અનધકાર ક્ષેત્રોની સ્થાપના કરે (જે કાઉન્દ્ટી 
અન ેરાજયને દરેક મતદાન અનધકાર ક્ષેત્ર માટે ચ  ાંટણી પક્રરણામોનો અહવેાલ કરવા સમથશ બનાવ ેતે 

માટેના આંકાિા તરીકે પણ કામ આપ ે છે). 2002 માાં, કોઈપણ મતદાતાન ે કાયમી ટપાલથી મત 

માટેની ક્સ્થનતની નવનાંતી કરવા અન ેઓટોમેક્રટક મતપત્ર મળે તે માટે કેબલકોનનિયાની ચ  ાંટણી સાંક્રહતાનો 
નવસ્તાર કરવામાાં આવ્યો હતો; તેમના મતદાનની મયાશદા અન ેમતપત્રના પ્રકારથી અલગ એવા 
ટપાલથી મત આપવા માગતા અન્દ્ય પણ દરેક ચ  ાંટણીમાાં તેની નવનાંતી સબનમટ કરી ર્કે અથવા 
તેમના સોંપેલ મતદાન સ્થળે વ્યક્તતગત રૂપ ેમત આપી ર્કે છે. 

એનપ્રલ, 2019માાં, કાઉન્દ્ટી ઑફ Santa Clara બોિશ ઑફ સપુરવાઈઝરોએ રજજસ્રાર ઑફ વોટસશને VCA 
હઠેળ ચ  ાંટણીઓ કરવા માટે માંજ રી આપી હતીSanta Clara કાઉન્દ્ટી દ્વારા VCAના અમલીકરણ સાથ,ે 
ચ  ાંટણીઓ એક નવા મત કેન્દ્ર મોિલ હઠેળ યોજવામાાં આવે છે. નવા મોિેલ પ્રમાણે, દરેક નોંધાયેલ 

મતદારને ચ  ાંટણીના 29 ક્રદવસો પહલેાાં મેઈલ બૅલેટ દ્વારા આપમેળે મતપત્રક મેઈલ કરી દેવામાાં આવ ેછે. 

મતદારો તેમનુાં મતપત્ર ત્રણમાાંથી કોઈપણ એક રીત ેપરત કરી ર્કે છે: ટપાલ દ્વારા (ટપાલ ખચશ ચ  કવેલ), 

મતપેટીના સ્થાન પર, અથવા કાઉન્દ્ટીમાાં કોઈપણ મત કેન્દ્ર પર. મતદારોએ ટપાલ દ્વારા મતદાન કરવુાં 
આવશ્યક નથી અન ેઅને તેન ેબદલે Santa Clara કાઉન્દ્ટીમાાં મતદારોના રજજસ્રાર (ROV) ની કચેરી ખાતે 
અથવા કોઈપણ મત કેન્દ્ર ખાત ેજાત ેમત આપવા માટે એક મતપત્ર પ્રાપ્ત કરી ર્કે. હવે, મતદારો પાસ ે



મત આપવા માટે માત્ર એક જ સ્થાનના બદલે, ચ  ટણીના ક્રદવસ ઉપરાાંત મત કેન્દ્રો કાઉન્દ્ટીમાાં નોંધાયેલા 
તમામ મતદારો માટે ચ  ટણીના અમકુ ક્રદવસો પહલેાાંથી જ ખલુ્લા રહ ેછે. 

સમદુાય કાઉન્દ્ટી VCA માાં ફેરફારોથી પ  રી રીત ેજાણકાર રહ ેતે વધ ુસનુનનિત કરવા માટે, ROV એક 

મતદાન સલુભતા સલાહકાર સનમનત (VAAC) અને એક ભાષા સલુભતા સલાહકાર સનમનત (LAAC) 

બાંનેની સ્થાપના કરર્.ે VAAC નો હતે ુ વક્રરષ્ઠો અને નવકલાાંગ વ્યક્તતઓન ે ચ  ાંટણીની પ્રક્રિયાની 
સગુમતા અંગે સલાહ આપવાનો, વધારામાાં સહાય કરવાનો અને ભલામણો પ  રી પાિવાનો છે. VAAC 

નુાં ધ્યેય તમામ મતદારોન ેસ્વતાંત્રપણે અને ખાનગી રીતે મત આપવાની તક પ  રી પાિવાનુાં છે. LAAC 

નો હતે ુબહુધા અંગ્રેજી નસવાયની કોઈ ભાષા બોલતા હોય તેવા મતદારો દ્વારા ચ  ાંટણીની પ્રક્રિયા અંગે 
ભાષા સલુભત સાંબાંનધત બાબતોમાાં સલાહ આપવી, મદદ કરવી અને ભલામણો પ  રી પાિવાનો છે. 

ભાષા સલુભતા તકોન ે વધારવામાાં મદધરુપ ન  ુએ LAAC નુાં ધ્યેય છે. બાંને સનમનતઓ ROV ને 

અગત્યના માગશદર્શનની રજ આત કરે છે અને કાઉન્દ્ટી માટે મતદાર આઉટરીચ તથા ચ  ાંટણી વહીવટ 

બાંને માટે મ  ળભ  ત ઘટકો છે. ROV ક્ાાં તો LAAC અથવા તો VAAC માાં સભ્યપદ માટે સતત ચાલ ુ

રહતેા ધોરણે અરજીઓ સ્વીકારે છે. બાંનેમાાંથી કોઈ એક સનમનતના સભ્યપદ માટે અરજી કરવા, 
અરજીઓ ROV ની વેબસાઇટ: www.sccvote.org/voterschoiceપર મળી ર્કે છે. 

ROV રહીર્ોન ે VCA અને સામદુાનયક સમાવેર્ તકો નવર્ ેજણાવવા માટે પોતાના મતદાર નર્ક્ષણ 

કાયશિમન ેનવસ્તારવા માટે એક મતદાર નર્ક્ષણ અને આઉટરીચ ગઠબાંધન (VEOC) ની સ્થાપના કરેલ 

છે. આ ચ  ાંટણી વહીવટ યોજના (EAP) માાં આ સનમનતઓ તથા નવનવધ ભાગીદાર સાંસ્થાઓ તરફથી 
પ્રનતિંભાવ અને માક્રહતીનો સમાવેર્ થાય છે.વધમુાાં, અમારા ઓનલાઈન ફીિબેક ફોમશ અને 
સાવશજનનક EAP મીટીંગ દ્વારા લોકો તરફથી મળેલ પ્રનતસાદને સાંપ  ણશ રીતે ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવે 
છે અને જયાાં યોગ્ય હોય ત્યાાં તેનો અમલ કરવામાાં આવે છે.VCA હઠેળ સફળતાપ  વશક ચ  ાંટણી કરવા 
માટે અને Santa Clara કાઉન્દ્ટીમાાં ચ  ટણીના આયોજનની નવી કાયશ પદ્ધનત લાગ ુ કરવા માટે 
સમદુાયનો ટેકો મેળવવો મહત્ત્વપ  ણશ છે. 

 

VCA હઠેળ કાઉન્દ્ટીની ચ  ાંટણીઓના આચાર પર લોકો પાસેથી મેળવેલા પ્રનતસાદ દ્વારા, ROV એ 
નવનાંતી કરેલ ફેરફારોને પ્રનતબબિંબબત કરવા માટે પ્રારાંબભક EAP અપિેટ કરવામાાં આવ્યુાં છે.  

 

આ દસ્તાવેજ VCA હઠેળ Santa Clara કાઉન્દ્ટી કેવી રીતે ચ  ટણી યોજે છે તેનુાં માગશદર્શન પરુુ પાિે છે. 

સાંદભશ માટે, પક્રરનર્ષ્ટ A પર આપેલી ર્બ્દસ  બચમાાં કોઈપણ તકનીકી અથવા ચ  ાંટણી-સબાંનધત ર્બ્દોની 
પક્રરભાષા આપવામાાં આવેલ છે. 

http://www.sccvote.org/voterschoice


ભાગ 1 – ચ  ૂંટણી વહીવટ યોજના 
મતદારોની પસાંદગીનો અનધનનયમ (VCA) નુાં અમલીકરણ કરતી દરેક કાઉન્દ્ટીએ ફેરફારો મતદારોને 
કેવી રીતે અસર કરે છે, તે સમજવા માટે અનનવાયશ માક્રહતી ધરાવતી ચ  ાંટણી વહીવટ યોજનાનો ડ્રાફટ 

બનાવવો જરૂરી છે. EAP ને બ ેભાગોમાાં નવભાજજત કરવામાાં છે: ભાગ 1 - ચ  ાંટણી વહીવટ અને ભાગ 2 - 

નર્ક્ષણ અને આઉટરીચ યોજના. 

વોટ-બાય-મેઈલ (VBM) પ્રક્રિયા 
EAP માાં મત કેન્દ્રો અન ેબૅલટ ડ્રોપ-ઑફ સ્થાનો અન ેકલાકો, ભાષા સલુભતા સલાહકાર સનમનત (LAAC) 

અન ેમતદાન સલુભતા સલાહકાર સનમનત (VAAC) બાંનેની સ્થાપના, મતદાર નર્ક્ષણ અન ેઆઉટરીચ 

યોજના, જાહરે ઇનપટુ અન ેસ  ચનાને ધ્યાનમાાં લેવા નવર્ ેમાક્રહતી, અન ેઅન્દ્ય સાંબાંનધત સામગ્રીનો 
સમાવેર્ થાય છે. 

મત કેન્દ્ર મોિલમાાં, તમામ નોંધાયેલા મતદાતાને મેઈલ પેકેટ દ્વારા આપમેળે અનધકૃત મત મોકલવામાાં 
આવે છે. આ પેકેટ મતદારોન ેએક સફેદ પરબબક્રિયામાાં મોકલવામાાં આવે છે, જેમાાં નીચે મજુબ હોય છે: 

• એક ભ  રુાં પરત પરબબક્રિયુાં 
• આનધકાક્રરક મતપત્ર, જે ચ  ાંટણીમાાં કેટલા ઉમેદિારો છે તેના ઉપર આધાર રાખે તેમ એક કરતાાં 

વધ ુમતપત્ર કાર્ડસસ પર હોઈ ર્કે છે  

• મતપત્રને કેવી રીત ેપ  રુાં કરવુાં અને પરત કરવુાં તેની સ  ચનાઓ વાળાં એક કાગળ 

• મત કેન્દ્ર અને બૅલેટ ડ્રોપ-ઑફ સ્થાનો તથા કામગીરીના કલાકો વાળાં એક કાગળ 

• એક “મેં મત આપ્યો” સ્ટીકર 

• કોઈ વધારાની માક્રહતી ધરાવતો એક વધારાનો કાગળ, જો જરૂર હોય તો 

તમામ અનધકૃત મતપત્રોને ચ  ાંટણીના ક્રદવસથી 29 ક્રદવસ પહલેાાં ર્રુ કરતાાં યનુાઇટેિ સ્ટેટ્સ પોસ્ટલ 

સેવા થકી ટપાલમાાં મોકલવામાાં આવે છે. મતદારોન ે તેમના મેઈલ-દ્વારા-મત પેકેટ્સ આના થોિા 
સમયમાાં જ મળવા ર્રુ થઈ જવા જોઈએ. 

મતદારો પોતાના મેઈલ મતપત્ર દ્વારા પોતાનો મત આપી દે, પછી તેઓ પ  રા પાિવામાાં આવેલા ટપાલ 

ખચશ ચ  કવેલા પરત પરબબક્રિયાનો ઉપયોગ કરીન ેસાધારણ ટપાલ દ્વારા તમેના મતપત્રો પરત કરી ર્કે 

છે, અથવા મતપત્રને કોઈપણ મત કેન્દ્ર અથવા બૅલટ ડ્રોપ-ઑફ સ્થાન પર પરત કરી ર્કે છે. તમામ 



મત કેન્દ્રો બૅલટ ડ્રોપ-ઑફ સ્થાન તરીકે પણ કામ કરે છે, જયારે અમકુ બૅલટ ડ્રોપ-ઑફ સ્થાનો સ્ટેન્દ્િ-

અલોન છે અને કાઉન્દ્ટીમાાં ફેલાયેલા નનક્રદિષ્ટ સ્થાનો પર મ  કવામાાં આવેલ છે. 

જો કોઈ મતદારન ેતેમનુાં મતપત્ર સમયસર ન મળે, અથવા જો તેમણે પોતાના પત્ર પર કોઈ ભ  લ કરી 
હોય, તો તેઓ પોતાનુાં મતપત્ર બદલી આપવા નવનાંતી કરી ર્કે છે. તેમના બદલી કરેલા મતપત્ર સાથે 
તેમને એક નવુાં મેઈલ-દ્વારા-મત પેકેટ ટપાલમાાં મોકલવામાાં આવે છે. જો તેમણે પોતાનુાં મતપત્ર 

ચ  ાંટણીના ક્રદવસના સાત કરતાાં ઓછા ક્રદવસો પહલેાાં બદલવાની જરુર હોય, તો તેમણે નવા મતપત્ર માટે 

મતદારોના રજજસ્રાર (ROV) ની કચેરી, અથવા કોઈ મત કેન્દ્રની મલુાકાત લેવી જરૂરી છે. 

પ્રાથનમક ભાષા તરીકે અંગ્રેજી નસવાય ભાષા બોલ ેછે તેવા નોંધાયેલા મતદારો માટે, દ્વદ્વભાષી મતપત્રો 
આઠ ભાષાઓમાાં ઉપલબ્ધ કરવામાાં આવેલ છે: ચાઇનીઝ, સ્પેનનર્, ટાગાલોગ, નવએટનામીસ, ખ્મેર, 

કોક્રરયન, વિન્દ્દી અને જાપાનીઝ. ચ  ાંટણી સાંક્રહતા § 14201 ની આપ  નતિ માટે લબક્ષત અનધકારક્ષેત્રો માટે 

નવનાંતી કરવાથી ગજુરાતી, નેપાળી, પાંજાબી, તાનમલ અને તેલગુ ુભાષામાાં પ્રનતકૃનત મતપત્રો પણ 

ઉપલબ્ધ કરવામાાં આવ ેછે. ક્ષેનત્રય માક્રહતી વ્યવસ્થાઓ આં વિન્દ્દીકલન નવભાગ એ નક્કી કરે છે કે દરેક 

ચ  ાંટણીમાાં ક્ા અનધકારક્ષેત્રોને નોોંધાયેલા મિદારોની ભાષાઓના આધાર ેપ્રનતકૃનત મતપત્રો મળરે્. આ 

ભાષાઓમાાંથી, મતદાતાઓ તેમની પસાંદગીની ભાષા જયારે તેઓ મત આપવા માટે નોંધણી કરાવ ેત્યારે 

નોંધણી પત્રકમાાં નનક્રદિષ્ટ કરી ર્કે છે. મતપત્રો અને મેઈલ દ્વારા મતની સામગ્રીઓને તેમની પસાંદગીની 
ભાષામાાં મોકલવામાાં આવે છે. મતદારો ROV કચેરીનો ફોન (408) 299-VOTE, ફેતસ (408) 998-7314, 

ઈ-મેઈલ voterinfo@rov.sccgov.org દ્વારા, જાત ેજઈને અથવા એક મતદાતા ક્રિયા નવનાંતી ફોમશ 
(VARF) થકી સાંપકશ  કરીન ેપોતાની ભાષા પસાંદગી બદલવા નવનાંતી પણ કરી ર્કે છે. મતદાર ROV કચેરી 
ખાતેથી VARF મેળવી ર્કે છે, અથવા તે તેમન ેઈ-મેઈલ, ફેતસ, અથવા ટપાલથી મોકલી ર્કાય છે. 

વૈકલ્લ્પક પણે, VARF ROVની વેબસાઇટ પર મળી ર્કે છે અન ેકાઉન્દ્ટી મતદાર માક્રહતી માગશદનર્િકા 
(CVIG) ની અંદર પણ મળી ર્કે છે.  
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મેઈલ થકી સલુભ મતદાન 

મતદારો ROV કચેરીનો સાંપકશ કરીને, સુલભ ફોમેટમાોં પણ મિદાન સામગ્રી માટે વિનોંિી કરી શકે છે. 
મિદારો િેમની કાઉન્દ્ટી િોટર ઈન્દ્ફોમેશન ગાઈડ (CVIG) ઈ-બુકની ઈલેક્ટટર ોવનક નકલની પણ વિનોંિી કરી 

શકે છે, જ.ે ઍતસેનસબબબલટી માટે ટૅગ કરેલી તેમની કાઉન્દ્ટી મતદાર માક્રહતી માગશદનર્િકા (CVIG) ની 
ઇલેતરોનનક નકલની નવનાંતી કરી ર્કે છે. એક વખત મતદાર આવી નવનાંતી કરે, પછી તેમને કાયમી 
સ  બચમાાં મ  કવામાાં આવે છે  અને દરકે ચૂોંટણી િખિ ેસુલભ મિદાન સામગ્રી િેમન ેમોકલિામાોં આિશે. 

િેમન ેસૂવચમાોંથી ત્યાર ેજ દૂર કરિામાોં આિ ેછે, જયાર ેિેઓ વનવરિય બની જાય, દેશ બિાર જિા રિે, ઘોર 

અપરાધ કરનારાઓની સૂવચમાોં આિ,ે અથિા, મૃત્યુ પામે.અને એકવાર દરેક ચ  ાંટણી માટે અમારી 
વેબસાઇટ પર સલુભ મતદાન સામગ્રી પોસ્ટ કરવામાાં આવે તે પછી અમારી કચેરી તરફથી એક ઇ-
મેઇલ પ્રાપ્ત થર્ે. જો તેઓ નનષ્ક્ષ્િય થઈ જાય, કાઉન્દ્ટીની બહાર જાય, અપરાધીઓની યાદીમાાં દેખાય 
અથવા મતૃ્ય ુપામે તો જ તેમને સ  બચમાાંથી કાઢવામાાં આવે છે. 

બીજો એક સલુભ નવકલ્પ કે જે મતદારો નવનાંતી કરી ર્કે છે તે ક્રરમોટ એતસેનસબલ વોટ-બાય-મઈેલ 
(RAVBM) પ્રણાલી ઉપયોગમાાં લેવો. RAVBM પ્રણાલી ર્રૂઆતમાાં માત્ર નોંધણી થયેલા નવકલાાંગ 
મતદારો દ્વારા, તેમજ સૈન્દ્ય તથા નવદેર્માાં રહતેા મતદારો ઉપયોગમાાં લવેા માટે નનક્રદિષ્ટ થયલેી છે. 
1 જો કે, કેબલફોનનિયા એસમે્બલી બબલ (AB) 37 હવ ેકોઈપણ મતદારન ેRAVBM પ્રણાલીનો ઉપયોગ 
કરવાની પરવાનગી આપે છે. RAVBM પ્રણાલીનો હતે ુ ઇન્દ્ટરનેટ પર મતદાન કરવાનો નથી. 
RAVBM મતદારોને તેમના આનધકાક્રરક મતપત્રને ઍતસેસ કરવા માટે એક બલિંક સાથેનો એક ઈ-
મેઈલ મોકલવામાાં આવે છે, જેમાાં ચ  ાંટણીના ક્રદવસે અથવા તે પહલેાાંની તારીખના પોસ્ટમાકશ સાથે 
તેમના મતપત્રને કેવી રીતે િાઉનલોિ,  છાપવુાં, પ  ણશ અને પરત કરવુાં તે અંગેની સ  ચનાઓ સાથે 
ROV દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. ચ  ાંટણી ક્રદવસ પછી સાત ક્રદવસે. મતદારોએ, ઈ-મેઈલ કરેલ બલિંકનો 
ઉપયોગ કરીને, મતપત્રને તેમની પોતાની વ્યક્તતગત સલુભતા સનુવધાઓ સાથે વાાંચવા અને 
બચદ્વિત કરવા માટે તેમના ઉપકરણો પર મતપત્ર િાઉનલોિ કરવુાં આવશ્યક છે. કોઈપણ નોંધાયેલા 
મતદારના ક્રકસ્સામાાં હોય તેમ, RAVBM મતદાર તેમના મતપત્રને ત્રણ રીતે પરત કરી ર્કે છે: 
પ્રમાણભ  ત મેઇલ દ્વારા, તમેના મતપત્રન ેબેલટે ડ્રોપ-બોતસમાાં છોિીન ેઅથવા કોઈપણ મત કેન્દ્ર પર 
પરત કરીને .RAVBM સાંબાંનધત વધારાની માક્રહતી ROV વેબસાઈટ 

:https://sccvote.sccgov.org/vote-mail/accessible-voting-ravbm પર મળી ર્કે છે. 

પરત કરવાની પસાંદ કરેલી પદ્ધનતથી અસાંબદ્ધ, મતપત્રો એક પરબબક્રિયામાાં જ પરત કરવાાં આવશ્યક છે. 

એવી ભલામણ કરવામાાં આવે છે કે મતદારો તેમના મેઈલ-દ્વારા-મત પરબબક્રિયામાાં સમાવવામાાં 
 

1 કેબલફોનનિયા ચ  ાંટણી કોિ §303.3 જુઓ 



આવલેા પરત પરબબક્રિયાન ે ઉપયોગમાાં લ.ે મઈેલ-દ્વારા-મત પરત પરબબક્રિયામાાં નસગ્નચેર લાઇનની 
નજીકના બે નછરોનો સમાવેર્ થાય છે જેથી દૃષ્ક્ષ્ટની ક્ષનત ધરાવતા મતદારોને સહી લાઇન ર્ોધવામાાં મદદ 
મળે. તેઓ ROVને (866) 430-8683 પર ટોલ ફ્રી કૉલ કરીને, પ  રક મતપત્ર પરત કરવાના પરબબક્રિયાાં 
માટે નવનાંતી કરી ર્કે, અથવા ROV કચેરી ખાતેથી કે એક મત કેન્દ્ર ખાતેથી એક લઈ ર્કે. પ  રક મતપત્ર 

પરત કરવા માટેના પરબબક્રિયાાં પણ બૅલટ ડ્રોપ-બૉતસ ખાતે ઉપલબ્ધ છે. મતદારો તમેના પોતાના 
પરબબક્રિયાાં ઉપયોગમાાં લેવાનુાં પસાંદ કરી ર્કે, પરાંત ુતેમણે પોતાના મતપત્ર સાથ ેમતદાતાની ર્પથ 

વાળાં પાનુાં મકુ્રરત અને સહી કરીન ેઉમેરવુાં જરૂરી છે. RAVBM ઇમેઇલ બલિંક મારફત મતપત્રની સાથે 
મતદાતની પ્રનતજ્ઞાનુાં પેજ િાઉનલોિ કરવાનુાં રહ ેછે. જો મતપત્ર સામાન્દ્ય ટપાલ થકી પરત કરી રહ્ાાં 
હોવ તો, મતપત્ર પરત કરવાના પરબબક્રિયાાંને કોઈ ટપાલ ક્રટક્રકટની જરૂર નથી, જયારે મતદાતાને 

તેમના પોતાના પરબબક્રિયાાંથી મતપત્ર પરત કરતી વખતે પ  રતી ટપાલ ક્રટક્રકટની જરૂર પિર્.ે 

ઈમરજન્સી બેલેટ ક્રિલલવરી 
હૉક્સ્પટલમાાં દાખલ અને નવકલાાંગ મતદારો માટે, તેમજ તબીબી કટોકટીન ેકારણે તેમના ઘરોની અંદર 

બાંધ રહલેા મતદારો માટે, જયાાં મતદારોને મતપત્રની જરૂર હોય અને પોતાનુાં મતપત્ર જાતે મેળવવામાાં 
અસમથશ હોય ત્યારે કટોકટી મતપત્ર નવતરણ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ ે છે. ઈમરજન્દ્સી બલેટે 
ક્રિબલવરી માટેની અરજી ભરવી અને તે હાલની નોંધણી અને સહીની મળેવણી માટે ROVની ચ  ાંટણી 
માક્રહતી સાંચાલન પ્રણાલી (EIMS) થકી ચકાસાય તે માટે પરત કરવી જરૂરી છે. નોંધાયેલા મતદારે 

ઈમરજન્દ્સી બલેટે ક્રિબલવરીની અરજી પ  રી કરવી, સહી કરવી અન ેતારીખ લખવી જરૂરી છે. જો મતદાર 

તેમની અરજી સહી ન કરી ર્કતા હોય, તો મતદારને તેન ેએક “X” વિે સહી કરવામાાં કોઈક મદદ કરી 
ર્કે. મતદાતાને મદદ કરનાર પ્રનતનનનધએ “ની સાક્ષીમાાં” લખવુાં જોઈએ, અને તેમના નામ નપ્રન્દ્ટ કરીન ે

તથા સહી કરીન ેબગશર ડ્રાઈવ પર ROV મખુ્ય કચરેીન ેઈમરજન્દ્સી બલેટે ક્રિબલવરી અરજી ભરીન ેપરત 

કરવી જોઈએ. ROV કચેરી મતદારની માક્રહતી અને સહીની EIMSમાાં ચકાસણી કરર્,ે અને એક વખત 

ચકાસણી થઈ જાય પછી, મતદારન ેએક મતપત્ર જારી કરવામાાં આવી ર્કે અને એક સાંપ  ણશ મેઈલ-

દ્વારા-મત પેકેટ તૈયાર કરવામાાં આવે છે. મતદારન ેમદદ કરી રહલે વ્યક્તત ત્યાર પછી મતપત્રને 

મતદાર સધુી તેમના સાંબાંનધત સ્થાન પર લઈ જરે્.  

 

એક વખત પ  ણશ થાય એટલે, મતપત્રને અન્દ્ય મેઈલ-દ્વારા-મત મતપત્રકો સાથે સાંયતુતપણે પ્રક્રિયા 
કરવા માટે ROV મખુ્ય કચેરી, કોઈ મત કેન્દ્ર, અથવા ડ્રોપ-બોક્ષ સ્થાનો પર પરત કરી ર્કાય.  



કાઉન્દ્ટી જેલમાાં કેદ થયેલા મતદારો પણ કટોકટી મતપત્ર નવતરણ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરી ર્કે. કાયદા 
મજુબ રાજય અથવા ફેિરલ જેલમાાં કેદ થયેલા મતદારો, મત આપવા માટે બબન-પાત્ર છે.  

 

બૅલટ ડ્રોપ-ઑફ સ્થાનો 
California ચ  ાંટણી સાંક્રહતા પક્રરરમાણો ગોઠવે છે જેના અનસુાર એક કાઉન્દ્ટીએ મતદારો માટે બૅલટ ડ્રોપ-

ઓફ સ્થાનો પ  રાાં પાિવાાં જરૂરી છે. ચ  ાંટણીના ક્રદવસથી ઓછામાાં ઓછા 28 ક્રદવસ પહલેાાં, અને ચ  ાંટણીના 
ક્રદવસ,ે કુલ મળીને 29 ક્રદવસો માટે, દર 15,000 નોંધાયેલા મતદારો માટે ઓછામાાં ઓછાં એક (1) બૅલટ 

ડ્રોપ-બૉફ સ્થાન હોવુાં જોઈએ. 

મતદારોના રજજસ્રાર (ROV) ના વતશમાન નોંધણી થયેલા મતદારોની સાંખ્યાનો ઉપયોગ કરીન,ે જરૂરી 
બૅલટ ડ્રોપ-ઑફ સ્થાન ની ન્દ્ય  નતમ સાંખ્યા 67 આવે છે. દરેક ચ  ાંટણીના 88માાં ક્રદવસ પહલેાાંની ક્સ્થનત 

અનસુાર કાઉન્દ્ટીમાાં નોંધાયેલા વાસ્તનવક મતદાતાની સાંખ્યાના આધારે ડ્રૉપ-બોતસ સાંખ્યા બદલાઈ ર્કે 

છે. 

હદની શે્રણી  ન્યૂનતમ જરૂક્રરયાત 

બૅલટ ડ્રોપ-બૉફ સ્થાનો 
(દર 15k નોંધાયેલા મતદરો માટે 1) 

67 

બૅલટ ડ્રોપ-બૉતસ માટે શ્રેષ્ઠ સ્થાનો નક્કી કરવા માટે ROV એ રાજયના સબચવ (SOS) અને ચ  ાંટણી 
સાંક્રહતા દ્વારા મત કેન્દ્ર સ્થાનો માટે સૌથી કાયશક્ષમ જગ્યાઓ નક્કી કરવામાાં મદદ કરવા માટે આદેનર્ત 

કરેલા 14 માપદાંિોનો ઉપયોગ કરે છે. આ 14 માપદાંિો ROVને કાઉન્દ્ટીન ેબૅલટ ડ્રોપ-બૉતસ માટે 

ઉપલબ્ધ સૌથી સલુભ સ્થાનો પ  રા પાિવા માટે પણ કામ લાગ ેછે. માપદાંિોમાાં આમનો સમાવેર્ થાય 

છે: 

1. જાહરે પક્રરવહનથી નનકટતા 
2. મેઈલ-દ્વારા-મતનો ઓછો ઉપયોગ કરતાાં સમદુાયો સાથ ેનનકટતા 

3. વસ્તી કેન્દ્રો સાથ ેનનકટતા 

4. ભાષાકીય લધમુતી સમદુાયો સાથ ેનનકટતા 

5. નવકલાાંગ મતદારો સાથ ેનનકટતા 



6. વાહન માબલકીના નીચા દરો વાળા સમદુાયો સાથ ેનનકટતા 

7. નીચી આવક વાળા સમદુાયો સાથ ેનનકટતા 

8. મતદાર નોંધણીનો નીચો દર ધરાવતા સમદુાયો સાથ ેનનકટતા 

9. મ  ળ નનવાસી અમેક્રરકન આરક્ષણો સક્રહતની ભૌગોબલક રીત ેઅલગ વસ્તીઓ સાથ ેનનકટતા 

10. સલુભતા અને નવના મ  લ્ય પાક્રકિંગ 

11. મત કેન્દ્ર અને બૅલટ ડ્રોપ-ઑફ સ્થાનો સધુીનુાં અંતર અને મસુાફરીનો સમય 

12. નવકલાાંગ મતદારો, જેમને માટે મેઈલ-દ્વારા-મત મતપત્રો સલુભ નથી, તેમને માટે વૈકલ્લ્પક 

પદ્ધનતઓની જરૂર 

13. મત કેન્દ્ર અને બૅલટ ડ્રોપ-ઑફ સ્થાનોની નજીક રાફીકની ઢબ 

14. મોબાઇલ મત કેન્દ્રોની જરૂર 

બૅલટ ડ્રોપ- બૉતસ તેમના સાંબાંનધત સ્થાનો પર ચ  ાંટણીના ક્રદવસ ના 29 ક્રદવસ  પહલેાાં ર્રુ થાય તેમ 

મ  કવામાાં આવે છે. ચ  ાંટણીના ક્રદવસના 28મા ક્રદવસ પહલેાાં સધુીમાાં, તમામ ડ્રોપ-બૉતસ સ્થાનપત થયેલા 

અને ઉપયોગ માટે તૈયાર હોવા જોઈએ. બૉતસ તમામ મતદારોન ેસલુભ હોય તે સનુનનિત કરવા માટે, 

ડ્રોપ-બૉતસની રચના નીચ ેઅનસુાર કામ કરવા માટે કરાર્ે2: 

• ભૌનતક નતુસાન અને અનનધકૃત પ્રવેર્ નનવારવા માટે, કોઈ કમશચારી નવનાનુાં ડ્રોપ-બૉતસ જે 

બહાર મ  કેલુાં હોય, તે તોિફોિ, કાઢી નખાવુાં અને ઉગ્ર આબોહવા સામ ેટકી ર્કે તેવા ટકાઉ 

પદાથશનુાં બનાવેલુાં હર્.ે 

• ડ્રોપ-બૉકસમાાં એક ખલુ્લો માગશ હર્ ેજે મતપત્રો સાથ ેચેિાાં થઈ ર્કે અથવા કાઢી ર્કાય તેટલુાં 
મોટુાં નક્રહ હોય. 

 

• ડ્રોપ-બૉતસની રચના એવી રીત ે કરવામાાં આવી છે કે કોઈપણ અનનધકૃત ઍતસેસ આવા 
અનનધકૃત ઍતસેસની ઘટના બની હતી તેવા ભૌનતક પરુાવામાાં પક્રરણમે. આ નવભાગના હતે ુ

માટે ચ  ાંટણી અનધકારી ચેિાાં થયાના પરુાવો આપતુાં સીલ ઉપયોગમાાં લઈ ર્કે. 

 

 
2 જુઓ ચ  ાંટણી સ  ાંક્રહતા §20132 



• અનનધકૃત ઍતસેસ આવા અનનધકૃત ઍતસેસની ઘટના બની હતી તવેા ભૌનતક પરુાવામાાં 
પક્રરણમે. આ નવભાગના હતે ુ માટે ચ  ાંટણી અનધકારી ચેિાાં થયાના પરુાવો આપતુાં સીલ 

ઉપયોગમાાં લઈ ર્કે. 

• ડ્રોપ-બૉતસ મતપત્રોન ેક્ાાં દાખલ કરવા તેની ઓળખ આપતુાં હોય એવી ચોક્કસ સાઇનેજ 

પ  રી પાિર્.ે 

• દરેક ડ્રોપ-બૉતસન ેએક અનન્દ્ય ઓળખ િમાાંક ફાળવવામાાં આવરે્ જે ડ્રોપ-બૉતસ પર ક્સ્થત હર્ે 
અને નનયતુત કરેલા મતપત્ર એકત્ર કરનાર, તેમજ જાહરે જનતાથી સરળતાથી જાણી ર્કાય તેવો 
હર્ે. 

• ડ્રોપ-બૉતસન ેસ્પષ્ટ રીત ેઅને જોઈ ર્કાય તેમ, એક “અનધકૃત મતપત્ર ડ્રોપ-બૉતસ” એમ અંક્રકત 

કરવામાાં આવર્.ે 

• ડ્રોપ-બૉતસ હાિશવેર કોઈપણ મજબ  ત પકિ, ચીમળવુાં અથવા કાાંિાના મરોિ નવના ઉપયોગમાાં લઈ 

ર્કાય તેવુાં હર્.ે 

• ડ્રોપ-બૉતસ હાિશવેરન ેમતદાર દ્વારા ઉપયોગમાાં લેવાવા માટે પાાંચ (5) પાઉન્દ્િ કરતાાં વધ ુદબાણની 

જરૂર નક્રહ હોય. 

• ડ્રોપ-બૉતસ વ્હોલચેરનો ઉપયોગ કરતા વ્યક્તત માટે તળયા અથવા જમીનની સપાટીથી 15 થી 48 

ઇંચની પહોંચના વ્યાપની અંદર ઉપયોગમાાં લઈ ર્કાય તેવુાં હર્ ે (આ વાહનોના ડ્રાઇવરો દ્વારા 
ઉપયોગમાાં લેવા માટેના ડ્રોપ-બૉતસન ેલાગ ુનક્રહ પિ)ે. 

• બૅલટ ડ્રોપ-બૉતસની સાઇનેજ એક અલગ રાંગ પ્રકારની, જે પષૃ્ઠભ   સાથ ેકૉન્દ્રાસ્ટ (રાંગછટાના ભેદ) 

ધરાવતી અને “આંજે નહીં” તેવી હોવી જરૂરી છે. 

• ડ્રોપ-બૉતસની રચના એવી રીત ેકરાયેલી હોવી જરૂરી છે કે જાહરે જનતાન ે તે આનધકાક્રરક અને 

સરુબક્ષત હોવાની સમજ થાય.  

• સમગ્ર કાઉન્દ્ટીમાાંના, કમશચારી સાથેના અને કમશચારી નવનાના, દરેક બૅલટ ડ્રોપ-બૉતસ, એક સમાન 

ઉપયોગ લાક્ષબણકતાઓ ધરાવતા, અને સમાન રચના, રાંગ ર્ૈલી ધરાવતા હોવા, અને જાહરે 

જનતાને ઓળખ માટે સનુવધા કરી આપતા સાઇનેજ ધરાવતા હોવા જરૂરી છે. 

• બૅલટ ડ્રોપ-બૉતસન ુકદ Santa Clara કાઉન્દ્ટીના વપરાર્ અને જરૂક્રરયાતો ઉપર આધાક્રરત છે. 

આનધકાક્રરક બૅલટ ડ્રોપ-બૉતસ નવર્ ેધ્યાનમાાં રાખવા જેવી ચાવીરુપ બાબતો: 

• ડ્રોપ-બૉતસ નવર્ ેધ્યાનમાાં રાખવા જેવી ચાવીરુપ બાબતો: 



• મતપત્રોન ેડ્રોપ-બૉતસમાાં પરત કરવા માટે કોઈ ટપાલ ક્રટક્રકટની જરુર નથી. 

• મેઈલ-દ્વારા-મત મતપત્રો ચ  ાંટણીના ક્રદવસ ેસાાંજે 8:00 વાગ્યા પછી કોઈપણ અનધકૃત ડ્રોપ ઓફ 

સ્થાન પર સ્વીકારવામાાં નક્રહ આવે. 

o ડ્રોપ-બૉતસન ેચ  ાંટણીના ક્રદવસ ેબરાબર સાાંજે 8:00 વાગ્ય ેતાળાબાંધ કરી દેવાર્.ે 

o અપવાદ છે કે જયારે મત કેન્દ્ર બાંધ થઈ રહ્ુાં હોય, ત્યારે મતદારો તેમના મતપત્રો પરત 

કરવા પહલેેથી જ કતારમાાં હોય અથવા કોટશના હુકમ દ્વારા સમય વધારાયો હોય. 

• આનઘકાક્રરક બૅલટ ડ્રોપ-બૉતસ સાથ ેચેિાાં કરવા એ ગાંભીર અપરાધ છે3. 

• ચ  ાંટણી અનધકારીન ેબૉતસ પ  રુાં ભરેલુાં છે, તેની સાથ ેચેિાાં થયા છે, અથવા તે નકુસાન પામેલુાં છે તે 

સલાહ આપવા માટે દરેક ડ્રોપ-બૉતસ પર એક સ  ચના મ  કવામાાં આવરે્.  

• ડ્રોપ-બૉતસ સાથ ેચેિાાં થયેલા છે કે નકુસાન થયેલુાં છે તેવુાં ક્ાાં તો ROV ની કચેરી અથવા તો 

SOSને સ  બચત કરવા માટે બૉતસ પર ROV કચેરીનો નાંબર અને એક ટોલ-િી નાંબર હર્ે4.  

મતદારો કે જેમની બોલવાની પ્રાથનમક ભાષા અંગ્રેજી નસવાયની હોય તેમને પ  રતી સલુભતા માટે, િોપ-

બૉતસ પર તમામ ચૌદ ભાષામાાં “અનધકુત મતપત્ર િોપ-બૉતસ” અંક્રકત કરેલ હોય છે: અંગ્રેજી, ચાઇનીઝ, 

સ્પેનનર્, ટાગાલોગ, નવએટનામીસ, ખ્મેર, કોક્રરયન, ક્રહન્દ્દી, જાપાનીઝ, ગજુરાતી, નેપાળી, પાંજાબી, 

તાનમલ અને તેલગુ.ુ 

ઉપરાાંત, દરેક બૅલટ ડ્રોપ-બૉતસ પર મતદારન,ે જો જરૂર હોય તો, વધારાના મતપત્ર પરત કરવાના 

પરબબક્રિયાાં ઉપલબ્ધ છે તેમ જણાવતી એક સાઇન હોય છે. મતદારન ે પરબબક્રિયાાં પરના નનદેર્ોનુાં 

પાલન કરવાની સ  ચના અપાય છે, જેમાાં તેમનુાં નામ, રહઠેાણનુાં સરનામુાં, જન્દ્મ તારીખ ભરવાનુાં, અને 

તેમની સહી પ  રી પાિવાનુાં સામેઈલ છે. જો બૅલટ ડ્રોપ- બૉતસનો ઉપયોગ કરી રહ્ાાં હોવ, તો મતપત્રોને 

મતદારની માક્રહતી અને સહી સાથ ેએક પરબબક્રિયાાંમાાં બાંધ કરીન ેપરત કરવા જરૂરી છે. મતદારન ેકોઈ 

 
3 જુઓ California ચ  ાંટણી સ  ાંક્રહતા §18500 
4 જુઓ California ચ  ાંટણી સ  ાંક્રહતા §20132 



પ્રશ્નો હોય અથવા વધ ુ સહાયની જરૂર હોય તો કૉલ કરવાની સલાહ આપીન ેએક ટોલ- ફ્રી નાંબર પ  રો 

પાિવામાાં આવેલ છે.  

નવકલાાંગતા સાથે અમેક્રરકન અનધનનયમ (ADA) ની ઍતસેનસબબબલટી જરૂક્રરયાતોને પહોંચી વળવા માટે ડ્રોપ 
બોતસ ક્રિઝાઇન કરવામાાં આવ્યા છે. વધમુાાં, કેટલાક ડ્રોપ બોતસ મતદારને તેમના વાહનની અંદરથી વાહન 
પાકશ કરવા અથવા છોિવાની જરૂર વગર તેમના મતપત્રને વાહન ચલાવવા અને જમા કરાવવાની માંજ રી 
આપે છે. ડ્રોપ-બોતસની સલુભતા નવરે્ની માક્રહતી કાઉન્દ્ટી મતદાર માક્રહતી માગશદનર્િકામાાં ર્ામેલ કરવામાાં 
આવર્ે. 

મત કેન્રો 

મત કેન્દ્રો 11 ક્રદવસો સધુી ખલુ્લાાં રહ ેછે અને તેઓ નવા અને વધ ુસલુભ મત ઉપકરણો, ભાષા સહાય 

વિ ેસજ્જ છે, અને ર્રતી મતદાર નોંધણી (CVR) તથા તે જ ક્રદવસ ેમતદાન રજ  કરે છે. ઉપરાાંત, 

મતદારો એક ફાળવેલા પોબલિંગ સ્થળ સધુી મયાશક્રદત નથી, પરાંત ુતેમની પાસ ેસમગ્ર County of 

Santa Clara માાં ઉપલબ્ધ કોઈ પણ મત કેન્દ્ર સ્થાનોમાાંથી કોઈ એકની મલુાકાત લેવાનો નવકલ્પ 

ધરાવર્.ે  

VCA હઠેળ, મત કેન્દ્રો આ પ  વે પરાંપરાગત પોબલિંગ સ્થળો પરની પ્રસ્થાનપત રીત કરતાાં વધ ુક્રદવસો સધુી 
ખલુ્લાાં રહ ેતે જરૂરી હોય છે. મત કેન્દ્રો બે વહલેુાં મતદાન સમયગાળાઓ હઠેળ ચાલ ુરખાવા જરૂરી છે: (1) 

ચ  ાંટણીના ક્રદવસથી દસ ક્રદવસ પહલેાાં, અને ચ  ાંટણીના ક્રદવસને સમાવીન,ે કુલ 11 ક્રદવસ માટે; અને (2) 

ચ  ાંટણીના ક્રદવસથી ત્રણ ક્રદવસ પહલેાાં, અને ચ  ાંટણીના ક્રદવસન ે સમાવીને, કુલ ચાર ક્રદવસ માટે. 

California ચ  ાંટણી સાંક્રહતા એ પક્રરમાણો ગોઠવે છે જેના અનસુાર એક કાઉન્દ્ટીએ મતદારો માટે મત કેન્દ્ર 

સ્થાનો પ  રાાં પાિવા જરૂરી છે:  

• ચ  ાંટણીના ક્રદવસથી દસ (10) ક્રદવસ પહલેાાંથી ર્રુાં કરીન,ે અને ચ  ાંટણીના ક્રદવસ પહલેાના 
ચોથા ક્રદવસ સક્રહત ત્યાાં સધુી, કુલ સાત (7) ક્રદવસ માટે, જયાાં ચ  ાંટણી થતી હોય તે મત 

નવસ્તારની અંદર દર 50,000 નોંધાયેલા મતદારો માટે એક મત કેન્દ્ર ચલાવવુાં જરુરી છે.  

• ચ  ાંટણીના ક્રદવસથી ત્રણ (3) ક્રદવસ પહલેાાંથી ર્રુાં કરીન,ે અને ચ  ાંટણીના ક્રદવસને સમાવીને, 
કુલ ચાર (4) ક્રદવસ માટે ચ  ાંટણી થતી હોય તે મત નવસ્તારમાાં દર 10,000 મતદારો માટે 

સવારે 7 થી રાત્ર ે8 સધુી એક મત કેન્દ્ર ચલાવવુાં જરૂરી છે. 



• VCA મોિલ અંતગશત યોજાતી ખાસ ચ  ાંટણીઓ માટે, ચ  ાંટણીના ક્રદવસથી દસ (10) ક્રદવસ 

પ  વેથી ર્ર કરીન,ે ક લ દસ (10) ક્રદવસો સધુી, દર 60,000 મતદારો પર એક મત કેન્દ્ર 

ચલાવવુાં જરૂરી છે; અને ચ  ાંટણીના ક્રદવસ,ે સવારે 7 થી રાત્ર ે8 સધુી દર 30,000 મતદારો માટે 

એક (1) મત કેન્દ્ર ચલાવવુાં જરૂરી છે. 

મતદારોન ે વધ ુ સારી સેવા પ  રી પાિવા માટે, Santa Clara કાઉન્દ્ટી ન્દ્ય  નતમ જરૂક્રરયાત કરતાાં 
વધારાના 11-ક્રદવસ મત કેન્દ્રો, અને ન્દ્ય  નતમ જરૂક્રરયાત કરતાાં વધારાના 4-ક્રદવસ મત કેન્દ્રો 
ચલાવવાનુાં આયોજન કરી રહ્ુાં છે, જયારે સાંર્ાધનો ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે. તમામ મત કેન્દ્રોના 
કામગીરીના કલાકો ચ  ાંટણીના ક્રદવસ પહલેાાંની તારીખોએ દર સનુવધા માટે અલગ હોઈ ર્કે5. ચ  ાંટણી 
સાંક્રહતા અનસુાર, ચ  ાંટણીના ક્રદવસ ેતમામ મત કેન્દ્રો સવારે 7:00 થી સાાંજે 8:00 વાગ્યા સધુી મતદારો 
માટે ખલુ્લા હર્ે6. મતદારોના રજજસ્રાર (ROV) ના વતશમાન નોંધણી થયેલા મતદારોની સાંખ્યાનો 
ઉપયોગ કરીને, ન્દ્ય  નત્તમ આવશ્યક 11-ક્રદવસ અને 4-ક્રદવસ ના મત કેન્દ્રી નીચેના કોષ્ટક નોંધેલ છે. 

ખરેખરી ગણતરી ચ  ાંટણી સાંક્રહતાના પાલન અનસુાર ચ  ાંટણીના 88 ક્રદવસ પહલેાાં નક્કી કરવામાાં 
આવરે્7. 

. 

હદની શે્રણી ન્ય  નતમ જરૂક્રિયાત 

11-ક્રદવસ મત કેન્દ્રો 
(દર 50k નોંધાયેલા મતદરો માટે 1) 
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4-ક્રદવસ મત કેન્દ્રો 
(દર 10k નોંધાયેલા મતદરો માટે 1) 
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મતદારની નોંધણી 
 

પરાંપરાગત પોબલિંગ પ્લેસ મોિેલ દ્વારા જે સેવાઓ પ  રી પાિવામાાં આવતી હતી, તેના કરતાાં ઘણી 
વધારે સેવાઓ મત કેન્દ્રો પ  રી પાિે છે. મત કેન્દ્રો ખાતે રજ  કરવામાાં આવતી નવસ્તારેલી સેવાઓમાાંની 

 
5 ROV હજી પણ મત કેન્દ્રો મેળવવાની પ્રક્રહયા કરી રહ્ુાં છે અને બધા ચોક્કસ સ્થાનો તથા કામગીરીના કલાકો પ્રકાર્નના સમયે ઉપલબ્ધ ન હતા.   
6 જુઓ ચ  ાંટણી સ  ાંક્રહતા §4005 
7 જુઓ ચ  ાંટણી સ  ાંક્રહતા §12223 



એક મતદાર નોંધણી છે. મતદારો પાસે હવે મત માટે નોંધણી કરાવવાની, તેમની મતદાર નોંધણી 
અપિેટ કરવાની, અને કોઈપણ મત કેન્દ્ર પર ર્રતી મતદાન કરવાની ક્ષમતા છે. મતદારો જેઓ 

ર્રતી મતદાર નોંધણી (CVR) હઠેળ મત આપવા માટે પાત્ર જણાયા છે, તમેન ેએક CVR પરબબક્રિયાાં 
સાથ ેએક મતપત્ર મળર્ે. 
 

CVR એ નોંધણી બાંધ થવાના 15-માાં ક્રદવસ ેઅથવા તે પ  વે મત આપવા માટે નોંધાયેલા ના હોય તેવા 
સમદુાયના સભ્યોન ેએક મત કેન્દ્ર પર નોંધણી માટે જઈ અને તે જ ક્રદવસ ેમત આપી ર્કવા માટેનો એક 

રસ્તો છે. મતદારો નોંધણીના 15-ક્રદવસ પ  રાાં થયા પછી તમેના સરનામાાં અથવા રાજ નનૈતક પક્ષન ે

અપિેટ કરવા માટે પણ CVRનો ઉપયોગ કરી ર્કે છે. તેમ છતાાં, રાજકીય પક્ષને અપિેટ કરવાનુાં માત્ર 

રાષ્રપનતની પ્રાથનમક ચ  ાંટણીને જ લાગ ુપિ ેછે. એક વખત પ  રુાં કરેલુાં CVR મતપત્ર ROV કચેરીને પરત 

કરવામાાં આવે, પછી સાંભનવત મતદારન ે પાત્રતા માટે ચકાસવામાાં આવરે્. મતપત્રને ત્યારે જ 

ખોલવામાાં અને ગણતરીમાાં લેવામાાં આવરે્ જયારે એવી ખરાઈ થાય કે મતદાર તમામ પાત્રતા 
જરૂક્રરયાતોને પ  રી કરે છે. CVR પરબબક્રિયુાં મતદારની નોંધણી માટેની એક્રફિેનવટ તરીકે પણ કામ કરર્ ે

અને મતદાર પરબબક્રિયાાંમાાંથી તેમની રસીદ ફાિીન ેદ ર કરી ર્કે છે જેથી તઓે તેમના મતપત્રની ક્સ્થનત 

ROVની વેબસાઇટ પર તપાસતા રહી ર્કે8. 

પ  રક મતપત્ર 

મત કેન્દ્રો હવે નવનાંતી કરવાથી મતદારોને પ  રક મતપત્રો પ  રા પાિે છે. એવી ચકાસણી થયા પછી કે 

ROV9 દ્વારા મતદાર પાસેથી તે જ ચ  ાંટણી માટે મતપત્ર પ્રાત નથી થયુાં, મતદાર કોઈપણ મત કેન્દ્ર પર 

એક પ  રક મતપત્રની નવનાંતી કરી ર્કે છે. જો ROV એવુાં નક્કી ન કરી ર્કે કે મતદાર પાસેથી એક 

મતપત્ર પ્રાપ્ત થયુાં છે કે કેમ, તો ROV મતદારને કામચલાઉ મત આપવા માટે પરવાનગી આપી ર્કે. 

વૈકલ્પપક મતદાન10 

કોઈપણ મત કેન્દ્ર પર, મતદર કામચલાઉ મત આપી ર્કે. એક મતદાર જે નોંધણી થયેલ હોવાનો 

દાવો કરે, પરાંત ુજેની નોંધણી અને પાત્રતાન ેROV કમશચારી દ્વારા તાત્કાબલક નક્કી ન કરી ર્કાય, તે 

 
8 વોટ-બાય-મેલ બેલેટ રેક્રકિંગ વેબસાઇટ: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab8 Elections Code §4005 

9 ચ  ાંટણી કોિ §4005 

10 ચ  ાંટણી કોિ §14310 



એક કામચલાઉ મતપત્ર વિ ેમત આપવાને હકદાર છે. ROVએ મતદારન ેતેમના આમ કરવા માટેના 

હક નવર્ે જાણ કરવી જ રહી અને મતદારને આ પ  રાાં પાિવા જ રહ્ાાં: 

• કામચલાઉ મતપત્ર પર મત આપવાની પ્રક્રિયા અને પદ્ધનતઓ અંગે લેબખત સ  ચનાઓ સાથ ેએક 

કામચલાઉ મતપત્ર 

• મતદારની નોંધણી અને મત આપવા માટે પાત્રતા અંગે લેબખત એકરારનામુાં, જે મતદાર દ્વારા સહી 
કરાવુાં જરૂરી છે 

કામચલાઉ મતદાન કરવા માટે, મતદારે, ROV કમશચારીની હાજરીમાાં, મતદાર મત આપવા માટે 

પાત્રતા ધરાવે છે અને County of Santa Clara માાં નોંધાયેલ હોવાનુાં જણાવતુાં લેબખત એકરારનામુાં સહી 
કરી આપવુાં જ રહ્ુાં. મતદારે તે પછી મતપત્રન ેROVની મખુ્ય કચેરીએ પરત કરવા માટે એક કામચલાઉ 

મતપત્ર પરબબક્રિયામાાં બાંધ કરવુાં જરૂરી છે. 

સત્તાવાર કેનવાસ દરમ્યાન, કમશચારીએ મતદારનુાં સરનામુાં ચકાસવુાં અને કામચલાઉ મતપત્ર પરબબક્રિયાાં 
પરની સહી મતદારની નોંધણી માટેની એક્રફિેનવટ સાથ ેઅથવા મતદારની નોંધણી ફાઇલમાાંની અન્દ્ય સહી 
સાથ ેમેળ ખાય છે તે સનુનનિત કરવુાં જરૂરી છે. સહીની જગ્યા લેતાાં પ્રથમ, મધ્ય નામ, અથવા બન્ને, 
અધાક્ષરોમાાં બભન્નતા મતપત્રને અમાન્દ્ય નથી કરી દેત ુાં. કમશચારીએ મતપત્રને ખોલતાાં અને ગણતરીમાાં 
લેતા પહલેાાં વધારાની પાત્રતા જરૂક્રરયાતો પણ ચકાસવી જરૂરી છે. 

કોઈપણ મતદાર જે કામચલાઉ મતપત્રથી મત આપે છે, તે પરબબક્રિયાાંમાાંથી તેમની રસીદ ફાિી લઈ ર્કે 

જેથી તેઓ તેમના મતપત્રની ક્સ્થનતની ROV વેબસાઇટ પર તપાસતા રહી ર્કે છે11. તેમનુાં મતપત્ર 

ગણતરીમાાં લેવાયુાં છે કે કેમ જોવા, અને જો નક્રહ, તો તે ગણતરીમાાં ન લેવાયાનુાં કારણ ર્ોધવા માટે 

મતદારો ROVનો સાંપકશ  કરી ર્કે અથવા વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરી ર્કે છે12. 

 
 

મત કેન્રોમાૂં સલુભ મતદાન 

 

Santa Clara કાઉન્દ્ટી મતના રજજસ્રાર (ROV) નુાં ધ્યેય VCAના આયોજન અને અમલીકરણમાાં 
સમગ્રપણે મતદાર સલુભતા ધ્યાનમાાં લેવાય છે તે સનુનનિત કરવાનુાં છે. જયાાં ROV મતદારોની 
કોઈપણ અને તમામ જરૂક્રરયાતોની પ  તશતા પ  રી પાિવા માટે થઈને મત કેન્દ્ર પસાંદગી, મતદાન 

મર્ીનો, અને ચ  ાંટણીની તાલીમ અન ે નનયકુ્તત કરવા નવર્ ે નવચાર કરી રહી છે ત્યારે સલુભતા એ 

 
11 વોટમેલ-બાય- બલેેટ રેક્રકિંગ વેબસાઇટ: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab 
12 કામચલાઉ મતપત્ર રેક્રકિંગ વેબસાઇટ: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=pb 

https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab
https://eservices.sccgov.org/rov?tab=pb


ધ્યાનમાાં લેવાનો પ્રમખુ મદુ્દો છે. ROV દરેક મતદાર માટે એક સલામત, સલુભ, અને સ્વતાંત્ર મતદાન 

અનભુવનો ફેલાવો કરવા માટે અગાઉથી સ્થાનપત કાયશિમો, જેવા કે દ રસ્થ સલુભ વોટ -બાય-મેઈલ 

(RAVBM) મતદાનની સાથ ે બેલટ માક્રકિંગ ક્રિવાઇબઝસ (BMD) ઉપયોગમાાં લ ે છે. Santa Clara 

કાઉન્દ્ટીએ, તમામ મત કેન્દ્રો ખાતે સલુભ મતદાન પ  રુાં પાિ્ુાં છે, અને પ  રુાં પાિવાનુાં ચાલ ુરાખર્ે13.  

 

ROV મત કેન્દ્ર સનુવધાની જે લાક્ષબણકતાઓ માનકોન ેપ  રાાં કરતી હોય, અને જેમાાં સધુારાઓની જરૂર 

હોય તેવાની ઓળખ કરવા માટે California રાજય સબચવનુાં સલુભતા ચેકબલસ્ટ સવેક્ષણ ઉપયોગમાાં લ ે

છે. તમામ સધુારાઓ નવતરણ પ્રણાલીમાાં અને સનુવધાને ગોઠવવા તથા ચલાવવાનો હવાલો ધરાવતા 
સપુરવાઈઝરોને આપવામાાં આવરે્ તેવી નકર્ાઓ, ઉદાહરણો અને ફોટાવાળી વ્યક્તતગત મત કેન્દ્ર 

પકુ્સ્તકામાાં લખવામાાં આવરે્. સધુારાઓ નવકલાાંગતા સાથેના અમેક્રરકનો અનધનનયમ (ADA) ની 
જરૂક્રરયાતો પ  રી કરે તેવુાં અપેબક્ષત છે અને ADA પાક્રકિંગ જગ્યાઓ, રેમ્પ, દરવાજાઓ, ચાલવાના 
રસ્તાઓ અને અન્દ્યોનો સમાવેર્ કરી ર્કે14. 

 

Santa Clara કાઉન્દ્ટી માાં દરેક મત કેન્દ્ર ઓછામાાં ઓછા ત્રણ (3) બેલટ માક્રકિંગ ક્રિવાઇઝ વિ ેસજ્જ છે, 
પરાંત ુROV વધ ુગીચ વસ્તીવાળા નવસ્તારોમાાં અને ઐનતહાનસક રીતે વધ ુમતદાન ધરાવતાાં મત 
કેન્દ્રો પર વધ ુસપ્લાય કરરે્. િોનમનનઅન મતદાન પ્રણાલી ICX BMD થોિા નવકલાાંગ મતદારો માટે 

એક સ્વતાંત્ર મતદાન અનભુવ પ  રો પાિ ેછે. દરેક મત કેન્દ્ર માટે BDMs નવનવધતાભરી મતદાન પદ્ધનત 

નવકલ્પો સાથે ADA-ફક્રરયાદ સનુવધા અને એતસેસક્રરઝ ધરાવ ેછે. આ એકમોન ેતમામ મતપત્ર પ્રકારો 
અને ભાષા સાંસ્કરણો સાથ ેપ્રોગ્રામ કરવામાાં આવે છે. 
 

દેર્ની મત વ્યવસ્થામાાં એવી ઘણી સનુવધાઓ છે કે જે વધ ુસલુભ મતનો અનભુવ પ  રો પાિ ેછે. આ 

પ્રણાલી ઑક્રિઓ, નવઝ્અુલ અને સ્પર્ેષ્ક્ન્દ્રયને લગતાાં ઇન્દ્ટરફેસને સમથશ બનાવે છે જે કોઈપણ 

મતદાર-પસાંદગીના સાંયોજનોમાાં મતપત્રની નવગતો જાણવામાાં અને તેન ે અંક્રકત કરવા માટે 

ઉપયોગમાાં લેવાય છે. નવઝ્અુલ સ્િીન સધુારાનાાં સાંદભશમાાં, સ્િીન પર ફૉન્દ્ટનુાં કદ બદલી ર્કાય છે 

અને સ્િીન ક્રરઝોલ્યરુ્નને કાળા બેકગ્રાઉન્દ્િ પર ઉચ્ચ-કોન્દ્રાસટ સફેદમાાં પરાવનતિત કરી ર્કાય છે. 

સ્િીન સધુારા ઉપરાાંત, ઑક્રિઓ સ્પર્ેષ્ક્ન્દ્રયને લગતાાં ઇન્દ્ટરફેસ (ATI) કીપેિન ેજોિી ર્કાય છે. ATI 

યનુનટ અવાજ-નનયાંનત્રત ઑક્રિઓ મતદાન ઘટક વિ ે સજ્જ છે કે જે મતદારોને તેમના મતપત્રને 
સાાંભળવા દે છે, વ્યાખ્યાનની ગનત વધ-ઘટ કરી ર્કે છે (જો જરૂર લાગ ેતો), અને તેમની પસાંદગીઓ 

 
13 ચ  ાંટણી સ  ાંક્રહતા §19240 
14 નવકલાાંગતા 14 અમેક્રરકનો અનધનનયમ વેબસાઇટ: https://www.ada.gov/   



રજ  કરી ર્કે છે. ATI માાં સબાંનધત અંધબલનપના વણશનો સાથ ેનેનવગેર્ન માટે અને “નસપ એન્દ્િ પફ” 

અથવા પેિલ પસાંદગી ઉપકરણો માટેની સ  ચનાઓ માટે મોટા બટનની સાંપ  ણશ શ્રેણી છે. જે મતદારો 
સ્વતાંત્ર રીતે આ સનુવધાઓનો ઉપયોગ ના કરી ર્કે, તેઓ તેમન ેમતદાનમાાં સહાય કરવા માટે બે 
વ્યક્તતઓ સધુી લાવી ર્કે છે. ઉપરાાંત, નવનાંતી કરવામાાં આવ ેતો, ROV કાઉન્દ્ટી મતદાર માક્રહતી 
માગશદનર્િકા (CVIG) ની ઑક્રિઓ ટેપ પ  રી પાિ ેછે. 

એક અથવા વધ ુBMD નનષ્ફળ રહ ેઅથવા ખોટકાઈ જાય તેવી પક્રરક્સ્થનતમાાં, ROV જરૂરી હોય તેવા, 
કોઈપણ સાધનોની બદલી કરવાની પ્રક્રિયાઓ ત્વક્રરતપણે ર્રુ કરર્.ે બદલીની પ્રક્રિયાન ેસ્થાનના 
ઉપલબ્ધ કામ કરી રહલેા એકમો, ક્ષમતા જરૂક્રરયાતો અને ખોટકાવાની તીવ્રતાન ેઆધારે પ્રાથનમકતા 
આપે છે. ટેકાની કામગીરીનો ગણુોત્તર દર છ (6) મત કેન્દ્ર જ થો માટે એક (1) સપોટશ  સાઇટ સાથ ેત્રણ 

(3) ટીમનો છે. 

 

વધારાની સલુભતા સેવાઓ જે દરેક મત કેન્દ્ર ખાતે ઉપલબ્ધ હર્,ે તે છે કબશસાઇિ મતદાન અને એવા 
ગ્રીટસશ હોવા જેઓ મત કેન્દ્ર પ્રક્રિયા દ્વારા તમામ મતદાર જરૂક્રરયાતોનુાં મ  લ્યાાંકન કરવા અને નનદેર્ 

આપવા માટે તાલીમબદ્ધ હર્.ે  

 

ભાષાકીય સહાય  

 

દરેક મત કેન્દ્ર માટે ROVનુાં ધ્યેય જરૂરી તમામ ભાષાઓમાાં થોિા પ્રકારની ભાષા સહાયતા પ  રી 
પાિવાનુાં છે15. 

County of Santa Clara માટે, આ ભાષાઓમાાં આમનો સમાવેર્ થરે્: 

 

- અંગ્રેજી 

- ચાઇનીઝ 

- સ્પેનનર્ 

- ટાગાલોગ 

- નવયેટનાનમઝ 

- ક્રહન્દ્દી 
- જાપાનીઝ 

- ખ્મેર 

- કોક્રરયન 

- ગજુરાતી 

- નેપાળી 
- પાંજાબી 
- તાનમલ 

- તેલગુ ુ

કોઈ એક ચોક્કસ સમદુાયની જરૂક્રરયાતો ઉપર આધાર રાખતાાં, ROV કોઈ આપેલ સમદુાયમાાં જાણીતી 
ભાષાઓ બોલી ર્કતા હોય તેવા દ્વદ્વભાષી કમશચારીની નનમણ  ાંક કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ચોક્કસ ભાષા 
જરૂક્રરયાતો ધરાવતા નવસ્તારોની ઓળખ કરાર્,ે જો કે દ્વદ્વભાષી કમશચારીઓ ઉપલબ્ધ ન હોય તો, મત કેન્દ્ર 

 
15 ચ  ાંટણી સ  ાંક્રહતા §12303   



કમશચારી ROVનો સાંપકશ  કરર્ ેઅન ેમતદારન ે દ્વદ્વભાષી કચેરી કમશચારી અથવા કાઉન્દ્ટીની ફોન ભાષાાંતરણ 

સેવા સાથ ેજોિર્.ે 

મતદાર િેટાબેઝમાાંથી માપણી અને ભાષા આંકિાઓ સાથ ેજોિાણમાાં, ROV દ્વદ્વભાષી કમશચારીની નનમણ  ાંક 

એવા સ્થાનોએ કેષ્ક્ન્દ્રત કરવામાાં સમથશ રહરે્ે જયાાં તેઓ સૌથી વધ ુઅસરકારક રીત ેસમદુાયને શ્રેષ્ઠ રીત ે

કામ લાગી ર્કે. જો સમગ્ર કાઉન્દ્ટીમાાં આવેલા દરેક મત કેન્દ્ર પર કામ કરવા માટે દરેક ભાષાના પ  રતી 
સાંખ્યામાાં દ્વદ્વભાષી ચ  ાંટણી અનધકારીઓ નક્રહિં હોય તો દ્વદ્વભાષી ચ  ાંટણી અનધકારીઓની નનયકુ્તત ચોક્કસ ભાષા 
સમદુાયોમાાં આવેલા મત કેન્દ્રો પર કેષ્ક્ન્દ્રત કરવામાાં આવરે્. 

સાંધીય રીતે ફરજજયાત કરેલી અંગ્રેજી, ચાઇનીઝ, સ્પેનનિંસ, ટેગલૉગ, નવયેટનામ ભાષાઓ, અને ક્રહન્દ્દી, 
ખમેર, કોક્રરયન, અને જાપાનનઝ જેવી રાજય દ્વારા ફરજજયાત કરેલી ભાષાઓમાાં અનધકૃત મતપત્રો, CVR 

અને કામચલાઉ પરબીિોયા બનાવવામાાં આવે છે. EC 14201 મજુબ લબક્ષત અનધકારક્ષેત્રમાાં ગજુરાતી, 
નેપાળી, પાંજાબી, તાનમલ, તેલગુ ુજેવી રાજય દ્વારા ફરજજયાત કરેલી ભાષામાાં પ્રનતકૃનત બેલટ બનાવવામાાં 
આવે છે. મત કેન્દ્રનુાં બચિ તમામ ચૌદ ભાષાઓમાાં આપવામાાં આવે છે. પ્રનતકૃનત મતપત્ર એ મતદાન 

કરતી વખતે મતદાર સાંદભશ તરીકે ઉપયોગ કરી ર્કે તેવા નમ  નાના મતપત્રો છે. 

County of Santa Clara ના મતદારોના રજજસ્રાર લબક્ષત મત કેન્દ્રો માટે પાાંચ રાજય દ્વારા ફરજજયાત 

કરેલી ભાષાઓમાાં પ્રનતકૃનત મતપત્રો તૈયાર કરર્,ે આ ભાષાઓન ે 2021 માાં ઉમેરવામાાં આવી હતી: 
ગજુરાતી, નેપાળી, પાંજાબી, તાનમલ, અને તેલગુ.ુ ખાનગી મતપત્ર પર મતદાન કરતી વખતે નનયતુત 

મત કેન્દ્રોના મતદારો માટે પ્રનતકૃનત મતપત્રની નકલો ઉપયોગમાાં લેવાર્.ે મતદારોન ેપ્રનતકૃનત નકલ 

સાથ ેમત આપવાનો પ્રયાસ કરવાથી બચાવવા માટે તે નનયનમત મતપત્રથી દેખાવમાાં અલગ હોવા 
જોઈએ. મતદાર દ્વારા નવનાંતી કરવામાાં આવે ત્યારે મતપત્રની પ્રનતકૃનત નકલોના અક્સ્તત્વની જાણ કરવા 
અને પ્રનતકૃનત મતપત્ર કેવી રીત ેઆપવા તે હતેથુી મત કેન્દ્રના કાયશકતાશઓન ેતાલીમ આપવામાાં આવરે્. 

ઇપોલબોતસની બાજુમાાં તમામ મત કેન્દ્રોમાાં લબક્ષત અનધકારક્ષેત્રો માટે દેર્ દ્વારા સમાનવષ્ટ તમામ 14 

ભાષાઓમાાં (અંગ્રેજી, ચાઇનનઝ, સ્પેનનસ, ટેગલોગ, નવયેટનાનમઝ, ખ્મેર, કોક્રરયન, ક્રહન્દ્દી, જાપાનનઝ, 

ગજુરાતી, નેપાળી, પાંજાબી, તાનમલ અને તેલગુ)ુ વચહ્નો લગાવવામાાં આવર્,ે જેના દ્વારા મતદારોને 
મતપત્રોની પ્રનતકૃનત નકલો હોવાની જાણ કરવામાાં આવરે્  

મતદાન કેન્દ્રો પર મતદારો માટે તમામ કાઉન્દ્ટી મતદાર માક્રહતી માગશદનર્િકાઓમાાં મતદાન કેન્દ્રો પર 

અને ચ  ાંટણી સાંક્રહતા§14201 મજુબની નવનાંતી પર મતદારોન ેએ જાણ કરવા માટે કે પ્રનતકૃનત મતપત્ર 

એલ્પ્લકેર્ન અને નોક્રટસ 14 ભાષાઓમાાં હર્.ે ચ  ાંટણીના ઓછામાાં ઓછા 14 ક્રદવસ પહલેા મત કેન્દ્રોને 



મતદાર કેન્દ્રોની ઓળખ આપવાની સ  બચ કે જયાાં મતદારો માટે પ્રનતકૃનત મતપત્ર નકલો ઉપલબ્ધ છે, 

કાઉન્દ્ટની વેબસાઇટમાાં પ્રકાનર્ત કરવામાાં આવરે્.  

જયારે કોઈ ચોક્કસ દ્વદ્વભાષી કાયશકર ઉપલબ્ધ ન હોય, મત કેન્દ્ર કમશચારી ROV કચેરીને કૉલ કરી ર્કે છે 

અને અમારા દ્વદ્વભાષી કમશચારીઓમાાંના એક સાથ ેવાત કરી ર્કે છે. ઉપરાાંત, અમન ેમળેલી કોઈપણ 

ભાષા નવનાંતીને અમે કાઉન્દ્ટીની ફોન ભાષાાંતર સેવા થકી પણ પ  રી કરી ર્કીએ છીએ. 

 

નપ્રન્દ્ટ મીક્રિયા તેમજ ઇલેતરોનનકલી (દેર્ના મતદાર માટેની માક્રહતી માગશદનર્િકા (CVIG)) બન્ને રીતે 
તમામ મત સામગ્રીઓન ેસાંધીય રીત ેફરજજયાત એવી પાાંચ ભાષામાાં તૈયાર કરવામાાં આવરે્. તમામ 

મત કેન્દ્રો ખાતે ભાષાકીય સહાયની ઉપલબ્ધતા લખેલા બચિો મ  કવામાાં આવરે્. કાઉન્દ્ટીની ફોન 

અનુિાદ સેિા. 

તમામ મતદાન સામગ્રીઓ મકુ્રરત માધ્યમોમાાં તેમજ ઈલેતરોનનકલી (કાઉન્દ્ટી વોટર ઈન્દ્ફોમેર્ન 
ગાઈિ (CVIG) ધરાવત ુાં ટેબ્લેટ) એમ પાાંચ સાંઘીય ફરજજયાત ભાષાઓમાાં બનાવવામાાં આવે છે. 
ભાષા સહાયની ઉપલબ્ધતાની નોંધ લેતા તમામ મત કેન્દ્રો પર બચિો પણ મકુવામાાં આવરે્ 
  



મત કેન્ર નનયકુ્તત નવચારણા 
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માપદાંિોનો ઉપયોગ કરે છે. અનેક ઉપલબ્ધ સ્ત્રોતોમાાંથી એકત્ર કરેલ િેટા (દા. ત. અમેક્રરકન કમ્યનુનટી 
સવે, ROV મતદાર િેટાબેઝ, VTA બસ સ્ટોપ) નો ઉપયોગ આ માપદાંિો માટે પક્રરમાણની ગણતરી માટે 

કરે છે. આ માપદાંિોમાાં જાહરે પક્રરવહન, રાકીકની ઢબ, વસ્તી કેન્દ્રી, ભાષાકોય લઘમુતીઓ, 

નવકલાાંગતા, વાહન માબલકીનો નીચો દર, ઓછી આવક, મેઈલ-દ્વારા-મતનો ઓછો ઉપયોગ અને ઓછી 
મતદાર નોંધણીનો સમાવેર્ થાય છે 

“DOTS” નામનુાં એક સીક્રટિંગ સાધન ROVને મત કેન્દ્રો માટે સૌથી વધ ુઅનકુ ળ સ્થાનો નક્કી કરવામાાં 
મદદ કરવા માટે નવકસાવાયુાં હત ુાં. આ મોિેલ કાઉન્દ્ટીન ે0.5 માઇલના ચોરસ ભાગોમાાં નવભાજન કરે છે. 

દરેક ચોરસ ભાગને ઉપર સ  બચમાાં સમાવેલા દરેક માપદાંિ માટે એકથી પાાંચના સ્કોર પર આંકવામાાં 
આવે છે. દરેક વ્યક્તતગત સ્કોરને ઉમેરીને અંતે એક કુલ સ્કોર મેળવવામાાં આવે છે. પછી સાંભનવત મત 

કેન્દ્ર અને બૅલટ િોપ-બૉતસ સ્થાનો ઉપર નકર્ાના સ્કોરની ઉપર મ  કાય છે. જે સ્થળો ઊ ાંચા સ્કોર વાળ। 
ચોરસ ભાગની અંદર, અથવા નજીક આવે તેમને પ્રાથનમકતા આપવામાાં આવે છે કારણ કે તેઓ વધ ુ

માપદાંિોને પ  રા કરતાાં હોય છે. 

આ પ્રક્રિયામાાં જાહરે જનત। તરફથી મળેલા ઇનપટુને પણ ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવે છે. ROV એ 

ભ  તકાળમાાં મતદાર નોંધણી તથા મેઈલ-દ્વારા-મતના ઉપયોગના નીચા દરો વાળા સમદુાયો સાથ ે

નનકટતાન ેઅગત્યતા આપે છે, કારણ કે આ સમદુાયો મત કેન્દ્ર દ્વારા પ  રી પિાતી સેવાઓ, જેવી કે 

ર્રતી મતદાર નોંધણી અથવા વ્યક્તતગત આવીને મતદાન કરવાનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરી ર્કે છે. જાહરે 

જનતા અને ROV કમશચારી દ્વારા પસાંદ કરાયેલા માપદાંિોને સાઇક્રટિંગ સાધન નવકસાવવાની પ્રક્રિયામાાં 
વધ ુ ભાર આપવામાાં આવે છે. અન્દ્ય માપદાંિો, જેવા કે ઓરિાની ઉપલબ્ધતા, ક્રકિંમત, કદ, 

આકાર, પાક્રકિંગ માટે સલુભતા અને નવકલાાંગ મતદારો માટે વૈકલ્લ્પક પઘ્ઠનતઓની જરૂક્રરયાતને ક્રકસ્સા 
દર ક્રકસ્સાના કાલ્પનનક િમને આધારે મ  લવવામાાં આવે છે. જનતા ROV ન ે
voterschoice@rov.sccgov.org પર અથવા (408) 299-POLL (7655) પર કૉલ કરીને મત કેન્દ્ર 
સ્થાનો માટે સ  ચનો સબનમટ કરી ર્કે છે. 

વધ ુ ગીચ નવસ્તારોમાાં, ભ  તકાળમાાં ઓછાં મતદાન થયેલા નવસ્તારોમાાં, અને ઓછી સેવાઓ પ્રાપ્ત 

સમદુાયોવાળા નવસ્તારોમાાં, પ  રત ુાં કવરેજ સનુનનિત કરવા માટે ROV એ કામગીરી કરી છે. ઉપરાાંત, મત 

કેન્દ્ર હદોને મતદારન ેમત કેન્દ્ર સધુી મસુાફરી કરવાના અંતર અને સમયને સીનમત કરવામાાં મદદ 



કરવા માટે સ્થાનપત કરાઈ. મોબાઇલ મત કેન્દ્રોના બદલે ROV ન્દ્ય  નતમ આવશ્યતતા નસવાયના 
વધારાના મત કેન્દ્રો રાખવાની અને આ સમગ્ર નવસ્તારોમાાં તેમને એકબીજાની નજીક રાખવાની 
યોજના ધરાવે છે, કે જેથી સ્થાનનક સમદુાયને સારી સેવા પ  રી પાિી ર્કાય. 

ચ  ૂંટણી અનધકારીઓનુૂં બૂંધારણ 

ROV મત કેન્દ્રો પર નનયતુત કરવા માટે ચ  ાંટણી અનધકારીઓને કામ ેરાખે છે. (ચ  ાંટણી સાંક્રહતા દ્વારા 
ઇલેતર્ન બૉડ્સ તરીકે સાંદભાશયેલા16). ચ  ાંટણી અનધકારીઓ ર્ક્ તેટલા વૈનવધ્યપ  ણશ સમદુાયોમાાંથી 
હોય છે, જેથી મતદારો માટે પ્રક્રિયા કરવા માટે જરૂરી કૌર્વ્યોનુાં પ્રમાણ વધારી ર્કાય17. મત કેન્દ્ર 

કમશચારીને ગ્રાહક સેવા, દ્વદ્વભાષી ક્ષમતા, વૈનવધ્યપ  ણશતા અન ેસમાવેર્ પ્રત્ય ેસાંવેદનર્ીલતા, નેતતૃ્વ 

ગણુો, ટેતનોલોજજકલ આવિતો, અન ેસામદુાનયક સહભાબગતાની નાગક્રરક ફરજો માટે સ્િીન કરવામાાં 
આવ ે છે. તેમને નવી મત કેન્દ્ર ટેતનોલૉજી, મતદારો સાથે કેવી રીત ેપ્રક્રિયા કરવી, અન ેટોળા પર 

કાબ  ના સાંચાલન માટે તાલીમ આપવામાાં આવી છે. વધારાના ગ્રાહક સેવા તાલીમ મદુ્દાઓમાાં વક્રરષ્ઠો 
અન ે નવકલાાંગ મતદારો માટે સલુભતા, સમાવેર્નો ભાવ અન ેયોગ્ય વાતચીતનો સમાવેર્ થાય છે. 

પાત્રતા અન ેસમદુાયની જરુક્રરયાતોને આધારે ROV શ્રેષ્ઠ ઉમેધ્વારોની પસાંદગી કરે છે.  

 

ચ  ાંટણી અનધકારીઓનુાં બાંધારણ વધારાની મદદ માટેના કાઉન્દ્ટી કમશચારીઓ અને સ્ટાઇપન્દ્િ પરના 
સ્વયાંસેવકોનુાં સાંયોજન છે. લીિ અને કારકુનને કલાકના દરે કાઉન્દ્ટી કામદારો તરીકે રાખવામાાં આવે છે 

અને ગ્રીટરો મોટા ભાગ ે સ્ટાઇપન્દ્િ કામદારો હોય છે. તમામ મત કેન્દ્ર કમશચારીઓ ભ  નમકા અનસુાર 

તાલીમબઇ્ઠ છે અને જો તમામ ચ  ાંટણી ક્રદવસમાાં નહીં તો એક ક્રદવસ (સ્ટાઇપન્દ્િ પરના કામદારો) થી 
લઈને અનેક લ્ધ્વસો સધુી કામ કરર્.ે 

મત કેન્દ્રો માટે કમશચારીઓન ેકામ ેરાખવા એ મત કેન્દ્રના કદ અને ચ  ાંટણીના ક્રદવસથી નનકટતા ઉપર 

આધાર રાખે છે. આયોજન એવુાં છે કે દરેક મત કેન્દ્ર ખાતે છ (6) થી પાંદર (15) ચ  ાંટણી અનધકારીઓ 

હોય. મોટા મત કેન્દ્રો પર અને વધ ુવ્યસ્ત સમય દરમ્યાન તથા જેમ ચ  ાંટણીનો ક્રદવસ નજીક આવે તેમ 

વધ ુકમશચારીઓ કામ ેલગાિાર્.ે કાઉન્દ્ટીની ભાષાકીય જરૂક્રરયાતોન ેસમથશન આપવા માટે ર્ક્ તેટલા 
વધ ુદ્વદ્વભાષી ચ  ાંટણી અનધકારીઓની ભરતી કરવા માટે પ્રયાસ કરવામાાં આવે છે. 

ઇલેતરોનનક પોલબતુસ (ઈ-પોલબતુસ) 
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VCA હઠેળ ફેરફારોના અસરકારક અમલીકરણ માટે, મત કેન્દ્રોને ઈ-પોલબતુસ વિ ેસજ્જ કરવામાાં 
આવેલ છે 18. ઈપોલબકુ એ ઇલેતરોનનક હાિવેર અને સોફ્ટવેરનુાં જોિાણ છે જેને મત કેન્દ્રો અને ROVની 
ચ  ાંટણી માક્રહતી સાંચાલન પ્રણાલી (EIMS) વચ્ચ ેસરુબક્ષત ઇલેતરોનનક સાંચારણ સનુનનિત કરવા માટે 

ઉપયોગમાાં લેવાય છે. ROV EIMS ત્યાર પછી VoteCal મારફત રાજયના સબચવની કચેરીને માક્રહતી 
મોકલે છે. VoteCal એ રાજયવ્યાપી કેન્દ્રસ્થ મતદાર નોંધણી િટેાબેઝ છે જે કાઉન્દ્ટી ચ  ાંટણી સાંચાલન 

પ્રણાલીઓ અને અન્દ્ય રાજય પ્રણાલીઓ, જેવી કે ક્રિપાટશમેન્દ્ટ ઑફ કરેતર્ન્દ્સ એન્દ્િ ક્રરહબેબબલટેર્ન, 

ક્રિપાટશમેન્દ્ટ ઓફ પલ્લ્બક હલે્થ, અને ક્રિપાટશમેન્દ્ટ ઓફ મોટર ષ્ક્વ્હકલ્સ સાથે પરસ્પર સાંચારણ અને 

માક્રહતીની આપ-લ ેકરે છે. આ નવી VCA ટેતનોલોજી એક લપેટોપ કે ટેબ્લટે પર કામ કરે છે, પરાંત ુતને ે

“હાિશન્દ્િ”; કરેલ છે; એનો અથશ એમ કે, માત્ર ROV દ્વારા માંજ ર કરાયેલુાં ઈ-પોલબકુ સોફ્ટવેર જ આ 

સાધન ઉપર કામ કરી ર્કે છે.ઈ-પોલબકુ નોંધણી થયેલા મતદારોની એક ઇલેતરોનનક સ  બચ (રોસ્ટર 

ઇન્દ્િેતસ) ધરાવર્ ેજેને મત કેન્દ્રો ખાતે મોકલી ર્કાય અને ઉપયોગમાાં લઈ ર્કાય. રોસ્ટર ઇન્દ્િેતસ એ 

ચ  ાંટણીમાાં મત આપવા માટે પાત્ર તમામ નોંધણી થયેલા મતદારોની ઔપચાક્રરક સ  બચ છે. મખુ્યત્વે 

તેનો ઉપયોગ મતપત્ર મેળવવા માટેની મતદારની યોગ્યતાની ખરાઈ કરવા માટે અને બેવડુાં મતદાન 

રોકવા માટે નજીકના વાસ્તનવક સમયમાાં મતદારનો ભ  તકાળ જાણવા માટે થાય છે. 

ઈ-પોલબતુસને એક સરુબક્ષત તાળાબાંધ, પાણીથી સલામત ખોખામાાં બાંધ કરવામાાં આવે છે અને બીજા 

સરુબક્ષત પાાંજરામાાં કિક રીત ેતાળાબાંધ કરી રાખવામાાં આવે છે તથા રોજજિંદા સાંગ્રહણ માટે ચાવી 
નનક્રદિષ્ટ કમશચારીને સોંપવામાાં આવે છે. કાયશકારી કલાકો દરમ્યાન, આ એકમોમાાં સાંગ્રહ કરેલો િેટા 
સતતપણે અપિેટ થતો હોય છે. ઈ-પોલબતુસને એક સરુબક્ષત તલાઉિ સાથેના એક સરુબક્ષત જોિાણનો 
ઉપયોગ કરીન ેમાત્ર અનધકૃત ઉપયોગકતઓન ેયઝુર એતસેસ હોય તે માટે પ્રોગ્રામ કરવામાાં આવ્યા 
છે. આ તલાઉિ સવશર િેટાબેઝ અને મતદાર િેટામાાં કોઈપણ અપિેટના સાંચારણ માટે ROVની ચ  ાંટણી 
માક્રહતી સાંચાલન પ્રણાલી સાથેના જોિાણની જાળવણી િરે છે. ઈ-પોલબતુસમાાં મતદાર િેટાની સરુક્ષા 
નવર્ ેવધ ુમાક્રહતી મતદાન સરુક્ષા નવભાગ ભાગ 2: મતદાર નિક્ષણ અને આઉટરીચ યોજનામાાં 
મળર્ે. 

ઈ-પોલબતુસને નામ, સરનામાાં, જન્દ્મ તારીખ, પસાંધ્ગીની ભાષા, પક્ષની પસાંદગી, નપ્રનસન્દ્તટ, અને 

મેઈલ-દ્વારા-મત ક્સ્થનત સક્રહતના મતદાર નોંધણી િેટાની ચકાસણી કરવા માટે ઉપયોગમાાં લઈ 

ર્કાય. વધમુાાં, ઈ-પોલબતુસ ક્ારેય નનમ્નબલબખત મતદાર માક્રહતીનો સાંગ્રહ નથી કરતાાં: ડ્રાઈવર 

લાઇસન્દ્સ નાંબર, અથવા સોનર્યલ નસક્યકુ્રરટી નાંબરનો કોઈપણ સાંદભશ. ઈ-પોલબતુસ લગભગ ક્રરયલ-

ટાઇમ ર્ોધ અને મતદાર ક્સ્થનત માક્રહતી પ  રા પાિે છે, જે ખરા અથશમાાં, મતદારો અને ROV ચ  ાંટણી 
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અનધકારીઓ, બાંને માટે એક વધ ુસારો મતદાન અનભુવ પ્રસ્તતુ ક રે છે. 

આઉટરીચ 

જાહરે પરામિશ 

કેબલફોનનિયા ચ  ાંટણી સાંક્રહતા મજુબ, ચ  ાંટણી વહીવટ યોજના પ્રક્રિયામાાં સમાવેર્ક સહભાગીતા મેળવવા 
માટે ROV, EAP ના દરેક અપિેટ બાબતે જનતા પાસેથી સતત ઇનપટુ પ્રાત કરર્.ે ચ  ાંટણી સાંક્રહતા 
મજુબ, દર ચાર વષે, EAP સધુારા બાબત ેROV જાહરે બેઠકો યોજર્.ે 

 

EAP નમક્રટિંગોમાાં લક્ષ્ય રખાયેલા મદુ્દાઓ આ મજુબ છે: 

• સાંભનવત મત કેન્દ્ર સ્થાનો 
• સાંભનવત બૅલટ ડ્રોપ-ઑફ સ્થાનો 
• નવનવધ ભાષા સલુભતા જરૂક્રરયાતો 
• નવનવધ મતદાર સલુભતા જરૂક્રરયાતો 
• મીક્રિયા અને કાયશિમો થકી સમદુાય આઉટરીચ માટેની ભલામણો 

જાહરે સ  ચનાઓ  

બે સીધા મેઇલસશ દ્વારા, જાહરે જનતાન ેસ  બચત કરવામાાં આવર્ ે કે તમામ મતદારો મેઈલ-દ્વારા-મત 

મતપત્ર પ્રાપ્ત કરર્ે. આ સ  ચનાઓ મતદારોને જાણ કરર્ે કે તમામ-મેઈલ કરાયેલા મતપત્ર વાળી 
ચ  ાંટણી યોજવામાાં આવર્,ે અન ેમતદારો ત્રણમાાંની એક રીતે તેમના મતપત્રોથી મત આપી ર્કર્ે: 
મેઈલ દ્વારા (ટપાલ ખચશ ચ  કવેલ), કોઈપણ બૅલટ ડ્રોપ-ઑફ સ્થાન પર, અથવા કાઉન્દ્ટીમાાં કોઈપણ 

મત કેન્દ્ર ખાત.ે નોટીસોમાાં એક બલિંકનો પણ સમાવેર્ થર્ે જયાાં મતદારો એ તારીખો, સ્થાનો, અન ેમત 

કેન્દ્રો અને બૅલટ ડ્રોપ-ઑફ સ્થાનો ખલુ્લા હર્ે તે કલાકો, તેમજ એક સલુભ ફોમેટ અથવા અંગ્રેજી 

નસવાયની રજ  કરાયેલી આઠમાાંથી એક ભાષામાાં મેઈલ-દ્વારા-મત મતપત્ર માટે નવનાંતી કરવાની 
સમયસીમા પણ જોઈ ર્િર્.ે સીધા મેઇલરમાાં આપવામાાં આવેલી વધારાની માક્રહતીમાાં આનો સમાવેર્ 

થાય છે: મત કેન્દ્રની મહત્ત્વની માક્રહતી અન ેકાઉન્દ્ટી તથા રાજયના મતદારની માક્રહિંતી માગશદનર્િકાની 
નવગતો. આ સ  ચનાઓ મતદારોન ેROV વેબસાઇટ, હોન નાંબરો, અને સહાય માટે નવનાંતી કરવા એક 

ટોલ ફ્રી હોટલાઇન (866) 430-VOTE માટેની એક બલિંક પણ પ  રી પાિર્ે. 

પ્રથમ સીધા મેઇલરને ચ  ાંટણીના લગભગ 90 ક્રદવસ પહલેાાં મેઇલ કરવામાાં આવરે્, જેના પછી બીજો 



સેટ ચ  ાંટણીના લગભગ 29 ક્રદવસ પહલેાાં મેઇલ કરવામાાં આવરે્. તમામ જાહરે સ  ચનાઓ અને VCA 

સાંબાંનધત માક્રહતી ROVની  વેબસાઇટ પર એક સલુભ ફોમેટમાાં મ  કવામાાં આવર્.ે 

ભાષા સલુભતા અને મતદાન સલુભતા સલાહકાર સનમનતઓ 

Santa Clara કાઉન્દ્ટી ના મતદારોના રજજસ્રાર (ROV) એ આંતક્રરક પ્રક્રિયા નવકાસ, ક્રહતધારક અને 

જાહરે જનતાના ઇનપટુની સાંકલન પ્રક્રિયા અને મતદારની પસાંદગીનો અનધનનયમ (VCA) 

અપનાવ્યો હોય તેવી કાઉન્દ્ટીઓના પ્રનતભાવ થકી બે સલાહકાર સનમનતઓની સ્થાપના કરી છે. પ્રથમ 

સનમનત ભાષા સલુભત। સલાહકાર સનમનત (LAAC) છે, જે લધમુતી ભાષા સમદુાયો પાસેથી જેમની 
પ્રમખુ ભાષા અંગ્રેજી નસવાયની હોય તેવા મતદારોન ેમત કેન્દ્ર મોિેલ કેવી રીત ેવધ ુકામ લાગી ર્કે 

તે માટેના રસ્તાઓ નવર્ે ઇનપટુ માાંગર્ે. બીજી સનમનત મતદાન સલુભતા સલાહકાર સનમનત 

(VAAC) છે, જે સલુભતાની બચિંતા વાળા મતદારો, જેમ કે વક્રરષ્ઠો અથવા નવકલાાંગ મતદારો પાસેથી, 
તેમની મતદાન જરૂક્રરયાતો અને બચિંતાઓ ઉકેલાય તે સનુનનિત કરવા ઇનપટુ માાંગર્ે. આ 

સનમનતઓમાાં સભ્યપદ બબન-નફા તથા સમદુાય આધાક્રરત સાંસ્થાઓથી લઈને Santa Clara 

કાઉન્દ્ટીની અંદરની સધુરાઈઓ સધુીના નવનવધ સાંપકોના નેટવક્રકિંગ તથા સહયોગ થકી ઉમેરવામાાં 
આવે છે. તમામ LAAC અને VAAC નમક્રટિંગોની સ  બચ, તેના એજન્દ્િા અને નોંધ સાથ,ે ROV વેબસાઇટ 

પર મ  કવામાાં અને જાળવવામાાં આવે છે. www.sccvote.org/voterschoice. 

  

 

http://www.sccvote.org/voterschoice


ભાગ 2 - મતદાર નિક્ષણ અને આઉટરીચ યોજના 
મતદારની પસાંદગી અનધનનયમ (VCA) એ જરૂરી બનાવે છે કે VCAનુાં અમલીકરણ કરતી કોઈપણ 

કાઉન્દ્ટી એક મતદાર નર્ક્ષણ અને આઉટરીચ યોજના પણ અમલમાાં મ  કે, જે મતદારોને VCAની 
જોગવાઈઓ નવર્ ેજાણ કરે. વધ ુસ્પષ્ટ રીત,ે કાયદો જેમની પ્રમખુ ભાષા અંગ્રેજી નસવાયની હોય તેવા 
મતદારો, તેમજ નવકલાાંગ મતદારોન ેલક્ષ્યમાાં રાખીને, ઉપલબ્ધ સેવાઓ પર સમદુાયોને નર્બક્ષત કરવા 
માટે આઉટરીચ અનનવાયશ બનાવે છે. 

Santa Clara કાઉન્દ્ટી ના મતદારોના રજજસ્રાર (ROV) પાસ ેહાલમાાં એક આઉટરીચ ટીમ અને કાયશિમ 

છે, અને સમદુાયમાાં હાજરી જાળવી રાખવા સમગ્ર વષશ દરમ્યાન અનેક કાયશિમોમાાં ઘણી વખત ભાગ 

લે છે, તેમજ મતદાર નોંધણી સેવાઓ અને સામાન્દ્ય મતદાર નર્ક્ષણ પ  રુાં પાિે છે. EAPનો આ મતદાર 

નર્ક્ષણ અને આઉટરીચ નવભાગ એ દર્ાશવે છે કે જાહરે જનતાને VCA નવર્ે નર્બક્ષત કરવા માટે થઈને 
ROV કેવી રીત ે તેમની હાલની આઉટરીચ પદ્ધનતઓને ઉપયોગમાાં લેર્ે અને સમદુાયો સધુી 
પહોંચવાની નવી રીતો સાથ ે તેમને જોિાણમાાં લાવર્.ે આઉટરીચ પ્રવનૃત્તઓની રચના 
સામદુાનયક ભાગીદારીઓ વધારવા, નાગક્રરક સમાવેર્ની તકોને નવસ્તારવા, અને મત કેન્દ્ર મોિેલ વિે 
મતદાર અનભુવને સધુારવાના ધ્યેય સાથ ેકરવામાાં આવરે્. 

નવભાગ 1: મતદાર સૂંપકશ  - સામાન્ય 

ROVએ ભ  તકાળમાાં જેમાાં ભાગ લીધો છે તેવા કાયશિમો અને આઉટરીચ હાથ ધરી છે તે ઉપરાાંત, 

કાઉન્દ્ટીની વસ્તીમાાંથી ર્ક્ તેટલી વધનેુ આવરી લેવા માટે મતદાર નર્ક્ષણ અને આઉટરીચનુાં 
આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં છે. એવા સમદુાયો કે જે ભ  તકાળથી સેવાથી વાંબચિંત લોકો ધરાવ ેછે તેમના 
સધુી પહોંચવાની યોજનાઓ છે. 

ROV જેમના સધુી પહોંચવાની યોજના ધરાવ ે છે તેવા થોિા સમદુાયોમાાં વક્રરષ્ઠોના સમદુાયો, 
વાંર્ીય/ભાષા કી ય સમદુાયો, યવુા સમદુાયો, નવઘાથી સમદુાયો, સવેાથી વાંબચત સમદુાયો, અન ેપાિોર્ી 
જ થોનો સમાવેર્ થાય છે. ROV 100 કરતાાં વધ ુસમદુાય આધાક્રરત સાંસ્થાઓ (CBOs) સાથ ેતેઓ 

તેમના સમદુાયોમાાં જે કાયો કરે છે તનેા નવર્ ેઅને ROVની આઉટરીચ ટીમ કેવી રીત ેભાગ લઈ ર્કે તે 

જાણવા માટે સાથ ેર્ામેલ થવાની યોજના પણ ધરાવ ે છે. ધ્યેય છે કે મતદાર નર્ક્ષણ કાયશિમની 
સફળતા સનુનનિત કરવા માટે CBOs અને તમામ સમદુાયો સાથ ેમળીને કામ કરવુાં. 

 

  



મીક્રિયાનો ઉપયોગ 

ROV ઉનાળામાાં મોિેથી અથવા પાનખરની ર્રુઆતમાાં ર્રુ થનારી લબક્ષત મીક્રિયા ઝાંબેર્માાં મત કેન્દ્ર 

મોિેલ, મેઈલદ્વારા-મત પ્રક્રિયા, વહલેાાં મતદાનના નવકલ્પો અને મત કેન્દ્ર ખાતે કામ કરવાની તકો 
નવર્ ેમાક્રહતી પ  રી પાિર્.ે 

મીક્રિયા આઉટલેટ્સ માટેની તકોમાાં વનમ્ન બલબખતનો સમાવરે્ થાય છે, પરાંત ુતટેલી પ  રતી સીનમત 

નથી: 
 

1. સ્થાનનક ટેબલનવઝન અને સામદુાનયક કેબલ સ્ટેર્નો 
a. કોમકાસ્ટ 

b. યનુનનવઝન 

c. ટેબલમનુ્દ્િો 
d. નમસ્ત ેટીવી 
e. િોનસિંગ ટીવી 

2. સમાચારપત્ર (સ્થાનનક અને સામદુાનયક) 

a. The Mercury News 

b. મેરો 
c. મોગશન ક્રહલ ટાઇમ્સ 

d. બગલરોય ક્રિસ્પેચ 

e. અલ એલબ્સિેડોર 

f. ઇપોક ટાઇમ્સ 

g. ઇષ્ક્ન્દ્િયા વેસ્ટ 

h. કોક્રરયા ટાઇમ્સ 

i. નનબચ બેઇ વીકલી 
j. ક્રફબલપાઇન ન્દ્ય  ઝ 

k. સેન જોઝ સ્ટેટ સ્પાટશન િેઇલી 
l. Santa Clara યનુનવનસિટી ન્દ્ય  ઝપેપર 

m. સ્ટેન્દ્િફોિશ િેઇલી  
n. નવયેત નામ િેઇલી 
o. વલ્િશ જનશલ 

p. N અને R 



q. ચાઇના પ્રેસ 

r. જેવીકલી 
s. સ્પોટલાઇટ 

t. બેયસ્પો મેગેબઝન 

u. િેઇલી પોસ્ટ 

v. ઇષ્ક્ન્દ્િયા કરન્દ્ટ 

3. Radio 

a. KBAY/KEZR 

b. KFOX 

c. KRTY/KLIV 

d. સાઉન્દ્િ ઑફ હોપ 

e. નસિંગ તાઓ 

f. યનુનનવઝન 

g. નવએન થાઓ 

h. સેબલના રોડ્બગઝ 

i. ચાઇના પ્રેસ 

j. રેક્રિયો બઝિંદગી 
4. ROV અને કાઉન્દ્ટી માટે સોનર્યલ મીક્રિયા અને વેબસાઇટ્સનો ઉપયોગ 

a. ROV Facebook પેજ: https://www.facebook.com/sccvote 

b. કાઉન્દ્ટી Facebook પેજ: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 

c. ROV Twitter: https://twitter.com/sccvote 

d. કાઉન્દ્ટી Twitter: https://twitter.com/SCCgov 

e. ROV Instagram: www.instagram.com/sccvote 

f. Nextdoor ઍપ: (Santa Clara કાઉન્દ્ટી સાંચારણો અને મીક્રિયા માટે ર્ોધો) 
g. કાઉન્દ્ટી ન્દ્ય  ઝલેટર સલ્બ્સ્િપ્ર્ન સ  બચઓ 

5. ROV YouTube: https://www.youtube.com/sccvote  

6. વેબલ પક્રરવહન સત્તામાંિળ બસો પર જાહરે પક્રરવહન સાંદેર્ાઓ 

7. સમગ્ર કાઉન્દ્ટીમાાં સામદુાનયક ભાગીદાર, નવકલાાંગતાને સમથશન આપતી સાંસ્થાઓ, ચ  ાંટાયેલા 
અનધકારીઓ, નવર્ેષ ક્રિષ્ક્સ્રતટ્સ, સ્ક લ ક્રિષ્ક્સ્રતટ્સ, સમદુાય આધાક્રરત સાંસ્થાઓ,અને ધમશ-આધાક્રરત 

સાંસ્થાઓ જેવા જ થો સાથ ેસામગ્રીની વહચેણી 
8. જાહરેાતની ઝાંબેર્ના પ  રક અને પ  નતિ રુપે ઉપલબ્ધ આઉટલેટ્સ પર જાહરે સેવા ઘોષણાઓ 

(PSAs) નો ઉપયોગ થરે્. આ PSAs, VCA નવર્ ેસામાન્દ્ય માક્રહતી, VCA નવર્ે ચોકતસ ભાષામાાં માક્રહતી 

https://www.facebook.com/sccvote
https://www.facebook.com/county.of.santa.clara
https://twitter.com/sccvote
https://twitter.com/SCCgov
http://www.instagram.com/sccvote


અને ટોલ-િો ભાષા સહાય હોટલાઇન તથા મત કેન્દ્ર ખાતે અને દ રસ્થ સલુભમા મેઈલ-દ્વારા-મત થકી 
સલુભતા નવકલ્પો સક્રહતના મદુ્દાઓ આવરી લેર્ે. 

મતદારોન ેદરેક આવનારી ચ  ાંટણી નવર્ ેજાણ કરવા ROV ઑક્રિઓ અને નવઝ્અુલ મીક્રિયાનો પણ 

ઉપયોગ કરર્ે, જેને મખુ્યત્વે સલુભ ફોમેટ્સમાાં વહેંચવામાાં આવરે્. ધ્યેય છે કે નવકલાાંગતા ધરાવતા 
મતદારો, જેમ કે જેઓ બનધર છે અથવા સાાંભળવામાાં તકલીફ વાળા છે, અને મતદારો જેઓ અંધ છે 

અથવા દૃષ્ક્ષ્ટ તકલીફ ધરાવ ેછે, સક્રહતના તમામ કાઉન્દ્ટી મતદારો સધુી પહોંચાય. 

સામદુાનયક હાજરી યોજના અને મતદાતા નિક્ષણ સામગ્રીઓ 

ROV સમગ્ર વષશ દરનમયાન ખાસ કરીન ેહજારો સામદુાનયક પ્રસાંગોમાાં સહભાગી થાય છે અન ેકોઈ પણ 

આવનાર બદલાવોની તેમના સમદુાયોને કેવી રીત ેજાણ કરવી તથા મતદારોની સહભાગીતા વધારવા 
માટે CBO સાથે પણ સક્રિય રીતે કામ કરે છે. મતદાર નર્ક્ષણન ેઆગળ વધારવામાાં મદદ કરવા માટે 

સ  ચના સામગ્રી અન ેકમશપમારીઓ ઉપલબ્ધ કરાઈ રહ્ાાં છે. સમદુાય આઉટરીચ યોજના નવર્ ેવધ ુ

માક્રહતી પક્રરનર્ષ્ઠ B માાં મળર્.ે 

સીધા મેઈલસશ 

ROV Santa Clara કાઉન્દ્ટીમાાંના દરેક નોંધણી થયેલા મતદારન ેબે (2) અલગ--અલગ ટપાલો વિ ે

આવનારી ચ  ાંટણીઓ નવર્ે જાણ કરર્ ેઅને ટોલ-ફ્રી મતદાર સહાય હોટલાઇન, (866) 430-VOTE ને 

પ્રોત્સાક્રહત કરવા માટે તેમનો સાંપકશ  કરર્.ે મેઈલ મતદારોન ેનવા ચ  ાંટણી મોિેલ, આવનારી ચ  ાંટણી 
નવર્ ેમાક્રહતી પ  રી પાિર્,ે જયાાં તેમને આ કેરફારો નવર્ે વધ ુમાક્રહતી અને એક બલિંક જયાાં મતદારો 
તારીખ, સ્થાનો તથા મત કેન્દ્રો તથા બૅલટ ડ્રોપ -ઓફ સ્થાનો ખલુ્લાાં રહરે્ ેતે કલાકો ઍતસસે કરી ર્કે, 

તેઓને મળર્ે. દરેક મેઇલરનુાં 13 જેટલી ભાષાઓમાાં અનવુાદન િરવામાાં આવે છે, જેનો આધાર 

મતદારોની ભાષા પસાંદગી પર રહ ે છે કે જેને અંગ્રેજી નસવાય અન્દ્ય પસાંદગીની ભાષા પસાંદ કરેલ 

નોંધાયેલ મતદાતાઓને નવતરણ કરવાનુાં હોય છે. 

ROV વેબસાઇટ પર મતદાર નિક્ષણ સૂંસાધનો 

મતદારની પસાંદગી અનધનનયમ માક્રહતી સક્રહતની ROVની તમામ આઉટરીચ મતદાર નર્ક્ષણ 

સામગ્રીઓ ROV ની વેબસાઇટ પર ઇલેતરોનનક ફોમેટમાાં ઉપલબ્ધ કરવામાાં આવેલ છે. ROV 

વેબસાઈટમાાં નીચેની માક્રહતી હર્:ે 

• VCA નવર્ ેસામાન્દ્ય માક્રહતી 



• મત કેન્દ્ર અને બૅલટ ડર ોપ-બૉતસ સ્થાનો અને કલાકો 
• ROV ટોલ-ફી મતદાર સહાય હોટલાઇન 

• EAP દસ્તાવેજ 

• VCA જાહરેાત સામગ્રી 
• VCA ર્ૈક્ષબણક નવિીયો અને પ્રસ્તનુતઓ 

• આઉટરીચ અને વકશર્ોપ સમયપત્રક 

• દરેક મત કેન્દ્ર પર વ્યક્તતગત ભાષા સહાયની ઉપલબ્ધતા 

નવભાગ 2: મતદાર સૂંપકશ  – ભાષાકીય લધમુતી સમદુાયો 

મતદારોના રજજસ્રાર (ROV) એ લધમુતી ભાષા સમદુાયો પાસેથી જેમની પ્રમખુ ભાષા અંગ્રેજી 

નસવાયની હોય તેવા મતદારોન ેમત કેન્દ્ર મોિેલ એવી રીત ેવધ ુકામ લાગી ર્કે છે તે માટેના રસ્તાઓ 

નવર્ ે ઇનપટુ માાંગવા માટે એક ભાષા સલુભતા સલાહકાર સનમનત (LAAC) ની સ્થાપના કરી. આ 

સનમનત નવનવધ બાબતો જેવી કે મત કેન્દ્ર સ્થાનો, તેમજ કોઈપણ લાક્ષબણકતાઓ અને પ  રી પાિવામાાં 
આવરે્, અથવા પ  રી પાિવી જોઈએ તેના નવર્ ેપ્રનતભાવ પ  રો પાિ ેછે. સમદુાયને સાાંભળવા માટે આ 

સનમનતિં નનયનમત મળે છે. 

ભાષા લધમુતી સમદુાયની ઓળખ કરવી 

ભાષાકીય લધમુતી સમદુાયો Santa Clara કાઉન્દ્ટીમાાં નોંધણી થયેલા મતદારોની પસાંદગીની ભાષા 
નવનાંતીઓને આધારે ઓળખાઈ ર્કે છે. આ માક્રહતીનો ઉપયોગ વસ્તીગણતરી માક્રહતી અને અન્દ્ય 

જાહરેમાાં ઉપલબ્ધ વસ્તી અંગેની માક્રહતીની સાથ ેજોિાણમાાં કરીન,ે ROVએ આગળ પિતાાં ભાષા 
નવસ્તારો મેપ કયાશ છે. આઉટરીચને આયોજજત મતદાર નર્ક્ષણ અને આઉટરીચના ભાગ રુપે આ 

સ્થાનોન ેલક્ષ્યમાાં રાખવા માટે તૈયાર કરાર્.ે ROV નવનવધ ભાષાકીય લઘમુતી સમદુાયો પાસેથી 
આઉટરીચની અન્દ્ય પદ્ધનતઓ અને જેમાાં ભાગ લેવુાં ઉપયોગી હોઈ ર્કે તેવા સમદુાય કાયશિમોની 
ઓળખ કરવા માટે ઇનપટુ પણ માાંગી રહ્ુાં છે.  

 

 ભાષાકીય લધમુતી સમદુાયોને સેવા આપવી જોઈએ 

ROV ચૌદ (14) ભાષાઓમાાં સેવાઓ પ  રી પાિી રહ્ુાં છે; અંગ્રેજી સક્રહત. ચાર ભાષાઓ ફેિરલ દ્વારા 
આદેનર્ત છે: અંગ્રેજી, ચાઇનીઝ, સ્પેનનર્, ટાગાલોગ અને નવયેટનાનમઝ. નવ ભાષાઓન ેરાજય દ્વારા 



ફરજજયાત કરવામાાં આવી છે: ગજુરાતી, ક્રહન્દ્દી, જાપાનીઝ, ખમેર, કોક્રરયન, નેપાળી, પાંજાબી, તાનમલ 

અન ે તેલગુ.ુ અનધકૃત મતપત્રો અન,ે ર્રતી મતદાર નોંધણી અન ેકામચલાઉ મતપત્ર પરબીક્રિયાન ે
નવ ભાષામાાં પ  રુાં પાિવામાાં આવર્.ે“મત સ્થાન”) અન ેમતપત્ર િોપ બોતસ વચહ્ન પણ ઉપરાાંત 
વધારાની પાાંચ ભાષાઓ ગજુરાતી, નપેાળી, પાંજાબી, તાનમલ અન ે તેલગુ ુ એમ કુળ ચૌદ  ભાષામાાં 
આપવામાાં આવરે્. કાઉન્દ્ટી મતદાર માક્રહતી માગશદનર્િકાઓ (CVIGs) પહલેાાંની પ્રણાબલકા મજુબ માત્ર 

ફેિરલ દ્વારા આદેનર્ત ભાષાઓમાાં જ ઉપલબ્ધ હર્.ે ઉપરાાંત, દ્વદ્વભાષી મત કેન્દ્ર કમશચારી કાઉન્દ્ટીમાાં 
બોલાતી અન્દ્ય ભાષાઓ અથવા બોલીઓ, જેમ કે કેન્દ્ટોનીઝ, ફારસી, ગજુરાતી, નેપાળી, પોટુશગીઝ, 

પાંજાબી, રનર્યન, નસક્રરયાઇ, તનમલ, તેલગુ,ુ અને થાઈમાાં મદદ કરવા ઉપલબ્ધ હોઈ ર્કે. ચોક્કસ 

ભાષાકીય સમદુાયોની માપણી કરી અને લક્ષ્યમાાં રાખીને, ROV નવનવધ સમદુાયોમાાં દ્વદ્વભાષી ચ  ાંટણી 
અનધકારીઓના રુપમાાં યોગ્ય ભાષા સહાય પ  રી પાિવાનુાં ધ્યેય રાખર્ે. મત કેન્દ્ર કમશચારીઓ નક્કી 
કયાશ બાદ, ROV વેબસાઇટ પર ROV દરેક મત કેન્દ્ર પર વ્યતતગત ભાષા સહાયની ઉપલબ્ધતાને 
લગતી માક્રહતી પોસ્ટ કરર્.ે 

ભાષાકીય લધમુતી સમદુાયો માટે મતદાર નિક્ષણ વકશિોપ 

ROV અગાઉ જણાવેલી ચૌદ (14) ભાષામાાં દ્વદ્વભાષી મતદાર નર્ક્ષણ વકશર્ોપ્સ પ  રા પાિર્.ે આ 

વકશર્ોપ્સ Santa Clara કાઉન્દ્ટીમાાંના ભાષાકીય સમદુાયોને દરેક ચોતતસ ભાષામાાં ઉપલબ્ધ 

સામગ્રીઓ અને સહાય ઉપરાાંત મત કેન્દ્ર મોિેલ પ્રક્રિયા નવર્ ેમાક્રહતી મેળવવાની એક તક પ  રી 
પાિર્.ે ROV ભાષા સલુભતા સલાહકાર સનમનત (LAAC) ના સભ્યોના ઇનપટુ વકશર્ોપના સ્થાનો અને 

તારીખોની પસાંદગી કરવામાાં ઉપયોગમાાં લેર્ે અને તમામ વકશર્ોપ્સમાાં હાજરી આપનારાઓન ેસહાય 

માટે ભાષા માટેના ચોકતસ દુભાનષયાઓ હર્.ે 

ભાષાકીય લઘમુતી સમદુાયોને લક્ષ્યમાૂં રાખીને મીક્રિયાનો ઉપયોગ 

નવનવધ ભાષાકીય લધમુતીઓને મત કેન્દ્ર મોિેલ અને મેઈલ-દ્વારા-મત મતદાન નવર્ ેમાક્રહતી પ  રી 
પાિવામાાં આવરે્, તેમજ સામાન્દ્ય મતદાર માક્રહતી માટે મતદારોના રજજસ્રારની કચેરીની ટોલ-ફ્રો 
હોટલાઇન (866) 430-VOTE, અને (408) 299-VOTE આપવામાાં આવરે્. ફેિરલ દ્વારા આદેનર્ત 

તમામ ભાષાઓનુાં પ્રનતનનનધત્વ થાય તે રીત,ે અનેક ભાષા માટે ચોક્કસ મીક્રિયા આઉટલેટ્સનો લાભ 

લેવામાાં આવર્.ે મીક્રિયા આઉટલેટ્સમાાં નનમ્નબલબખત નો સમાવરે્ થાય છે, પરાંત ુતટેલાથી સીનમત 

નથી. 



1. સ્થાનનક ટેબલનવઝન અને સામદુાનયક કેબલ સ્ટેર્નો 
a. Univision (સ્પેનનર્) 

b. Epoch Times (ચાઇનીઝ) 

c. Telemundo (સ્પેનનર્) 

d. Namaste (ક્રહન્દ્દી) 
e. Crossing TV (અંગ્રેજી + તમામ 8 વધારાની) 

2. સમાચારપત્ર (સ્થાનનક અને સામદુાનયક) 

a) EI Observador (સ્પેનનર્) 

b) Epoch Times (ચાઇનીઝ) 

c) India West (અંગ્રેજી) 

d) Korea Times (કોક્રરયન) 

e) Nichi Bei Weekly (જાપાનીઝ) 

f) Philippine News (ટાગાલોગ) 

g) Viet Nam Daily (નવયેટનાનમઝ) 

h) World Journal (ચાઇનીઝ) 

i) N & R (અંગ્રજેી)   

j) China Press (ચાઇનીઝ) 

k) JWeekly (જાપાનીઝ) 

l) Spotlight(અંગ્રેજી) 

m) Bayspo Magazine (જાપાનીઝ) 

n) Daily Post (અંગ્રેજી) 

o) India Currents (ક્રહન્દ્દો) 
3. Radio 

a) Univision (સ્પેનનર્) 

b) Celina Rodriquez (સ્પેનનર્) 

c) Sound of Hope (ચાઇનીઝ) 

d) Sing Tao (ચાઇનીઝ) 

e) Vien Thao (નવયેટનાનમઝ) 

f) China Press (ચાઇનીઝ) 

g) Radio Zindagi (ક્રહન્દ્દી) 
h) કોક્રરયન અમેક્રરકન રેિીયો 



4. સોનર્યલ મીક્રિયા અને નવભાગની વેબસાઇટ 

a) ROV Facebook પેજ: https://www.facebook.com/sccvote 

b) કાઉન્દ્ટી Facebook પેજ: https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 

c) ROV Twitter: https://twitter.com/sccvote 

d) કાઉન્દ્ટી Twitter: https://twitter.com/SCCgov 

e) ROV Instagram: www.instagram.com/sccvote 

f) Nextdoor ઍપ: (Santa Clara કાઉન્દ્ટી સાંચારણો અને મીક્રિયા માટે ર્ોધો) 
g) કાઉન્દ્ટી ન્દ્ય  ઝિીિ સલ્બ્સ્િપ્ર્ન સ  બચઓ 

h) ROV Youtube: https://www.youtube.com/sccvote 

i) ROV વેબસાઇટ: https://www.sccvote.org 

5. ભાષા લધમુતી સમદુાય ન્દ્ય  ઝલેટસશ 
6. જાહરે સેવાની જાહરેાતો (PSAs) નો લધમુતી ભાષાકીય સમદુાયોમાાં મતદારોન ેઆવનારી 

ચ  ાંટણી અને ટોલ-ફ્રી સહાય હોટલાઇન નવર્ ેજણાવવા ઉપયોગમાાં લેવાર્ે. PSAsનુાં તમામ 

ફેિરલ અને રાજય દ્વારા ફરજજયાત કરેલ ભાષાઓમાાં અનવુાદ કરવામા આવર્ે અને લધમુતી 
ભાષા ટેબલનવઝન, રેક્રિયો, સમાચારપત્રો અને ઓનલાઇન્દ્સ સ્ત્રોતો થકો પહોંચાિવામાાં આવર્ે. 

ચ  ૂંટણી અનધકારીઓ 

મત કેન્દ્ર કમશચારીઓનુાં બાંધારણ નક્કી કરવા માટે ROV ચ  ાંટણી અનધકારીઓન ેકામ ેરોકર્ ે (ચ  ાંટણી 
સાંક્રહતા દ્વારા ચ  ાંટાણી બૉિ તરીકે સાંદબભિત)19. મત કેન્દ્રો માટે કમશચારીઓન ેકામ ેરાખવા એ ચ  ાંટણીના 
ક્રદવસથી નનકટતા અને મત કેન્દ્રના કદ બાંને ઉપર આધાર રાખરે્. આયોજન એવુાં છે કે દરેક મત કેન્દ્ર 

પર છ (6) થી પાંદર (15) ચ  ાંટણી અનધકારીઓ કામ કરે. મોટા મત કેન્દ્રો પર અન ેવધ ુવ્યસ્ત સમય 

દરમ્યાન જેમ ચ  ાંટણીનો ક્રદવસ  નજીક આવ ેતમે વધ ુકમશચારીઓ કામ ેલગાિાર્.ે ચ  ાંટણીના ક્રદવસ થી 
10 ક્રદવસપહલેાથી ચ  ાંટણીના ક્રદવસથી 4 ક્રદવસ પહલેા સધુી, મત કેન્દ્રો પર ઓછામાાં ઓછા 6 

કમશચારી સભ્યો હર્.ે ચ  ાંટણીના ક્રદવસ થી 3 ક્રદવસ પહલેાથી ચ  ાંટણીના ક્રદવસથી 1 ક્રદવસ પહલેા સધુી, 
મત કેન્દ્રો પર જરૂક્રરયાત મજુબ ઓછામાાં ઓછા 8 થી 15 કમશચારી હર્ે. 

ભાષા દીઠ ઓછામાાં ઓછો એક ચ  ાંટણી અનધકારી હોય તેવી, અથવા તે મત કેન્દ્રના નવસ્તારમાાં સૌથી 
સામાન્દ્ય બોલાતી ભાષાઓમાાંની દરેક માટે ઓછામાાં ઓછો એક ચ  ાંટણી અનધકારી હોય તેવી એક યોજના 
પણ છે. ROV ર્ક્ હોય ત્યાાં સધુી, વૈનવધ્યપ  ણશ સમદુાયોમાાંથી મત કેન્દ્ર કમશચારીઓન ેકામ ેરાખર્,ે જેથી 
મતદારો નવર્ ેપ્રક્રિયા કરવા માટે જરૂરી કૌર્લ્યો મહત્તમ કરી ર્કાય, જયાાં તઓે આ સાથ ેમતદારો માટે 

દુભાનષયાઓ તરીકે કામ કરવા માટે પણ પ્રમાબણત હોય. ભરતીની ર્રુઆત અગાઉના દ્વદ્વભાષી ચ  ાંટણી 
 

19 ચૂોંટણી સોંવિિા, વિભાગ 12, પ્રકરણ 4 ની કલમ 1 

https://www.facebook.com/sccvote
https://www.facebook.com/county.of.santa.clara
https://twitter.com/sccvote
https://twitter.com/SCCgov
http://www.instagram.com/sccvote
https://www.youtube.com/sccvote
https://www.sccvote.org/


અનધકારીઓનો સાંપકશ  કરીન ેથર્,ે તેમજ લાક્ષબણક ખલુ્લી-ભરતી અરજી પ્રક્રકયા વિે. 
 

  



નવભાગ 3: મતદાર સૂંપકશ  – નવકલાૂંગ મતદારો 
મતદારોના રજજસ્રાર (ROV) એ વોક્રટિંગ એતસનેસબબબલટી એિવાઇઝરી કનમટી (VAAC) સલુભતાની બચિંતા 
વાળ। મતદારો, જેમ કે વક્રરષ્ઠો અથવા નવકલાાંગ મતદારો પાસેથી) નવુાં ચ  ાંટણી મોિલે તેમને ઉત્તમ 

રીત ે કામ કેમ લાગી ર્કે તેના માગશ જાણવા ઇનપટુ માટે મેળવવા મતદાન સલુભતા સલાહકાર 

સનમનત (VAAC) ની સ્થાપના કરી. આ સનમનત નવનવધ બાબતો જેવી કે મત કેન્દ્ર સ્થાનો, તેમજ કોઈપણ 

લાક્ષબણકતાઓ અને સેવાઓ જે પ  રી પાિવામાાં આવરે્, અથવા પ  રી પાિવી જોઈએ તેના નવર્ે 
પ્રનતભાવ પ  રો પાિર્.ે આ સનમનત સમદુાય પાસેથી જાણવાના, અને સાથે કામ કરવાના એક સતત 

ચાલતા સાધન તરીકે હાજર રહરે્.ે સમદુાયને સાાંભળવા માટે આ સનમનત નનયનમત મળે છે. આ સનમનત 
નનયનમતપણે મળે છે અને સામાન્દ્ય લોકો માટે ઇનપટુ માટે ખલુ્લી છે. મીક્રટિંગના સમય અને સ્થાનો સક્રહત 
VAAC નવરે્ વધ ુમાક્રહતી ROV વેબસાઇટ www.sccvote.org પર મળી ર્કે છે. 

નવકલાૂંગ મતદારોની જરૂક્રરયાતોની ઓળખ કરવા માટે ઉપયોગમાૂં લેવાતી પદ્ધતતઓ 

ROV નવકલાાંગ મતદારોની જરૂક્રરયાતોન ેકેવી રીત ેપ  રી કરવામાાં આવે છે તેમાાં સતતપણે સધુારા કરી 
રહ્ુાં છે. આમ કરવા માટે થઈને ROV ચાર (4) પ્રાથનમક સ્ત્રોતોમાાંથી નવકલાાંગ મતદારો અંગેની 
ભલામણીનુાં નવશ્ષષેણ કરે છે: (1) નવકલાાંગ નાગક્રરકો, (2) નવકલાાંગ મતદારોન ે ટેકા રૂ પ સવેાઓ પ  રી 
પાિતાાં CBOs, (3) VCAનુાં અમલી કરતી અન્દ્ય કાઉન્દ્ટીઓ, અને (4) રાજય સબચવની કચેરી. જયાાં VCA 

જે રીત ેમતદાન હાથ ધરાય તેમાાં એક બબલકુલ નવુાં પ્રકરણ ર્રુાં કરી રહ્ુાં છે, ROV પણ નવકલાાંગતા 
ધરાવતા મતદારો (અને તેમને સમથશન આપતાાં CBOs) સાથ ેસાંબાંધો નવકસાવવામાાં એક નવો તબક્કો 
ર્રુાં કરવાની આ તક લઈ રહ્ુાં છે. 

ક્રિઝેબબબલટી રાઇટ્સ California અને Silicon Valley ઇષ્ક્ન્દ્િપેન્દ્િન્દ્ટ બલનવિંગ સને્દ્ટર એવી બ ેસાંસ્થાઓ છે 

જેમણે નવકલાાંગ મતદારોની જરૂક્રરયાતો અંગે સીધો ROVનો સાંપકશ  કયો. ર્રુઆતની વાતચીતોથી 
લઈને, ROV એ નનમ્નબલબખત સાંસ્થાઓ સાથ ેસાંબાંધને નવકસાવવાનુાં ચાલ ુરાખ્યુાં છે: 

• નવસ્ટા સેન્દ્ટર ફોર ધ બ્લાઇન્દ્િ ઍન્દ્િ ધ નવઝયઅુલી ઇમ્પેિશ 
• સ્ટેટ કાઉક્ન્દ્સલ ઑન િેવલપમેન્દ્ટલ ક્રિઝેબબબલટીઝ - સેન્દ્રલ કૉસ્ટ ઓક્રફસ 

• હષે્ક્ન્દ્િકેપેબલ્સ 

• Santa Clara વૅબલ બ્લાઇન્દ્િ સેન્દ્ટર 

• San Andreas ક્રરજજયોનલ સેન્દ્ટર 

આ નવો તબક્કો નવકલાાંગ મતદારો પાસેથી સીધા મળેલા ઇનપટુની અગત્યતા પર ભાર મ  કે છે. ROV 



મતદારો તરફથી સીધી આવતી હોય તેવી તમામ ભલામણોની સમીક્ષા કરવા/સમજવા માટે પ્રનતબદ્દ 
છે/તૈયારી ધરાવે છે. 

નવકલાૂંગ સમદુાયો માટે આઉટરીચ 

સામાન્દ્ય મીક્રિયા ઝુોંબેશઉપરાાંત, ROV સલુભતાની જરૂક્રરયાતો વાળા મતદારોન ેમાક્રહતી પ  રી પાિવા 
ઉપર પણ ધ્યાન કેષ્ક્ન્દ્રત કરે છે. આમાાં દરેક મત કેન્દ્ર ખાત ેસલુભ મતદાન સાધનોની ઉપલબ્ધતા 
નવર્ ેમાક્રહતી, તેમજ દ રસ્થ સલુભ વોટ-બાય-મેઈલ (RAVBM) પ્રણાલીના નવકલ્પનો સમાવેર્ કરે છે.  

માક્રહતી વહેંચણી ની અન્દ્ય તકોમાાં આમનો સમાવેર્ થાય છે: 

1. અન્દ્યોની સાથ,ે વક્રરષ્ઠો અથવા જે લોકો નવકલાાંગતા ધરાવ ેછે તઓે સવેાઓ અન ે સહાય પ  રી 
પાિતી સાંસ્થાઓ, જેવી કે Silicon Valley ઇષ્ક્ન્દ્િપેન્દ્િન્દ્ટ બલનવિંગ્સ સેન્દ્ટર, Silicon Valley 

કાઉક્ન્દ્સલ ઑફ ધ બ્લાઇન્દ્ડ, Santa Clara વેલી બ્લાઇન્દ્ડ સેન્દ્ટર ઇન્દ્કોપોરેટેિ, અને ગ્રેટર 

ઑપોટ્શયનુનટી; 
2. સમગ્ર કાઉન્દ્ટીમાાંના સામદુાનયક ભાગીદારો, ર્હરેો, નવર્ેષ ક્રિિંષ્ક્સ્રતટ્સ, સ્ક લ ક્રિષ્ક્સ્રતટ્સ, ધમશ 

આધાક્રરત સાંસ્થાઓ, અને જાહરે માક્રહતી અનધકારીઓ; 

3. “ઓપન હાઉસ” જાહરે પ્રદર્શન ખાતે પ્રદનર્િત કરેલા સલુભતા નવકલ્પો અને એક મોક (આભાસ 

વા ળા)) મત કેન્દ્રનો અનભુવ  કરવા માટે કોઈ મીક્રિયા તકો; 
4. મત કેન્દ્રો ખાતે સલુભતાનો નવકલ્પ પ્રદનર્િત કરે તેવી રેક્રિયો અને ટેબલનવઝન જાહરે સેવાની 

જાહરેાતો; 
5. જાહરે સેવાની જાહરેાતોને મત કેન્દ્રો ખાતે સલુભતા નવકલ્પો, તેમજ દ રસ્થ સલુભતા વોટ-

બાય-મેઈલ પ્રણાલીની ઉપલબ્ધતા પ્રદનર્િત કરવા માટે ઉપયોગમાાં લેવાર્ે. 

નવકલાૂંગ મતદારો માટે સેવાઓ 

તમામ મત કેન્દ્રો નવકલાાંગતા વાળા અમેક્રરકનો અનધનનયમ (ADA) ની પ  તશતા કરે છે. જયારે જરૂરી 
હોય, અન્દ્ય ઉપલબ્ધ દરવાજાઓ અન ેપ્રવરે્ માગોન ેતમામ મતદારોન ેયોગ્ય સગુમતા સનુનનિત 

કરવા માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવર્.ે ઉપરાાંત, મત કેન્દ્રોને બૅલટ માક્રકિંગ ક્રિવાઇસ (BMD) વિ ે

સજ્જ કરવામાાં આવેલ છે, જે નવકલાાંગ મતદારોન ેસ્વતાંત્રપણે અને ખાનગી રીત ેમત આપવા સમથશ 
બનાવવા માટે ADA પ  તશતા લાક્ષબણકતાઓ ધરાવે છે. તેમના ઘરેથી આરામથી મત આપવા માાંગતા 
હોય એવા મતદારો પાસ ેપણ RAVBM પ્રણાલી માટે અરજી કરવાનો અને તેન ેઍતસેસ કરવાનો 
નવકલ્પ છે. RAVBM વિ,ે મતદાતાઓ તેમનુાં આનધકાક્રરક મતપત્ર િાઉનલોિ કરવા માટે એક બલિંક, 

સાથ ેતેમનુાં મતપત્ર કેવી રીત ે નપ્રન્દ્ટ કરવુાં, પ  રુાં કરવુાં અને ROVને પરત કરવુાં તે નવર્ેની સ  ચનાઓ 



વાળો એક ઈ-મેઈલ મોકલવામાાં આવરે્. નવકલાાંગ મતદારો સામાન્દ્ય મતદાર માક્રહતી માટે (408) 

299-VOTE (8683) ઉપરાાંત ROVની ટોલ-ફ્રી હોટલાઇન (866) 430-VOTE (8683) પર પણ સહાય 

માાંગી ર્કે છે. બાંને લાઇનો ભાષા સહાય પ  રી પાિ ેછે. 

નવકલાૂંગતા સમદુાય માટે મતદાર નિક્ષણ વકશિોપ 

ROV વક્રરષ્ઠો અને નવકલાાંગ મતદારોન ે ઉપલબ્ધ સલુભતા નવકલ્પો અને મત કેન્દ્ર પ્રક્રિયા નવર્ે 
માક્રહતી પ  રી પાિવા માટે મતદાર નર્ક્ષણ વકશર્ોપ્સ યોજાય છે. વકશર્ોપ્સમાાં મત કેન્દ્ર મોિેલ નવર્ ે

નર્ક્ષણ, મતદાન સાધનનુાં પ્રદર્શન, મતદાના સાધનની સલુભતા, બૅલઅટ ડ્રોપ-બૉતસ માક્રહતી, અને 

એક સલુભ મેઈલ-દ્વારા-મત મતપત્ર ઈલેતરોનનક રીત ેમેળવવાના નવતલ્પોનો સમાવેર્ કરે છે, પરાંત ુ

તટેલાથી મયાશક્રદત નથી. ROV વકશર્ોપની સામગ્રી, સ્થાનો અન ેતારીખો  પસાંદ કરવા માટે મતદાન 

સલુભતા સલાહકાર સનમનત (VAAC) સભ્યોના ઇનપટુનો ઉપયોગ કરે છે. 

નવકલાૂંગ મતદારોને નિક્ષણ આપવા માટે ઉપયોગમાૂં લેવાતી સામગ્રીઓ 

ROV માક્રહતીનો પ્રસાર કરવા માટે ઉપયોગમાાં લેવાયેલ ઑક્રિઓ, નવઝ્અુલ અને લેબખત સામગ્રીઓ 

તૈયાર કરે છે; અને VAAC નમક્રટિંગોમાાં એકત્ર કરેલી માક્રહતીને આ સામગ્રીઓન ે નવકસાવવાની સમગ્ર 

પ્રક્રિયામાાં ઉપયોગમાાં લેવાય છે. આ સામગ્રીઓન ે સાંસાધનો તરીકે ROVની વેબસાઇટ પર પણ 

ઉપલબ્ધ કરવામાાં આવે છે. VCA જાહરેાત અથવા નર્ક્ષણ માટે ઉપયોગમાાં લેવાયલેા કોઈપણ 

નવિીયો, તલોઝ્િ કેપ્ર્નનિંગ ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. ઉદાહરણોમાાં ROVની વેબસાઇટ પર પોસ્ટ 

કરવામાાં આવેલ VCA જાહરેાત નવિીયો અને ઓનલાઇન સ્રીમ કરેલી (અને અપલોિ કરેલી) EAP 

જાહરે સનુાવણીઓનો સમાવેર્ થાય છે. ઉપરાાંત, ROV એ VCA માક્રહતી ચોપાનનયાને બ્રેઈલમાાં 
પક્રરવનતિત કરેલ છે. 

ચ  ૂંટણી અનધકારીઓ 

ROV એ ચ  ાંટણી અનધકારીઓ માટે ખાસ તાલીમ સામગ્રીઓ તૈયાર કરી છે. અમકુ ચોક્કસ તાલીમ 

સામગ્રીઓ નવકલાાંગ મતદારોને સમાવવા અંગે સાાંસ્કૃનતક સાંવેદનર્ીલતાના પાસા ઉપર ધ્યાન કેષ્ક્ન્દ્રત 

કરે છે. બીજી તાલીમ સામગ્રી ચ  ાંટણી અનધકારીઓને નવકલાાંગ મતદારો પોતાની સાથ ેલાવે અને મત 

કેન્દ્રો ખાતે ઉપયોગમાાં લેવાની જરૂર પિ ે તેવી નવનવધ શ્રાવ્ય અને/અથવા દૃશ્ય સહાય સાધનોને 
ચલાવવા અને જોિવાના ટેકનનકલ પાસા પર મદદ કરે છે. ચ  ાંટણી અનધકારીઓની તાલીમમાાં 
નવકલાાંગતા વાળા અને નવનાના, તમામ વ્યક્તતઓન ે આદરપ  વશક સેવા કેવી રીત ે પ  રી પાિવી 



તે સમજવા માટે એક વનૈવધ્યતા નવિીયો પ  રો પિાય છે. અન્દ્ય તાલીમમાાં નવકલાાંગ  મતદારો માટે મત 

કેન્દ્રને યોગ્ય રીત ેતૈયાર કરવાનો સમાવેર્ થાય છે. તમામ ચ  ાંટણી અનધકારીઓ તમામ મતદારોની 
વૈનવધ્યતા તરફની પ્રવિબદ્ધિા તરીકે દરેક મતદારની અનન્દ્યતા પ્રત્ય ેસહાનભુ  નત ધરાવવાની અને 

આદર રાખવાની સોગાંદ લે છે. ચ  ાંટણી અનધકારીઓ તમામ મતદારોને આવકારાયેલા, માન અપાયેલા 
અને અગત્યના હોવાની ભાવના કરાવવાનુાં વચન આપે છે. 

 નવભાગ 4: મત કેન્ર અને બૅલટ ડ્રોપ-ઑફ સ્થાન માક્રહતી 

મત કેન્ર સ્થાનો 

California ચ  ાંટણી સાંક્રહતા કાઉન્દ્ટીઓ માટે એ જરુરી બનાવે છે કે મત કેન્દ્રો બ ેવહલેા મતદાન 

સમયગાળાઓ માટે ખલુ્લાાં રાખવામાાં આવે. પ્રથમ વહલેા મતદાનના સમયગાળા માટે ચ  ાંટણીના 
ક્રદવસ ના દસ (10) ક્રદવસો પહલેાાં, અન ેચ  ાંટણીના ક્રદવસ  પહલેાાંના ચોથા ક્રદવસ  સક્રહત કુલ સાત 

(7) ક્રદવસ  પહલેાાં મત કેન્દ્રો ખલુ્લા હોવા આવશ્યક છે. આ ગણતરી દર 50,000 નોંધણી થયલેા 
કાઉન્દ્ટી મતદારો માટે એક મત કેન્દ્ર ધરાવવા પર આધાક્રરત છે. બીજો વહલેા મતદાનનો 
સમયગાળો મત કેન્દ્રી ચ  ાંટણીના ક્રદવસ ના દસ (3) પહલેાાં, અન ેચ  ાંટણીના ક્રદવસ ન ેસમાવીન,ે કુલ 

ચાર (4) ક્રદવસ  પહલેાાં ખલુ્લા હોવા જરૂરી બનાવ ે છે. આ ગણતરી દર 10,000 નોંધણી થયલેા 
કાઉન્દ્ટી મતદારો માટે એક મત કેન્દ્ર ધરાવવા પર આધાક્રરત છે. 

અમકુ મત કેન્દ્રના કલાકોને અનનયનમત સમયપત્રક વાળા વ્યક્તતઓન ેસેવા આપવા માટે અથવા 
તે વ્યક્તતગત સ્થાનની ઉપલબ્ધતાને કારણે ભાગ પાિેલા હોઈ ર્કે. આ દસ્તાવેજ પ્રકાનર્ત કયો 
ત્યાાં સધુીમાાં, હાલ કાઉન્દ્ટીમાાં 1,011,395 નોંધાયેલ મતદારો છે. વતાંમાન નોંધણીના આધારે, 

આવશ્યક મત કેન્દ્રોની અંદાજીત સાંખ્યા નીચેના કોષ્ટક આપેલ છે. 

 

હદની શે્રણી ન્ય  નતમ જરૂક્રરયાત21 

11-ક્રદવસમત કેન્દ્રો 
(દર 50k નોંધાયેલા મતદરો માટે 1) 
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4-ક્રદવસ મત કેન્દ્રો  
(દર 10k નોંધાયેલા મતદરો માટે 1) 
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કુલ 101 

  



બૅલટ ડ્રોપ-ઓફ સ્થાનો 
California ચ  ાંટણી સાંક્રહતા પક્રરમાણો ગોઠવે છે જેના અનસુાર એક કાઉન્દ્ટીએ મતદારો માટે બૅલટ ડ્રોપ 
-ઑફ સ્થાનો પ  રાાં પાિ ેછે. ચ  ાંટણીના ક્રદવસ  સક્રહત, ચ  ાંટણીના ઓછામાાં ઓછા 28 ક્રદવસ પહલેાાંથી ર્રૂ 
થાય તેવી રીતે દર 15,000 નોંધાયેલા મતદારો માટે કામકાજના કલાકો દરનમયાન ઓછામાાં ઓછાં એક 

મતપત્ર ડ્રોપ-ઑફ સ્થાન પ  રુાં પાિવુાં આવશ્યક છે. મતદારોના રજજસ્રાર (ROV) કાઉન્દ્ટીના દરેક 

જીલ્લામાાં ઓછામાાં ઓછાં એક ડ્રોફ-ઑફ સ્થાન રાખવાનુાં આયોજન કરે છે, જે ચ  ાંટણી સાંક્રહતા દ્વારા 
ફરજજયાત કરેલ સાંખ્યા મજુબ છે. આ દસ્તાવેજના પ્રકાર્ન સધુીમાાં વતશમાન નોંધણીના આધારે, 

આવશ્યક મત કેન્દ્રોની અંદાજીત સાંખ્યા નીચેના કોષ્ટક દર્ાશવેલ છે: 

હદની શે્રણી ન્ય  નતમ જ રૂ ક્રરયાત 

મતપત્ર ડ્રોપ-ઑફ સ્થાનો 
(દર 15 હજાર નોંધાયેલ મતદાર દીઠ 

1) 

67 

નનવારક પગલાૂં 

મતદાન પ્રક્રિયામાાં નવક્ષેપ નનવારવા માટે ચ  ાંટણી પહલેાાં અન ે દરમ્યાન ROV વનમ્નવલવખિ નનવારક 

સરુક્ષા ઉપાયો લાગ ુકરર્:ે 

નનવારક સરુક્ષા ઉપાય હતે ુ

માનક સરુક્ષા પગલાાં ચૂોંટણી સોંબોંવધિ સામગ્રી અને સાધનોની એતસેસને 

માયાશક્રદત કરવી અને અંતે કોઈપણ સાંભનવત નવક્ષેપોન ે

રોકવા. 
સવૅર અને નેટવક બકઅપ જો મખુ્ય સવૅર અથવા નેટવક બગિી જાય તો માક્રહતીના 

પ્રવાહમાાં નવક્ષેપને નનવારવા માટે. 

મતદાન સાઇટ સાધનોનો બેકઅપ સેટ જો કોઈ સાધન બબનઉપયોગી બની જાય તો મતદાન 

પ્રક્રિયામાાં નવક્ષેપ નનવારવા માટે. 

બેકઅપ સાધનો જો કોઈપણ ઉપકરણો ગમુ થઈ જાય તો મતદાન 

પ્રક્રિયામાાં નવક્ષેપને રોકવા માટે. 

બૅકઅપ મતદાન પરુવઠો જો મતદાન અંગેનો કોઈ પરુવઠો બબનઉપયોગી બને ગમુ 

થઈ જાય તો મતદાન પ્રક્રિયામાાં નવક્ષેપ નનવારવા માટે. 

મત કેન્દ્ર કમાંચારી સ્ટેન્દ્િબાય પર જો કોઈ મત કેન્દ્ર કમશચારી ઓ ગેરહાજર હોય તો 
મતદાન પ્રક્રિયામાાં નવક્ષેપ નનવારવા માટે. 



ર્ાંકાસ્પદ વ્યક્તત અથવા વસ્ત ુનવર્ ેની 

પ્ર ક્રિ યાઓ 

જો કોઈ ર્ાંકાસ્પદ વ્યતત અથવા વસ્ત ુદેખાય તો મતદાન 

પ્રક્રિયામાાં નવક્ષેપ નનવારવા માટે. 

મેન્દ્યઅુલ નસસ્ટમો તેનાત જો ઈલેતરનનક મતદાન સાધન બનઉપયોગી બને તો 
મતદાન પ્રક્રિયામાાં નવક્ષેપ નનવારવા માટે. 

દરેક નનવારક સરુક્ષા ઉપાયોની નવગતવાર માક્રહતી માટે, કૃપા કરીને પક્રરનર્ષ્ઠ C જુઓ. 

આકક્સ્મક ઘટના માટે આયોજન 

ROV એક સરળ ચ  ાંટણી પ્રક્રિયા સનુનનિત કરવા માટે ર્ક્ તમામ ઉપાયો હાથ ધરે છે, તેમ છતાાં, કોઈ 

નવક્ષેપ થાય તે ક્રકસ્સામાાં, ROV પાસ ેનવક્ષેપ થાય તો પણ કામકાજ ચાલ ુરાખવા માટે ચોક્કસ ઉપાયો 
તૈયાર છે. ROVએ અનેક મહત્ત્વના સાંભનવત નવક્ષેપોની ઓળખ કરી છે: 

• ચ  ાંટણી માક્રહતી સાંચાલન પ્રણાલી ખોટકાવી 
• વીજ પ્રવાહ ખોટકાવો 
• ખરાબ હવામાન 

• આગ અથવા અન્દ્ય હોનારત 

• મતદાન ઉપકરણમાાં ખરાબી 
• બૅલટ ઑન-ક્રિમાન્દ્િ સાધન કામ કરત ુાં બાંધ થાય 

• ઇન્દ્ટરનેટ જોિાણ ખોટકાવુાં 
• મત કેન્દ્ર કમશચારીઓ ગેરહાજર રહ ે

• ઉપયોગ ન કરી ર્કાય તેવુાં મત કેન્દ્ર 

આ નવક્ષેપોની નવગતવાર માક્રહતી, ROVના ઉપાયો, અને આકક્સ્મક ઘટનાઓ માટેના ROVના 
વધારાના ઉપાયો માટે, પક્રરનર્ષ્ઠ D જુઓ 

 

નવભાગ 5: મત કેન્ર ર બૅલટ સરુક્ષા અને ગોપનીયતા આયોજનો 

મત કેન્ર રચના અને લે-આઉટ 

આદર્શ મત કેન્દ્ર ઓછામાાં ઓછા 60’x60'નુાં હર્ ેજેથી નનક્રદિષ્ટ ખાનગી મતદાન નવસ્તારો માટે પ  રતી 
જગ્યા પ  રી પાિીન ેમહત્તમ પ્રવાહન ેસનુનનિત કરી ર્કાય. મતદારોન ેયોગ્ય કમશચારી તરફ દોરી જવા 
માટે એક નનક્રદિષ્ટ કતાર પ્રણાલી, મતદારો માટે નવી ઇલેતરોનનક પોલબકુમાાં પ્રક્રિયા કરવા માટે એક 

સાઇન-ઇન ટેબલ, જયાાં મતપત્રો નપ્રન્દ્ટ થર્ ેતે બૅલટઑન ક્રિમાન્દ્િ નપ્રન્દ્ટર નવસ્તાર અન ેમતદાન બ  થ 



તથા મતપત્ર અંકન સાધન નવસ્તારો છે. પક્રરનર્ષ્ઠ E સામાન્દ્ય લે-આઉટ રચના દર્ાશવે છે જેને એક 

માગશદનર્િકા તરીકે ઉપયોગમાાં લેવાર્ે, પરાંત ુદરેક મત કેન્દ્ર દરેક સ્થાનના પક્રરમાણના આધારે એક 

કસ્ટમાઇઝ્િ લે-આઉટ ધરાવ ેછે. 

મતદાન સરુક્ષા 
મતદાર િેટાની ગોપનીયતા, અખાંક્રિતતા, અને સરુક્ષા સનુનનિત કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાાંઓ 

લેવાઈ રહ્ાાં છે. તમામ કાઉન્દ્ટી મતદાર િેટાન ેતે કાઉન્દ્ટી કમાંચારીઓ દ્વારા ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ 

રાખવાની સાથ,ે િેટાની સરુક્ષા માટે રચવામાાં આવેલા સરુક્ષા ઉપાયોનો ઉપયોગ કરીન ેિેટાબેઝ અને 

સવશરમાાંમાાં સાંગ્રહ કરવામાાં આવી રહ્ાાં છે. 

મતદારોના રજજસ્રારની (ROV) મખુ્ય કચેરી ખાત,ે મતદાન પ્રણાલીન ેએર-ગેપ કરવામાાં આવ ે છે, 

અથાશત, તેનો બાહ્ નેટવકશને એતસેસ નથી. મતદાન પ્રણાલીન ેએતસેસ કરવાની એકમાત્ર રીત છે 

પ્રણાલી જેમાાં છે તે સવશર રૂમમાાં જાત ેજવુાં. કમ્પ્યટુર સરુક્ષાના સાંબાંધમાાં, જો િેસ્કટોપ કમ્પ્યટુસશને 

સલામત રીત ેર્ટ િાઉન કરવાનો સમય ન હોય તો, કમશચારીઓએ કમ્પ્યટુરને Ctrl+Alt+Deleteનો 
ઉપયોગ કરીન ેલૉક કરવુાં જોઈએ. આન ેમાટેનુાં કારણ એ છે કે પાવર બટનન ેબસ એક વાર દબાવવુાં 
જોિાણન ેછૂટુાં પાિવા અન ેતેન ેપ  રી રીત ેર્ટ િાઉન કરવા માટે પ  રત ુાં ન હોય. જો પાવર ન હોય, તો 
કમશચારીએ કમ્પ્યટુસશને સાંભાળવા માટેના ઉત્તમ રસ્તા માટે હલે્પ િેસ્ક તરહથી નનદેર્ની રાહ જોવી 
જોઇએ. 

મત કેન્દ્ર ખાતે, કમશચારીને તમામ મતદારોના નોંધણીના િેટા અને મતદાર ઇનતહાસની માક્રહતીનો, 
તેઓ કોઈપણ મત કેન્દ્રો ખાતે આવે ત્યારે, લગભગ ક્રરયલ ટાઇમ અતસેસ હોય છે. કોઈપણ મતદાર 

િેટા જે મત કેન્દ્રો ખાતે ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે અને જેનુાં મત કેન્દ્ર તથા કાઉન્દ્ટી િેટા સવશસશ 
વચ્ચે સાંચારણ કરવામાાં આવે છે, તેને અધતન એષ્ક્ન્દ્િપ્ર્ન ટેતનોલૉજજનો ઉપયોગ કરીન ેએષ્ક્ન્દ્િપ્ટ 

કરવામાાં આવે છે. માત્ર મત કેન્દ્ર ખાતેના ચોકતસ ચ  ાંટણી સાધનો અને ઉપકરણોને મતદાર િેટાનો 
અતસેસ પ  રો પાિવામાાં આવે છે તથા િેટા સાંચાર થઈ રહ્ો હોય અને ક્સ્થર હોય ત્યારે એષ્ક્ન્દ્િપ્ટેિ 

થાય છે. નનયનમત િેટા બેકઅપ લેવામાાં આવે છે, તેમજ પારદનર્િતા અને સરુક્ષા સનુનનિત કરવા 
માટે વપરાર્કતાશ ક્રિયાઓ અને પ્રક્રિયાઓની નવગતવાર ઓક્રિટ રેઇલ્સ કરવામાાં આવે છે. 

મત કેન્દ્રો ખાતે પ  ણશ કરાયેલા મતપત્રોન ે સ્કેન કરવામાાં અને કોઈ નેટવકશ  સાથ ેન જોિાયેલા હોય 

તેવા બૅલટ ટેબલિંગ મર્ીનોનો ઉપયોગ કરીન ે ટેબલ (ગણતરીનો મેળ બેસાિવો) કરવામાાં આવે છે. 

મતપત્ર િેટાને એ ષ્ક્ન્દ્િપ્ટ કરવામાાં આવે છે અને એક કાટ્શ જજ, જે ફતત તેન ેમર્ીનમાાંથી ભૌનતક રીત ેદ ર 

કરવામાાં આવે તો જ એતસેસ કરી ર્કાય, તેમાાં સેવ કરવામાાં આવે છે. દરેક બલેટ ટેબલિંગ 

મર્ીનોમાાંની કાક્રટિજને ચ  ાંટણીના ક્રદવસ ેમતદાન પ  રુાં થયા પછી રાત્ર ે8:00 વાગ્ય ેROV મખુ્ય કચેરી 



પરત મોકલવામાાં આવે છે. 

પ્રાપ્ત થયેલા મેઈલ-દ્વારા-મત (VBM) મતપત્રોન ેROV મખુ્ય કચેરી ખાતે એકત્ર કરવામાાં આવે છે 

અને ગણતરી કરવામાાં આવે ત્યાાં સધુી એક સરુબક્ષત મતપત્ર રૂમમમાાં સાંગ્રહ કરવામાાં આવે છે. 

મતપત્રોન ેગણી ર્કાય તે પહલેાાં, દરેક મતપત્ર એક નોંધણી થયેલા મતદાર તરફથી જ છે તે 

સનુનનિત કરવા માટે VBM મતપત્ર પરબબક્રિયાાં પરની સઠીઓની ચકાસણી કરવામાાં આવે છે. 

સહીઓની ચકાસણી થઈ જાય પછી, મતપત્રોન ેબહાર કાઢવામાાં આવે છે અને નપ્રનસન્દ્તટ્સ અનસુાર 

ગોઠવવામાાં તથા ગણતરી માટે સપુ્રત કરવામાાં આવે છે. મતપત્રોની ગણતરી કયાશ પછી, તેને એક 

અલગ સરુબક્ષત સ્થળે નપ્રનસિંતટ વાર સાંગ્રહ કરવામાાં આવે છે. 

જો કોઈ કટોકટી સજાશય જેમાાં કમશચારીએ મતપત્રોને મકાનમાાંથી બહાર કાઢવા જરૂરી બને, તો 
કમશચારી બૉતસ અથવા િબ્બાઓન ે ને ટેપ મારર્ ે અને તેમને નવા સ્થાન ે ખસેિર્ે. જો તેમને 

મકાનમાાંથી બહાર કાઢી ન ર્કાય, તો મતપત્રોન ેસરુબક્ષત રૂમમાાંના એકમાાં મ  કવામાાં આવરે્. ખાલી, 
જારી કરેલ ન હોય તેવા મતપત્રોન ેદ ર કરવાનો સમય ન હોય તો તેમને છોિી દેવા જોઈએ. જો 
સમય હોય તો, ROV અથવા તેણે નાનમત કરેલ વ્યક્તત કોરાાં, જારી કરેલ ન હોય તેવા મતપત્રોનુાં શુાં 
કરવુાં તે અંગે કમશચારીને સલાહ આપરે્. 

નવભાગ 6 – બજેટ 

મતદારોના રજજસ્રાર (ROV) એ મત કેન્દ્ર મોિેલ મતદાન પ્રક્રિયા નવર્ે મતદારોને જાણ કરવા માટે 

એક બહોળી ગોઠવણ કરવા માટે જરૂરી સાંસાધનો માટે બજેટ અને યોજના તૈયાર કરેલ છે. 

બજેટમાાં આપેલા અંદાજામાાં આઉટરીચ સાથ ેસાંકળાયેલા કમશચારીઓને લગતા અને અન્દ્ય ખચાશનો 
સમાવેર્ નથી. બજેટની નવગતવાર માક્રહતી નીચેના કોષ્ટક આપી છે: 

પ્રવનૃિ બજેટ 

જાહરેાતનો સરવાળો $115,000 

સમાચારપત્ર જાહરેાતો/રેક્રિયો સ્પોટ્સ/સોર્યલ 

મીક્રિયા/મકુ્રરત જાહરેાતો 
$100,000 

નવા રેક્રિયો સ્પોટ્સ $15,000 

  

આઉટરીચ કુલ $1,135,000 

આઉટરીચ પરુવઠાઓ અન ેક્રિસ્પલે $4,000 



કાયિમો ખાત ેઆઉટરીચ ભેટ (સ્વેગ) $14,000 

CBO વહચેણી માટે આઉટરીચ ભેટ $1,800 

આઉટરીચ સાધનો $8,000 

કાઉન્દ્ટી મકુ્રરતમકુ્રરત/મકુ્રરત સામગ્રીઓ $6,000 

વાહનના ભાિાાં અને ઇંધણ $1,200 

દરેક નોંધણી થયેલા મતદારને 2 સીધા મેઈલ $1,100,000 

 


