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આ શબ્દાવલીનો હતે ુચ  ૂંટણી સૂંચાલન યોજનાન। વાચકોને સૂંપ  ણણ રીત ેચ  ૂંટણી પ્રક્રિયાની સંદર્ભિત  સમજણ આપવાનો અન ેદસ્તાવેજમાૂં વપરાયેલ અમકુ 

શબ્દોની વ્યાખ્યા આપવાનો છે. અમકુ શબ્દોથી સૂંબૂંધિત હોય તેવી અધતસકુ્ષ્મ જરૂક્રરયાતોની સ્પષ્ટતા અન ેસમજણ માટે, ચ  ૂંટણી સૂંચાલન યોજના જુઓ. 

 

શબ્દ/ટ ૂંકાક્ષર અર્થ 

1% હાથેથી કરાયેલ ગણતરી ચ  ૂંટણીના પ્રમાણીકરણ પ  વે, મતની મશીન ગણતરીને ચકાસવા માટે કાયદેસર રીતે જાત ેકરેલી મતદાનની 

ગણતરી. ઘણા પગલાઓમાૂંથી એક કેનવાસ માૂં સામેલ છે. 

 

નોંિણી બૂંિના 15-ક્રદવસ California માૂં દરેક ચ  ૂંટણી પહલેા મત આપવા માટે નોંિણી કરાવવા માટે કાયદા દ્વારા ધનિાણક્રરત 

સમયમયાણદા. 

(California ચ  ૂંટણી સૂંહતા §2102) 

 

8D2 કાડ્સ જુઓ મતદાર નનવાસ્ર્ાન પરુ્િ કાર્થ. 
 

અનપુસ્સ્થત મતપત્ર જુની શબ્દાવલી. 

જુઓ મેલ   દ્વારા  મત માટે મતપત્ર. 

 

સલુભ મતપત્ર 

 

એક મતપત્ર, સામાન્ય રીતે ઇલેક્ટ્રોધનક ટચસ્િીન છે, જેના પર ધવકલાૂંગ વ્યસ્ક્ટ્તઓ માટે ઉમેદવારની હરીફાઈ 

અને તેન ેમત આપવાના પગલાૂં, જે સ્િીન પર ધનયકુ્ટ્ત ક્ષેત્રન ે સ્પશણ કરીને અથવા સહાયક ઉપકરણનો 
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ઉપયોગ કરીને, જેમ કે ઓક્રિઓ સાૂંભળનાર ઉપકરણ દ્વારા છે અને બ્રેઇલ ટચ પેિ અથવા ધસપ-એન્િ-પફ 

દ્વારા કરવામાૂં આવે છે. 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §19240) 

 

સરનામાૂં સિુારણા સેવા (ACS) યનુાઇટેિ સ્ટેટ્સ પોસ્ટલ સધવિસ દ્વારા પ  રા પાિવામાૂં આવેલ માક્રહતી જયાૂં કાઉન્ટી ચ  ૂંટણી અધિકારી 

મતદાર નોંિણીના રેકોિસણ અન ેમેલ ધનવસ્થાન પષુ્ટ કાડ્્્સના સૂંચાલન માટે અને અપિેટ કરવા માટે 

માક્રહતીનો ઉપયોગ કરી શકે છે. 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §2033) 
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શબ્દ/ટ ૂંકાક્ષર અર્થ 

સક્રિય મતદાર એક મતદાર કે જેની (1) માક્રહિંતી અિતન છે, (2) જે મતદાન સામગ્રી મેળવી શકે છે, અન ે(3) જેમણે 
તાજેતરમાૂં મતદાન કયુું છે અથવા જેના સરનામાૂંની સરનામાૂં પષુ્ષ્ટ મેઇલલિંગ દ્વારા કરવામાૂં આવી છે. એક 

સક્રિય મતદાર કાન  ની રીતે મતદાન કરવા અને અરજી પર હસ્તાક્ષર કરવાનો હિદાર છે. 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §§2220 - 2227) 

નોંિણીનુૂં એક્રહિેધવટ જે મતદાર નોંધણી ફોમથ, મતદાર નોંધણી કાર્થ , મતદાર નોંધણી માટેની અરજી, અથવા મતદાર નોંધણી 
અરજી તરીકે પણ ઓળખાય છે. 

નોંિાયેલ મતદાર બનવાની ઇચ્છા િરાવતા દરેક વ્યસ્ક્ટ્તએ આ ફોમણ ભરવુૂં આવશ્યક છે (ઉચ્ચ અદાલતના 
ચકુાદાના ધનમાણણ અન ેફાઇલલિંગ ધસવાય). ચ  ૂંટણી પ  વેના 15 મા ધ્વવસે અથવા તે પહલેાૂં કાઉન્ટી ચ  ૂંટણી અધિકારી 
દ્વારા પ્રાસ થયા પછી અન ેઅન્ય સ્પષ્ઠ અન ેસમયની શરતો હઠેળ યોગ્ય રીતે કરવામાૂં આવેલ એક્રફિેધવટને 
માન્ય ગણવામાૂં આવશ.ે જયારે પણ મતદાર સ્થળાૂંતક્રરત થાય છે, ત્યારે મતદાર નોંિણીની નવી એક્રફિેધવટ 

અથવા યોગ્ય નોંિણી કરાવવા માટે નોક્રટસ અથવા ફેરફારનો પત્ર મોકલાશે. 
(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §§2100 - 2194.1) 

ઓલ-મેઇલ મતદાન ચ  ૂંટણી એક સ્થાધનક, ધવશેષ અથવા એકીકૃત ચ  ૂંટણી કે જે મેઇલ દ્વારા સૂંપ  ણણ રીતે કરવામાૂં આવે છે (અમકુ શરતો 
હઠેળ). 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા ધવભાગ 4) 



પરિરિષ્ટ A-િબ્દો અન ેટ ૂંકાક્ષિ િબ્દાવલી 

વૈકધ્પપક રહઠેાણની સેવા (ARC) એક પ્રક્રિયા કે જેમાૂં કાઉન્ટી ચ  ૂંટણી અધિકારીએ રોલ પર સ  લચબદ્ધ  દરેક મતદારન ેફોરવિ કરી શકાય તેવા 
પોસ્ટકાિણન ેમેઇલ કરવાની આવશ્યકતા હોય છે જેમણે ચાર વષણમાૂં મતદાન કયુું નથી અથવા તેમનુૂં સરનામુૂં 
બદપયુૂં નથી; અન,ે ત્યારબાદ આ પોસ્ટકાિનો જવાબ આપીન,ે “સક્રિય” મતદાર રહવેાની ઇચ્છા દશાણવતા, 
મતદારએ કાયણવાહી કરવાની જરૂર છે. 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §2220) 

 
 

શબ્દ/ટ ૂંકાક્ષર અર્થ 

ધવકલાૂંગ અધિધનયમ સાથેના 
અમેક્રરકનો (ADA) 

ધવકલાૂંગ અધિધનયમ સાથેના અમેક્રરકનો (ADA) 1990 માૂં કાયદો બન્યો હતો. ADA એ એક નાગક્રરક 

અધિકારનો કાયદો છે જે જાહરે જીવનના તમામ ક્ષેત્રોમાૂં નોકરીઓ, શાળાઓ, પક્રરવહન અન ેસામાન્ય લોકો 
માટે ખપુલા હોય તેવા તમામ જાહરે અન ે ખાનગી સ્થળોમાૂં ધવકલાૂંગ વ્યસ્ક્ટ્તઓ સાથેના ભેદભાવને 
પ્રધતબૂંધિત કરે છે. કાયદાનો હતે ુએ સધુનધિત કરવાનો છે કે ધવકલાૂંગ લોકોન ેપણ અન્ય લોકોની જેમ હક 

અન ેતકો મળે છે. ADA ધવકલાૂંગ વ્યસ્ક્ટ્તઓને જાધત, રૂંગ, લલિંગ, રાષ્રીય મ  ળ, વય અન ેિમણના આિારે 

વ્યસ્ક્ટ્તઓન ેઆપવામાૂં આવતી સમાન નાગક્રરક અધિકાર સરુક્ષા આપે છે. તે જાહરે સગવિ, રોજગાર, 

પક્રરવહન, રાજય અને સ્થાધનક સરકારી સેવાઓ અન ેટેલલકમ્યધુનકેશન્સમાૂં ધવકલાૂંગ વ્યસ્ક્ટ્તઓ માટે સમાન 

તકની ગેરૂંટી આપે છે. 

જુઓ દ રસ્ર્ સલુભ વોટ-બાય-મેલ (RAVBM). 

 

મતદાર નોંિણી માટેની અરજી જુઓ નોંધણીનુૂં નિફર્ેનવટ. 
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સોંપેલ મતદાન સ્થળ એક સ્થાન જયાૂં મતદાર આવી શકે છે, મતપત્ર જેમાૂં મતદાર દ્વારા મતદાન કરવા માટેના તમામ હરીફો 
મોજ દ છે તે મેળવી શકે છે અન ેમતદાન કરી શકે છે. હરીફો, જેના આિારે તેમના સોંપાયેલ મતદાન મથકના 
મતદાર મત આપવા માટે પાત્ર નથી, તે મતપત્ર પર દેખાશ ેનહીં. સ્થાનો ધવધશષ્ઠ મતદારોના એક જ ધવસ્તાર 

માટે ધનયકુ્ટ્ત કરવામાૂં આવે છે, જે સોંપેલ મતદાન સ્થાન નક્કી કરે છે. સોંપેલ મતદાન સ્થળોનો ઉપયોગ 

ફક્ટ્ત પોલલિંગ પ્લેસ મોર્ેલ હઠેળ થાય છે. 

સ્વચાલલત પનુઃગણતરી નીધત Santa Clara કાઉન્ટી બોિણ ઓફ સપુરવાઇઝર દ્વારા અપનાવવામાૂં આવેલી નીધત, અમકુ હરીફોમાૂં મેન્યયુલ 

મતદાન કરવાની પ્રક્રિયા સ્થાધપત કરવા માટે, જે ધવજયના ઓછા ગાળા સાથે સ્થાધનક હરીફોના પક્રરણામોની 
પષુ્ટ કરવા માટે એક પ્રણાલી પ્રદાન કરવી જેમાૂં ઉમેદવાર અથવા રસ િરાવતા મતદારને પનુ: ગણતરીના 
ખચણની ચકુવણી કરવાની જરૂર નહીં પિે. નીધતમાૂં Santa Clara કાઉન્ટી (સૂંપ  ણણ રાજય અને સૂંિીય કચેરીઓ 

ધસવાય) માૂં સમાધવષ્ઠ તમામ હરીફોમાૂં મેન્યઅુલ રીપોટણની જરૂર છે (જયાૂં જીતનુૂં અંતર આપવામાૂં આવેલા 
મતદાનના 0.25 ટકા કરતા ઓછૂં હોય, અથવા 25 મતથી ઓછૂં હોય ધસવાય કે ધસટી ઓફ San José માૂં 
કાઉષ્ન્ટવાઇિ અથવા ધસટીવાઈિમાૂં, જેના માટે મશીન પનુ: ગણતરીનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. નીધત માટે ટેલી 
સૂંચાલન જરૂરી છે. 

(Santa Clara કાઉન્ટી બોિણઓફ સપુરવાઇઝસ પોલલસી મેન્યઅુલ ધવભાગ 3.63) 

 

બૅલટ ડ્રોપ-બક્ટ્સ મતદારો/કાઉન્ટી ચ  ૂંટણી અધિકારીના રજજસ્રાર દ્વારા સ્થાધપત સરુલક્ષત પાત્ર જેમાૂં મતદાન કરેલ મેઇલ મતપત્ર 

પરત કરવામાૂં આવી શકે છે. 

બૅલટ ડ્રોપ-ઓફ સ્થાન (BDL) મતદારોના રજજસ્રાર દ્વારા સ્થાધપત સ્થાન જયાૂં સરુલક્ષત સત્તાવાર બલટ ડ્રોપ-બોક્ટ્સ સ્થાનની અંદર અથવા 
બહાર સ્સ્થત હશ.ે 

સલુભ ફોમેટમાૂં મતપત્ર જુઓ સલુભ મતપત્ર. 

બૅલટ માક્રકગ ક્રિવIઇસ (BMD) મતદારન ેતેમના મતપત્રને લચહ્નિત કરવામાૂં સહાય માટે વાપરવામાૂં આવતુૂં એક ઉપકરણ. ઉપકરણ કોઈપણ 

કદ, આકાર અથવા સ્વ પનુૂં હોઈ શકે છે, અન ેમતપત્ર પર બનેલી છાપ મતદારની પસૂંદગીને સ્પ રીતે સ  ચવશે. 



પરિરિષ્ટ A-િબ્દો અન ેટ ૂંકાક્ષિ િબ્દાવલી 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §14270) 

 

 

 

શબ્દ/ટ ૂંકાક્ષર અર્થ 

બૅલટ ઓન ક્રિમાન્િ (BOD) એક પ્રમાલણત સ્વયૂં-આિાક્રરત પ્રણાલી, જે કાઉન્ટી ચ  ૂંટણીના અધિકારીને, માૂંગણી પર, રજજસ્ટર થયેલા 
મતદારોન ેમતદાન માટે પ્રદાન કરવા માટે, સત્તાવાર બૅલટ કાિણ પરુવઠા પર છાપવા માટે પરવાનગી આપે છે. 

આ પ્રણાલી જરૂરી િોરણ ેચ  ૂંટણીના અગાઉ તૈયાર કરેલા સત્તાવાર મતપત્રોને પ  રક બનાવશ.ે 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §13004.5) 

 

બોિ ઓફ સપુરવાઇઝસ (BOS) 

 

એક સૂંચાલક મૂંિળ જે Santa Clara કાઉન્ટી સરકારના વહીવટની કામગીરીની દેખરેખ રાખે છે. 

 

કૅલ-એક્ટ્સેસ રાજયના ઉમેદવારો, દાતાઓ, લોલબસ્ટ અને અન્ય લોકો દ્વારા પ  રા પાિવામાૂં આવતી નાણાકીય માક્રહતી પ્રાપ્ત 

કરવા અન ેએક્ટ્સેસ કરવા માટે રાજયના કાયદાન ેઅનલુક્ષીને રાજય સલચવ દ્વારા બનાવવામાૂં આવેલી 
ઓનલાઇન પ્રણાલી. 1 જાન્યઆુરી, 2000 થી $25,000 નાણાૂં ભેગા કયાણ છે અથવા ખચણ કયાણ છે તે ઝૂંબેશ 

સૂંસ્થાઓ માટે ઓનલાઇન અથવા ઇલેક્ટ્રોધનક ફાઇલલિંગ આવશ્યક છે. લોબીંગ સૂંસ્થાઓ જેની કેલેન્િર 

ધત્રમાધસકમાૂં ક્રરપોટણ  કરવા યોગ્ય ચકુવણીઓ, ખચણ, ફાળો, ભેટો અથવા અન્ય આઇટમની કોઈપણ શ્રેણીની કુલ 

રકમ $2,500 અથવા તેનાથી વધ ુછે તો તેઓને ઓનલાઇન અથવા ઇલેક્ટ્રોધનક રીતે ફાઇલ કરવુૂં આવશ્યક 

છે. 

(California સરકારી કોિ §§84602 અન ે84605) 
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કૅલ-ઓનલાઈન રાજયના સલચવની વેબસાઇટ પર એક વેબ-આિાક્રરત િેટા એન્રી ફાઇલલિંગ પ્રણાલી જે California ના 
રાજકીય સિુારણા અધિધનયમ દ્રારા રાજય જાહરે ધનવેદનો/અહવેાલોને રાજય સલચવન ેધન:શપુક ઓનલાઇન 

ફાઇલ કરવાની મૂંજ રી આપે છે. આ મફત એધ્પ્લકેશનનો ઉપયોગ કરવા માટે ફાઇલર પાસ ેમાન્ય ID નૂંબર 

અને પાસવિણ હોવો આવશ્યક છે. તે પછી આ માક્રહતી જાહરે જનતાને જોવા માટે સેિેટરી ઓફ સ્ટેટની કોલ-

એક્ટ્સેસ વેબસાઇટ પર પનુઃઉત્પાક્રદત કરવામાૂં આવે છે. 

(California સરકારી કોિ §84602) 

 

California ધનયમોની સૂંક્રહતા એક કાન  ની દસ્તાવેજ જેમાૂં રાજયના ચ  ૂંટણી કાયદા સમાન એધ્પ્લકેશન અન ેવહીવટની ખાતરી આપવા માટે 

California ના રાજય સલચવ, ધનયમોને કોક્રિફાઇ કરે છે. 

California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા California માૂં ચ  ૂંટણીના વહીવટને સૂંચાધવત કરતો કાયદો. 
California સરકારી કોિ કાયદો જે સમગ્ર California માૂં સરકારી વહીવટને ધનયૂંધત્રત કરે છે. 

 

 

શબ્દ/ટ ૂંકાક્ષર અર્થ 

રદ કરાયેલ મતદાર નીચેની ક્રિયાઓ પછી મતદાર િેટાબેસમાૂં મતદાર રદ થઈ શકે છે: 

1. સરનામાૂંની પધુષ માટેના મેઇલલિંગનો પ્રધતસાદ ન હોય 

2. સતત બે રાષ્રપધતની ચ  ૂંટણી ચિ માટે મતદાનનો રેકોિણ નથી 
3. મતૃ્ય ુદ્વારા 
4. મતદારની પોતાની ધવનૂંતી દ્વારા 
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મતદાર મતદારોના રોસ્ટર પર અથવા ચ  ૂંટણી અધિકારી દ્વારા તૈયાર કરેલી કોઈપણ સ  લચમાૂં દેખાશે નહીં અને 
મતદાનની કોઈ સામગ્રી પ્રાપ્ત કરશ ેનહીં. રદ કરાયેલ મતદાર નવી મતદાર નોંધણી અરજી પ  ણણ થવા પર 

મત આપવા માટે પાત્ર છે. રદ કરાયેલ મતદાર અરજી પર સહી કરવા પાત્ર નથી. 
(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §2183) 

ઉમેદવાર કોઈ વ્યસ્ક્ટ્ત નીચેના સૂંજોગોમાૂં ઉમેદવાર બન ેછે: 

1. વ્યસ્ક્ટ્તનુૂં નામ પ્રાથધમક, સામાન્ય, ધવશેષ અથવા ક્રરકોલ ચ  ૂંટણી મતપત્ર પર સ  લચબઇઠ હોય; અથવા 
2. કોઈ પણ વ્યસ્ક્ટ્ત ચ  ૂંટણી માટે અધિકારીઓએ ઉમેદવારી નોંિાવવા અથવા કોઈપણ રાજય અથવા 

સ્થાધનક ચુૂંટાવા પાત્ર હોદ્દાની ચ  ૂંટણી માટે તેના કે તેણીના વતી લેલખત મત ગણતરી કરાવવા માટે 

લાયક છે; અથવા 
3. કોઈ પણ રાજય અથવા સ્થાધનક ચુૂંટાવા પાત્ર હોદ્દા માટે તેની અથવા તેણીની ઉમેદવારી નોંિાવવા 

અથવા ચ  ૂંટણી કરવા માટે વ્યસ્ક્ટ્ત ફાળો મેળવ ેછે અથવા ખચણ કરે છે (અથવા કોઈપણ અન્ય વ્યસ્ક્ટ્તને 

ફાળો મેળવવા અથવા ખચણ કરવા માટે સૂંમધત આપે છે); અથવા 
4. વ્યસ્ક્ટ્ત ચ  ૂંટાયેલા હોદ્દોિારક છે. 

સૂંઘીય ઓક્રકસ ચલાવતા વ્યસ્ક્ટ્તઓ પોલલક્રટકલ ક્રરફોમ એક્ટ્ટ હઠેળ “ઉમેદવારો” નથી. 
(California સરકારી કોિ §§82007 અન ે84214) 

 

કેનવાસ (સત્તાવાર કેનવાસ) કાઉન્ટી ચ  ૂંટણી અધિકારીને પ્રાપ્ત થયેલા તમામ મતપત્રો (કામચલાઉ બૅલટ, વોટ-બાય-મેલ બૅલટ , અને 
શરતી મતદાર મતદાન), સક્રહત) ને સમાપ્ત કરવા માટે કાન  ની સમયમયાણદા (સામાન્ય રીતે 30 ક્રદવસનો 
સમયગાળો ચ  ૂંટણીના ક્રદવસ પછીના પ્રથમ ક્રદવસથી શરૂ થતો હોય છે), સ્વીકાયણ સામગ્રીઓ, મતપત્રોની 
મેન્યઅુલ ટેલી (ચકાસણી) હાથ િરવા, પક્રરણામોને પ્રમાલણત કરવા, અન ેચ  ૂંટણી પ્રમાણપત્રો આપવા. 
(California ચ  ૂંટણી સૂંહતાવભાગ 15) 
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સમદુાય આિાક્રરત સૂંસ્થાઓ (CBOs) મતદારોની નોંિણી વિારવ। અને નવા નોંિાયેલા મતદારોન ેમતદાન દ્વારા લોકશાહીમાૂં ભાગ લેવા 

પ્રોત્સાક્રહત કરવા માટે મતદારોના ક્રરજસ્ટર (ROV) સમદુાય આિાધ્રત સૂંસ્થાઓ (CBOs) સાથે સૂંકળાયેલા 

છે. 

 

 

શબ્દ/ટ ૂંકાક્ષર અર્થ 

શરતી મતદાર નોંિણી યોગ્ય રીતે કરવામાૂં આવેલ નોંધણીનુૂં િફફરે્નવટ જેની નોંિણી દ્વારા ચ  ૂંટણીના અધિકારીના 14 ક્રદવસ પહલેાૂં 
અથવા ચ  ૂંટણીના ક્રદવસ પહલેા કાઉન્ટી ચ  ૂંટણી અધિકારીન ેઆપવામાૂં આવે છે અન ેજે ચ  ૂંટણીના સત્તાવાર 

સોગૂંદનામાની પ્રક્રિયા પછી અસરકારક ગણી શકાય, રજજસ્ટરની નોંિણી માટેની યોગ્યતા નક્કી કરે છે, અને 
રજજસ્ટરની માક્રહતીન ેકેનવાસ સમયગાળા પહલેાૂં અથવા તે દરધમયાન માન્ય કરે છે. મતદાર એક શરતી 
મતદાર નોંિણી ફોમણ ભરી શકે છે અને કામચલાઉ મતપત્ર કરી શકે છે. 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §§2170 - 2173) 

કાઉન્ટી મતદાર માક્રહતી માગણદધશિકા 
(CVIG) 

કાઉન્ટી ચ  ૂંટણી અધિકારી દ્વારા તૈયાર કરેલ, અનવુાક્રદત અન ેમકુ્રદ્રત એક બકુલેટ જેમાૂં આ મહત્વપ  ણણ માક્રહતી 
સામેલ છે, જેમ કે બૅલટ ડ્રીપ-બોક્ટ્સ સ્થાનો અન ેમત કેન્દ્રોની સ  લચ, સત્તાવાર મતપત્રના નમ  ના (જુઓ 

નમ  નાનુૂં મતપત્ર); ઉમ ેદવા રના ધનવેદનો; કાન  ની લખાણ, ધનષ્પક્ષ ધવશ્લેષણ અન ેસ્થાધનક મતપત્રના 
પગલાની તરફેણમાૂં અથવા તેની ધવરુદ્ધ દલીલો; અન,ે મતપત્ર ક્રરપ્લેસમેન્ટ માટે ધવનૂંતી ફોમણ. કાઉન્ટી 
મતદાર માક્રહતી માગણદધશિકા (CVIG) ને ચ  ૂંટણી પહલેા આશરે 40-ક્રદવસ પહલેાથી મેઇલ કરવામાૂં આવે છે. 

અગાઉ નમ  નાનુૂં મતપત્ર પેમ્ફલેટ તરીકે ઓળખાય છે. CVIG ના અનવુાક્રદત સૂંસ્કરણો સ્પેધનશ, ચાઇનીઝ, 

ટાગાલોગ અન ેધવયેતનામીસમાૂં ઉપલબ્િ છે. 

આ રાજય સલચવ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ સત્તાવાર મતદાર માક્રહતી માગણદધશિકા જેવા નથી. 
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(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §§13300 - 13317)  

િાઉનલોિ કરી શકાય તેવા મતપત્ર મતદારોના રજજસ્રાર ફરમોટ િક્સેનસબલ વોટ-બાય-મેલ (RAVBM) એધ્પ્લકેશન દ્વારા મેળવેલ એક મતપત્ર 

અન ેમતદાનના ઉપયોગ માટે મતદારના ઘરેલ ુઉપકરણ પર ઇલેક્ટ્રોધનક નકલ કરવામાૂં આવેલ. મતદારે 

તેના મતની ગણતરી માટે રજજસ્રાર કચેરીને તેમના મતપત્રમાૂં છાપવા અન ેમેઇલ કરવુૂં આવશ્યક છે. 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §3007.7) 

 

િાયરેક્ટ્ટ રેકોક્રિિંગ ઈલેક્ટ્રોધનક (DRE) આઉટિેટેિ વોફટિંગ મશીન. 

મતદાન મશીન જે મતદાન દ્રારા સક્રિય કરી શકાય તેવા ધમકેધનકલ અથવા ઇલેક્ટ્રો-ઓષ્પ્ટકલ ઘટકો પ્રદાન 

કરાયેલા મતપત્ર પ્રદશણન દ્વારા મત રેકોિણ કરે છે; જે કમ્પ્યટુર પ્રોગ્રામ દ્વારા િેટાની પ્રક્રિયા કરે છે; અન ેતે 

મેમરી ઘટકોમાૂં મતદાન િેટા અન ેમતપત્ર છબીઓ રેકોિણ કરે છે. 

 

વહલે ું મતદાન  

 

ચ  ૂંટણી સમય પહલેાનો સમયગાળો, જયારે મતદારો મતદાન કરી શકે છે. California માૂં વહલેુૂં મતદાન કરવા 
“બહાનુૂં-નહીં” નીધત છે અન ેમતદારન ેચ  ૂંટણીન। ક્રદવસ ેમતદાન કરવામાૂં અસમથણ હોવા માટે બહાનુૂં આપવુૂં 
પિતુૂં નથી. California માૂં, ચ  ૂંટણીના 29 ક્રદવસ પહલેા જ વહલેુૂં મતદાન શરૂ થઈ શકે છે. Santa Clara 

કાઉન્ટીમાૂં નોંિાયેલા મતદારો મતદાર રજજસ્રારની કચેરી અથવા ચ  ૂંટણીના ક્રદવસ પ  વે દસ ક્રદવસ પહલેા શરૂ 
થયેલા કોઈપણ મત કેન્દ્રમાૂં વહલેા મત આપી શકે છે. 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §19209) 
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શબ્દ/ટ ૂંકાક્ષર અર્થ 

ચ  ૂંટણી વહીવટ યોજના (EAP) કાઉન્ટી ચ  ૂંટણી અધિકારી દ્વારા પ્રસ્તાધવત,ચ  ૂંટણી યોજવા અંગેની ધવસ્તતૃ યોજના મતદારની પસૂંદગીનો કાયદો 
(VCA). યોજનામાૂં મત કેન્દ્રો અને બૅલટ િ ડ્રો પ-બોક્ટ્સ સ્થાનો, નાણાકોય અસરો અને જાહરે ક્ષેત્રની 
યોજનાઓની પસૂંદગી જેવી ધવધવિ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. એક ડ્રાફ્ટ સમદુાયના ઇનપટુ સાથે લખવાની 
યોજના છે અન ેજાહરે સનુાવણી પ્રક્રિયા દ્વારા તપાસવામાૂં આવશ.ે એક સિુારણા ડ્રાફ્ટ પ્લાન અંગે જાહરે 

સનુાવણી થાય તે પછી જાહરે ક્રટપ્પણી માટે િાફ્ટ પ્લાન મકુવામાૂં આવે છે, ત્યારબાદ કોઈ યોજનાન ેઅંધતમ 

તરીકે અપનાવી શકાય છે. અંધતમ યોજના એ છે જે બદલીને અન ેજાહરે ક્રટપ્પણી માટે પ્રકાધશત થાય છે તે 

સિુારેલી અં ધત મ યોજના છે. ચ  ૂંટણી યોજવા માટે ઉપયોગમાૂં લેવામાૂં આવતી અંધતમ ચ  ૂંટણી વહીવટ યોજના 
(EAP) ની સમીક્ષા કરવામાૂં આવે છે, અને સૂંભવત, સિુારણા, ઉપયોગના બે વષણમાૂં અન ેત્યારબાદ દર ચાર 

વષે કરવામાૂં આવે છે. EAP નો મતદાર ધશક્ષણ અન ેઆઉટરીચ ભાગ મૂંજ રી માટે રાજયના સલચવન ેરજ  
કરવામાૂં આવે છે. યોજનાઓનો અનવુાદ કરવામાૂં આવે છે અન ેકાઉન્ટી ચ  ૂંટણી અધિકારીની વેબસાઇટ પર 

ઉપલબ્િ છે. 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §§4000 - 4108) 

ચ  ૂંટણી ચિ “ચ  ૂંટણી ચિ” નો અથણ તેના ઉપયોગના સૂંદભણ પર આિારીત બે જુદી જુદી વસ્તઓુ પૈકી એક છે. 

1. “ચ  ૂંટણી ચિ” નો અથણ એ છે કે ચ  ૂંટણીના 90 ક્રદવસ પહલેા પ્રારૂંભ થવાનો સમયગાળો અન ેચ  ૂંટણીની 
તારીખે સમાપ્ત  થવાનો સમયગાળો, $1,000 અથવા વધ ુસિુી સરકારી કોિ $$ 85309 અથવા 85500 

ને અનલુક્ષીને ઓનલાઇન સ્વતૂંત્ર ખચણની જાણ કરવાના હતે ુમાટે. (સરકારી કોિ ધવભાગ 85204). 
2. “ચ  ૂંટણી ચિ” નો અથણ એ કે Cal-એક્ટ્સેસ પરના ઝૂંબેશના યોગદાન અન ેખચણ જોવાના હતેઓુ માટે, 

એકી વષણના 1 જાન્યઆુરીથી શરૂ થવાનો સમયગાળો. 
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ચ  ૂંટણી અધિકારી કોઈ ચોક્કસ બોિણનો સભ્ય, જે રાજયનો મતદાર હશ,ે અંગ્રેજી ભાષા વાૂંચી અન ેલખી શકશ,ે અન ેમતદાન સ્થળ 

અથવા મત કેન્દ્રમાૂં ફરજ બજાવવા માટે મતદારોના રજજસ્રાર (ROV) દ્વારા આપવામાૂં આવતી તાલીમમાૂં 
હાજરી આપવી આવશ્યક છે. અગાઉ મતદાન કામદાર તરીકે જાણીતા, ચ  ૂંટણી અધિકારીઓને ધવધવિ ફરજો 
સાથ ેકારકુન અથવા ધનરીક્ષક તરીકે કામગીરી સોંપવામાૂં આવી શકે છે. ચ  ૂંટણી અધિકારીઓ મત કેન્દ્રો પર 

મતદારોન ેમદદ કરે છે, પાત્રતા ચકાસી શકે છે, સત્તાવાર મતપત્રો આપે છે અન ેઅન્ય ફરજો ધનભાવે છે. 

(ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા દ્વારા  ચ  ૂંટણી બોિ તરીકે સૂંક્રદભત) 

 

ચ  ૂંટણી માક્રહતી સૂંચાલન પ્રણાલી 

(EIMS) 

 

Santa Clara કાઉન્ટીનુૂં ચ  ૂંટણી માક્રહતી િેટાબેસ. 
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શબ્દ/ટ ૂંકાક્ષર અર્થ 

ઇલેક્ટ્રોધનક પોલબકુ (E-પોલબકુ) નોંિાયેલ મતદારોની ઇલેક્ટ્રોધનક સ  લચવાળી પ્રણાલી કે જેનો મત કેન્દ્રમાૂં પક્રરવહન કરી શકાય છે અન ેતેનો 
ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ ચ  ૂંટણીમાૂં મત આપવા માટે લાયક નોંિાયેલા મતદારોની સત્તાવાર સ  લચ છે; 

મતપત્ર મેળવવા માટે મતદારની યોગ્યતાને ચકાસવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાૂં આવે છે અન ેિબલ 

મતદાન અટકાવવા માટે વાસ્તધવક સમયમાૂં મતદાર ઇધતહાસ મેળવે છે. ઇલેક્ટ્રોધનક પોલબકુને મતદાન 

પ્રણાલી સાથે જોિી કરી શકાતી નથી અને સતત કામગીરી માટે બેકઅપ પાવર હોવુૂં આવશ્યક છે. 

1. ઇલેક્ટ્રોધનક પોલબકુમાૂં ઓછામાૂં ઓછૂં, નીચે આપેલા તમામ મતદાર નોંિણીના િેટા સામેલ હશે: 
નામ, સરનામુૂં, જજપલા / સરહદ, પક્ષની પસૂંદગી, મતદારની સ્સ્થધત, મતદારન ેવોટ-બાય-મેલ 

મતપત્ર, આપવામાૂં આવ્યુૂં છે કે નહીં વોટ-બાય-મેલ મતપત્ર ચ  ૂંટણી અધિકારી દ્વારા સ્વીકાયાણ મજુબ 

અન,ે મતદારની ઓળખની ચકાસણી થવી જોઈએ કે નહોં (માત્ર, સૂંિીય ચ  ૂંટણીમાૂં પ્રથમ વખતના 
મતદાર). 

2. ઇલેક્ટ્રોધનક પોલબકુમાૂં નીચેના મતદાર નોંિણી િેટા સામેલ રહશેે નહીં: ડ્રા ઇવરનો લાઇસન્સ નૂંબર, 

અથવા સામાજજક સરુક્ષા નૂંબરનો કોઈ સૂંદભણ. 
(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §2183) 

 

કટોકટી મતપત્ર ધવતરણ આ પ્રકારની સેવા મખુ્યત્વે ત્યારે ઉપલબ્િ હોય છે જયારે કોઈ મતદાર, કોઈ અણિારી બીમારી, તબીબી 

સધુવિામાૂં દાખલ હોય, અપૂંગતા અથવા અકસ્માતોના પક્રરણામ ેથતી ઇજા જેવી તબીબી કટોકટીન ેલીિે 

શારીક્રરક રીતે આ કરવામાૂં અસમથણ હોય તો તેન ેમતદાન કરવા દેશ.ે California એ 38 રાજયો પૈકી એક છે જે 

કટોકટી મતપત્ર ધવતરણ પ્રણાલી પ્રદાન કરે છે. 
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પ્રધતકૃધત મતપત્ર બૂંિારણમાૂં ઉપલબ્િ મકુ્રદ્રત મતપત્રની નકલ મતદાર ઉપયોગ માટે ધવનૂંતી કરી શકે છે, જેમ કે કોઈ ધવધશષ્ઠ 

ભાષામાૂં અનવુાક્રદત (નમ  નાનુૂં મતપત્ર જુઓ) અથવા દૃ ષ્ષ્ટ દોષ િરાવતા લોકો માટે મોટા અક્ષરોમાૂં છપાયેલ 

છે. મતદારો મેલ દ્વારા પ્રધતકૃધત મતપત્ર મેળવવા ધવનૂંતી કરી શકે છે. પ્રધતકૃધત મતપત્ર કોઈ સત્તાવાર મતપત્ર 

નથી અન ેમતદાન પ્રણાલી દ્વારા તેને કોષ્ઠબદ્ધ કરી શકાતા નથી. મતદારો તેમના સત્તાવાર મતપત્ર ભરવામાૂં 

સહાય માટે પ્રધતકૃધત મતપત્રનો ઉપયોગ કરી શકે છે. 

 

 

શબ્દ/ટ ૂંકાક્ષર અર્થ 

હપેપ અમેક્રરકા વોટ એક્ટ્ટ (HAVA) 2002 ની સાલમાૂં કોંગ્રેસ દ્વારા દેશની મતદાન પ્રક્રિયામાૂં આધધુન કી કરણ અન ેસિુારણા કરવામાૂં મદદ માટે, 

હપેપ અમેક્રરકા વોટ એક્ટ્ટ (HAVA) રાજયો માટે ચ  ૂંટણી વહીવટના કેટલાક મહત્વ ના ક્ષેત્રોનુૂં પાલન કરવા માટે 

નવા ફરજજયાત લધતુ્તમ િોરણો રજ  કરે છે. કાયદો રાજયોને આ નવા િોરણોને પ  ણણ કરવામાૂં, મતદાન 

પ્રણાલીઓને બદલવા અન ેચ  ૂંટણી પ્રશાસનને સિુારવામાૂં સહાય કરવા માટે ભૂંિોળ પ  રુૂં પાિ ેછે. HAVA રાજયો 
નીચેના પ્રોગ્રામ્સ અન ેકાયણવાહીઓનો અમલ કરે તે જરૂરી છે: 

1. કામચલાઉ મતદાન 

2. મતદાનની માક્રહતી 
3. અપિેટ અને અપગ્રેિ કરેલ મતદાન ઉપકરણો 
4. રાજયવ્યાપી મતદાર નોંિણી િેટાબેઝ 

5. મતદાર ઓળખ માટેની પ્રક્રિયાઓ 

6. વહોવટી ફક્રરયાદ પ્રક્રિયાઓ 
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ધનષ્ષ્િય મતદાર મતદાર ત્યારે ધનષ્ષ્િય માનવામાૂં આવે છે, જયારે કાઉન્ટીન ેઆ પ્રાપ્ત થય ુહોય: તે જ કાઉન્ટીમાૂં ફોરવક્રિિંગ 

સરનામાૂં વગર રહઠેાણની પષુ્ષ્ટ આપતુૂં ક્રરટનણ મેઇલલિંગ, અથવા, યનુાઇટેિ સ્ટેટ્સ પોસ્ટલ સધવિસ નેશનલ 

ચેન્જ ઓફ એડ્રેસ (NCOA) િેટાબેઝ દ્વારા મેળવેલી માક્રહતી જે મતદાર કાઉન્ટી બહાર ગયો છે એવુૂં દશાણવે 
છે. આ મતદાર મતદારોના રોસ્ટર પર દેખાશ ે, પરૂંત ુમતદાનની કોઈ સામગ્રી પ્રાપ્ત કરશે નહોં. વધમુાૂં, 
ધનષ્ષ્િય મતદારો જેઓ સતત બે સૂંઘીય સામાન્ય ચ  ૂંટણીઓમાૂં મત ન આપે, તેઓ રદ થવાને પાત્ર છે. 

ધનષ્ષ્િય મતદાર સક્રિય સરનામાૂં પષુ્ષ્ટ કાિણના પ્રધતસાદ સાથ,ે તે જ સરનામાૂંન ેસ  ચવતી અરજી પર સહી 
કરીન ેઅથવા નવી મતદાર નોંધણી અરજી પ  ણણ કરીને મત આપવા માટે સક્ષમ બને છે. 

ભાષા સલુભતા સલાહકાર 

સધમધત (LAAC) 

અંગ્રેજીની મયાણક્રદત કુશળતા િરાવતા મતદારો દ્વારા ચ  ૂંટણી પ્રક્રિયામાૂં પ્રવેશ કરવાના મામલાઓ પર 

મતદારોના રજજસ્રાર (ROV) ને સલાહ આપવા માટે ભાષા સલુભતા સલાહકાર સધમધત (LAAC) ની રચના 
કરવામાૂં આવી હતી. સધમધત ભાષા લધમુતી સમદુાયો ના પ્રધતધનધિઓની બનેલી હશ ેઅન ેભાષા સલુભતાનો 
અનભુવ દશાણવશે, મતદારઓને સાદી ભાષા પદ્ધધતઓ અથવા મતદાન માટે એક્ટ્સેસ કરવા અને સમજવા 
માટે સરળ છે તેવી અન્ય પદ્ધધત પદ્ધધતઓનો ઉપયોગ કરીન ેચ  ૂંટણી સામગ્રી રજ  કરવાની અન/ેઅથવા 
શહરેની ચ  ૂંટણી હોઈ શકે અધિકારી અથવા તેના/તેણીના વૂંશની જાણકારી હોવી જોઈએ. ROV સધમધતની 
ભલામણો સાથ ેસલાહ લેશ ેઅન ેધવચારણા કરશે, જે સલાહકાર ક્ષમતા સાથ ેસેવા આપશ.ે 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §4005) 

 

ભાષા લધમુતી સમદુાય લોકોનુૂં એક એવુૂં જ થ જે તે ભાષા બોલે છે જેની સૂંિીય મતદાન અધિકાર એક્ટ્ટ હઠેળ સેવા આપવાની જરૂર 

છે.  

સામગ્રીઓ, મતદાન સહાયતા અન ેભાષા લધમુતી સમદુાયોથી સૂંબૂંધિત અન્ય પ્રવધૃત્તઓ મતદારોની પસૂંદગી 
પસૂંદગી અનધનનયમ (VCA) ને લગતા કાયદા દરમ્યાન સૂંદભણ આપવામાૂં આવે છે. 

(મતદાન અધિકાર અધિધનયમની ભાષાની લઘમુતી જોગવાઈઓ) 
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શબ્દ/ટ ૂંકાક્ષર અર્થ 

મેલ બૅલટ ધપ્રધસિંક્ટ્ટ મતદાન સ્ર્ળ મોર્ેલ હઠેળ, અધિકારનુૂં ક્ષેત્ર જયાૂં ચ  ૂંટણીના 88 ક્રદવસ પ  વે, મતદાન માટે રજજસ્ટિ 250 અથવા 

ઓછા લોકોની નોંિણી કરાયેલ હોય, જેને “મેલ બૅલટ ધપ્રધસિંક્ટ્ટ” તરીકે નામોદે્દશત કરવામાૂં આવી શકે છે, અને 

ચ  ૂંટણી અધિકારી અરજીની જરૂક્રરયાત ધવના વોટ-બાય-મેલ બૅલટ દરેક મતદારન ેઆપી શકે છે. 

શમનના સાિનો મતદાનના અવરોિોન ે મયાણક્રદત કરીને મતદાન સ્થાનની સલુભતા અન ે એક્ટ્સેસન ે સિુારવા માટે 

વપરાયેલી સામગ્રી અન ેપરુવઠો. ઉપકરણોના નમ  નાઓ આ મજુબ હોઈ શકે છે: વિારાની અથવા અસ્થાયી 

લાઇક્રટિંગ; એવા લોકો માટે વિારાની ખરુશીઓ જે ઉભા ન રહી શકે; મસુાફરીનો સલુભ માગણ દશાણવતો 

ધસગ્નેજ; ગ્રેજજગ્સ આવરી લેવા અથવા  થે્રશોપિ સિુારવા માટે ફાચર, રેમ્પ્સ અથવા રબર મેટ્સ; દરવાજા 

ખપુલા રાખવા માટે િોર સ્ટોપર; સલુભ પાક્રકિંગની ધનશાની માટે નારૂંગી કોન્સ; અને કબણસાઇિ વોક્રટિંગ ઓફર 

કરવા માટેની સ  ચના પ્રણાલી. 

મોબાઇલ મત કેન્દ્ર મતદારોના રજજસ્રાર (ROV) દ્વારા સૂંચાલલત મોબાઇલ ઓપરેશન જે આ સમાન માપદૂંિને પ  ણણ કરે છે, અને 

મત કેન્દ્ર તરીકે સમાન સેવાઓ પ્રદાન િરે છે. 

સરનામાૂં માટે રાષ્રીય ફેરફાર (NCOA) યનુાઇટેિ સ્ટેટ્સ પોસ્ટલ સધવિસ સાથ ેસરનામાૂંનો ફેરફાર ફાઇલ કરનાર વ્યસ્ક્ટ્તઓ અન ેપક્રરવારોના નામ અને 
સરનામાૂંનો સમાવેશ કરતી માક્રહતી અથવા િેટા. 
(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §2222) 
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ધઓપ્ટકલ સ્કેનર આઉટિેટેિ વોટ િંગ મશીન. 

એક કાગળ આિાક્રરતમતદાન મશીન જે તમે તમારા કાગળના મતપત્ર પર બનાવેલા ધનશાનનુૂં ઓષ્પ્ટક્રિકેશન 

સ્કેન કરે છે 

અન ેજયારે મતપત્ર દાખલ થાય છે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોધનક રીતે મતોની ગણતરી કરે છે. 

 

મતદાન કામદારો જુની શબ્દાવલી. 
જુઓ ચ  ૂંટણી અટિકારી. 

 

મતદાન સ્થળ મોિેલ વતમાન મોિેલ ROV માૂંથી સૂંિમણ કરવામાૂં આવી રછે. 

શબ્દ California ચ  ૂંટણી સૂંફિતા ની સામાન્ય જોગવાઈઓ હઠેળ યોજાયેલી ચ  ૂંટણીની પઘ્ઠુધત અન ેવહીવટનો 
સૂં દભણ આપવા માટે વપરાય છે. મોટા ભાગ ે“પિોશી આિાક્રરત” મતદાન સ્થળોનો ઉપયોગ અધિકારક્ષેત્ર 

સોંપાયેલ છે અન ે1,000 થી વધ ુમતદારો ન હોય તેવા ધવસ્તાર માટે ચોક્કસ છે અન ેમેલમાૂં મતદાન મેળવવા 
ધવનૂંતી કરનારા મતદારોન ેમેલ દ્વારા મતદાન દ્વારા પ  રક ગણવામાૂં આવે છે. 

હકારાત્મકશોિન એક પ્રક્રિયા કે જેમાૂં મતદારન ેધનષ્ષ્િય અથવા રદ કરેલી ફાઇલમાૂં ખસેિવામાૂં રોકવા માટે પગલાૂં લેવાની 
આવશ્ય કતા છે, જેમ કે એક સક્રિય મતદાર રહવેાની ઇચ્છા દશાણવતો પોસ્ટકાિણ પરત કરવો. 
(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §§2220 અન ે2191) 

 

 

શબ્દ/ટ ૂંકાક્ષર અર્થ 

અધિકારક્ષેત્ર કાઉન્ટી અથવા રાજકીય અધિકારક્ષેત્રમાૂંનો એક ભૌગોલલક ક્ષેત્ર જે મતદારોથી બનેલો છે અન ેતે (§ 12200 

થી શરુૂં થઇ ને) ધવભાગ 12 ના અવયાય 3 California ચ  ૂંટણી સૂંફિતા ને અનરુૂપ છે. “મતદાન સ્થળ મોિેલ” 
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ની ચ  ૂંટણીમાૂં, સમાન મતદાન અધિિંકારક્ષેત્રના બિા મતદારોને સમાન મતદાન સ્થળ સોંપવામાૂં આવે છે. 

“મત કેન્દ્ર મોિેલ” ની ચ  ૂંટણીમાૂં, કાઉન્ટીની અંદરના કોઈપણ અધિકારક્ષેત્રના મતદારો કાઉન્ટીની અંદરના 

કોઈપણ મત કેન્દ્રમાૂં મત આપી શકે છે. ROV હાલમાૂં “મતદાન સ્થળ મોિેલ” થી “વોટ કેન્દ્ર મોિેલ” માૂં સૂંિમણ 

કરી રહ્ુૂં છે. 

ધપ્રધસિંક્ટ્ટ બોર્ડ California ઇલેક્ટ્શન કોિ દ્વારા ચોક્કસ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાૂં આવે છે. Santa Clara કાઉન્ટી માટે, 

કોઈપણ ચ  ૂંટણીમાૂં પ્રત્યેક ધવસ્તાર માટે ચ  ૂંટણી અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવવા માટે ધનયકુ્ટ્ત વ્યસ્ક્ટ્તઓ તે 

અધિકારક્ષેત્ર અન ેમતદાન સ્થળ માટે ધપ્રધસિંક્ટ્ટ બોિની રચના કરશ.ે જે વ્યસ્ક્ટ્ત અંગ્રેજી ભાષા વાૂંચી અથવા 

લખી શકતો નથી તે કોઈપણ ધપ્રધસિંક્ટ્ટ બોિના સભ્ય તરીકે કાયણ કરવા માટે પાત્ર નથી. ધપ્રધસિંક્ટ્ટ બોિની રચના 

ચ  ૂંટણીના અધિકારક્ષેત્રના કદના આિારે ચ  ૂંટણી અધિકારી દ્વારા નક્કી કરવામાૂં આવશ.ે ધપ્રધસિંક્ટ્ટ બોિમાૂં 

ઓછામાૂં ઓછા એક ઇન્સ્પેક્ટ્ટર અન ેબે કારકુનનો સમાવેશ થવો જોઇએ. 

(જુઓ ચ  ૂંટણી નઅધકારી) 

ચ  ૂંટણી પ  વેના ધનવેદનો આ ધનવેદનો ઉમે દવારો અથવા પદાધિકારીઓ કે જેમની પાસે અંકુધશત સધમધત છે, અથવા કેલેન્િર વષણ 

દરધમયાન ચ  ૂંટણી અથવા કચેરીની ચ  ૂંટણીના સૂંદભણમાૂં $2,000 અથવા તેથી વધ ુભેગા કયાણ છે અથવા ખચણ 

કયો છે અથવા ભેગા કરશ ેઅથવા ખચણ કરશ ે (FPPC ફોમણ 460). ચ  ૂંટણી પ  વેના ધનવેદનો સામાન્ય રીતે 

ચ  ૂંટણીના 40 ક્રદવસ પહલેાૂં (ચ  ૂંટણી પહલેા 45 ક્રદવસ પ  રા થતા સમયગાળા માટે) પહલેા નોંિાવા જરૂરી છે. 

ચ  ૂંટણી પ  વેના બીજા ધનવેદનો સામાન્ય રીત ેચ  ૂંટણીના 12 ક્રદવસ પહલેાૂં (ચ  ૂંટણી પહલેા 17 ક્રદવસ પ  રા થતા 

સમયગાળા માટે) ના પછી દાખલ કરવા પિ ેછે. 

(California સરકારી કોિ §§84200.5, 84200.7,અન ે84200.8) 
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કામચલાઉ મતપત્ર મતદાનનો સૂંદભણ આપવા માટે વપરાતો એક શબ્દ જે મતપત્ર માટે આપવામાૂં આવે છે જે મતદારની મત 

આપવા માટેની યોગ્યતા તરત જ નક્કી કરી શકાતી નથી, અથવા જે શરતી મતદાર છે. આ મતપત્ર 

“કામચલાઉ” પ  ણણ થયેલ છે, જે ગલુાબી પરલબિીયામાૂં સીલ કરવામાૂં આવે છે અન ેતે ખોલવામાૂં આવે અને 

ગણતરી કરવામાૂં આવે તે પહલેાૂં મતદાર (ROV) ની ઓક્રફસમાૂં તેની ચકાસણી કરવામાૂં આવે છે. 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §§4005 અન ે4310) 

જાહરે ક્રટિંપણી અવધિ લોકોન ેડ્રાફ્ટ, સિુારેલા ડ્રાફ્ટ, અંધતમ અન ેજો જરૂરી હોય તો સિુારેલી અંધતમ ચ  ૂંટણી વિીવટી યોજના (EAP) 

અંગે અલભપ્રાય આપવા માટે ચૌદ ક્રદવસની કાન  ની મવુત આપવામાૂં આવે છે. 

જાહરે પરામશણ બેઠક ચ  ૂંટણી વિીવટી યોજના (EAP) ની રચના માટે જાહરે ઇનપટુ મેળવવા મતદાર રજજસ્રાર દ્વારા કાન  ની રીતે 

નોંિાયેલ અને પ્રકાધશત, ખપુલી બેઠકો. 

જાહરે સનુાવણી એક સત્તાવાર બેઠક જેમાૂં જાહરે સભ્યો આયોજજત સરકારી કાયણવાહી કરવાના તથ્યો સાૂંભળે છે અન ેતેના ધવશે 

તેમના મૂંતવ્યો આપે છે. 

  

 

 

શબ્દ/ટ ૂંકાક્ષર અર્થ 

જાહરે સેવાની જાહરેાત (PSA) સામાજજક મદુ્દા પ્રત્યે જાગધૃત લાવવા અને લોકો પ્રત્યેના વલણ અન ેવતણનન ેબદલવાના ઉદે્દશ્ય સાથ,ે ચાર્જ 

ધવના, જાહરે ક્રહતમાૂં એક સૂંદેશ પ્રસાક્રરત કરવામાૂં આવે છે. 

મતદારોના રજજસ્રાર (ROV) કાઉન્ટી ઓફ Santa Clara માૂં એક ધવભાગ મતદાર નોંિણી અન ેચ  ૂંટણીઓના સૂંચાલન માટે જવાબદાર 

છે. 
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દ રસ્થ સલુભ વોટ-બાય-મેલ (RAVBM) એક પ્રણાલી અન ેતેના સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ, જે ધવકલાૂંગ મતદાર અથવા લશ્કરી અથવા ધવદેશી મતદાર 

માટે વોટ-બાય-મેલ મતપત્ર ઇલેક્ટ્રોધનક મતપત્રન ેટિટહહત કરવાના એકમાત્ર હતે ુમાટે કરવામાૂં આવે છે, 

જે ચ  ૂંટણી અધિકારીને સબધમટ કરવા માટે પેપર પર મત રેકોિ છાપશ.ે દ રસ્થ સલુભ વોટ-બાય-મેલ પ્રણાલી 

કોઈ પણ સમય ેમતદાન પ્રણાલી સાથે જોિવામાૂં આવતી નથી. 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §3016.5) 

પ  રક મતપત્ર મતદારન ેનીચે આપેલા કોઈપણ સૂંજોગોમાૂં મતપત્ર આપવામાૂં આવે છે: મતપત્ર પ્રા પ્ત થયો ન હતો, 

ખોવાઈ ગયો હતો, ભ  લથી લચહ્નિત થયેલ હતો, અથવા કોઈ અલગ ભાષા અથવા ફોમેટમાૂં ધવનૂંતી કરવામાૂં 

આવી હતી. મતદારન ેબીજો, અથવા પ  રક મતપત્ર આપ્યા પછી, જારી કરાયેલ પ્રથમ મતપત્ર િબલ 

મતદાન અટકાવવા માટે ચ  ૂંટણી માફિતી વ્યવસ્ર્ાપન પ્રણાલી (EIMS), માૂં રદ કરવામાૂં આવે છે. 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §4005) 

રોસ્ટર ઇન્િેક્ટ્સ ચ  ૂંટણી માટે પાત્ર મતદારોની સત્તાવાર સ  લચ, જે કાગળ અથવા ઇલેક્ટ્રોધનક સ્વરૂપમાૂં હોઈ શકે છે. રોસ્ટર એ 

મતદારોનુૂં સત્તાવાર ઇન્િેક્ટ્સ બની જાય છે જેમણે ચ  ૂંટણીમાૂં એકવાર મતદાન કયુું હોય મતદાર દ્વારા સહી કરેલ 

હોય અથવા ચ  ૂંટણી અધિકારી દ્વારા લચહ્નિત થયેલ હોય. આમતદાન ઇન્ર્ેક્સ સમાન નથી. 
(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §14109) 

મતપત્રનો નમ  નો દરેક ચ  ૂંટણી માટે તૈયાર કરવામાૂં આવેલ કાઉન્ટી મતદાર માફિતી માગથદનશિકા (CVIG) ની અંદર દેખાય છે. 

રાજયના કાયદા હઠેળ સામેલ થવા માટે જરૂરી, મતપત્રનો નમ  નો એ સત્તાવાર મતપત્રની નોંિપાત્ર નકલ 

છે; જો કે, મતપત્રનો નમ  નો સમાન કવનો નથી અથવા તે જ કાગળ પર કોઈ સત્તાવાર મતપત્ર તરીકે 

છપાયેલુૂં નથી, અન ેતેમાૂં વિારાની જગ્યા હોય છે, જે તેન ેમત ટેબ્ચલુેક્રટિંગ પ્રણાલી દ્વારા વાૂંચી ન શકાય 
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તેવુૂં બનાવે છે. Santa Clara કાઉન્ટીમાૂં અનવુાક્રદત સૂંસ્કરણો સ્પેધનશ, ચાઇનીઝ, ટાગાલોગ અને 

ધવયેતનામીસમાૂં ઉપલબ્િ છે. 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §13303) 

 

સરુલક્ષત બૅલટ કન્ટેનર / રાન્સફર 

ક્રિવાઇસ 

લોક કરી શકાય તેવુૂં અન ેસરુલક્ષત કન્ટેનર કે જે ડ્ર ોપ-બોક્ટ્સની અંદર મ  કવામાૂં આવે છે અથવા એકલ કન્ટેનર 

હોય છે. જો કોઈ સરુલક્ષત બૅલટ કન્ટેનરનો ઉપયોગ ડ્ર ોપ-બોક્ટ્સની અંદર કરવામાૂં આવે છે, તો મતપત્ર સીિા 

તે કન્ટેનરમાૂં જમા કરવામાૂં આવે છે. બિા ડ્રોપ-બોક્ટ્સ માટે સરુલક્ષત બૅલટ કન્ટેનર આવશ્યક નથી. 

 

  

 

 

શબ્દ/ટ ૂંકાક્ષર અર્થ 

સેટિફાઇનલ સત્તાવાર પક્રરણામો મતપત્ર એકધત્રત કરવાની, પ્રક્રિયા કરવાની અન ેટેલલ કરવાની અન,ે રાજય અથવા રાજયવ્યાપી ચ  ૂંટણી માટે, 

ચ  ૂંટણીની રાતે રાજયના સલચવને પક્રરણામની જાણ કરવાની જાહરે પ્રક્રિયા. સેધમિાઇનલ સત્તાવાર કેનવાસ માૂં 

કેટલાક અથવા બિા વોટ-બાય-મેલ બૅલટ અન ેકામચલાઉ બૅલટ મતનો સમાવેશ થઈ શકે છે. 

કમણચારી ડ્ર ોપ -બક્ટ્સ ડ્ર ોપ -બોક્ટ્સ અથવા સરુલક્ષત બૅલટ કન્ટેનર જે એવા સ્થાને મ  કવામાૂં આવે છે જયાૂં કોઈ જીવૂંત વ્યસ્ક્ટ્તની 

દૃટિિાિં હોય જે ડ્ર ોપ -બોક્ટ્સના સ્થાન પર કાયણરત હોય, તે શહરે અથવા કાઉન્ટીનો કમણચારી હોય, અથવા 
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ડ્ર ોપ -બોક્ટ્સને મોધનટર કરવાના હતે ુસાથ ેઅસ્થાયી કાયણકર અથવા સ્વયૂંસેવકને રાખવામાૂં આવે છે. 

કમણચારી ડ્ર ોપ -બોક્ટ્સ સામાન્ય રીતે ક્રદવસમાૂં 24 કલાક ઉપયોગ માટે ઉપલબ્િ હોતા નથી. 

 

લબન કમણચારી ડ્ર ોપ -બોક્ટ્સ સરુલક્ષત ડ્ર ોપ -બોક્ટ્સ જેનુૂં મોધનટર કરવા માટે કોઈ જીવૂંત વ્યસ્ક્ટ્તની દૃષ્ષ્ટની અંદર નથી. 

વોટ-બાય-મેલ (VBM) Santa Clara કાઉન્ટીના તમામ નોંિાયેલા મતદારોને ચ  ૂંટણીના દદવસ ેમતદાન કરવા જવાને બદલ ેસમય 

પહલેા વોટ-બાય-મેલ મતપત્રનો ઉપયોગ કરીન ેમતદાન કરવાની તક પ  રી પાિ ેછે. જયારે ROV ને વોટ-

બાય-મેલ મતપત્ર પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે પરત કરવામાૂં આવેલ પરલબિીયા પરની સહીઓની 

સરખામણીઅનરુૂપ. મતદાર નોંિણી કાિણ પરની સહી સાથ ેથાય છે જેથી તેની સાથે મેળ કરી શકાય. ત્યારબાદ 

મતપત્રને પરલબિીયામાૂંથી બહાર કાઢવામાૂં આવશ,ે અન ેતે પછી તેન ેટેલલ કરવામાૂં આવશ.ે 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §4005) 

મત કેન્દ્ર ચ  ૂંટણી યોજવા માટે સ્થાધપત સ્થાન, જે મતદારોન ેમત આપવા માટે; તેમની મેલ બૅલટ ડ્ર ોપ -ઓફ કરવા; 

મત આપવા માટે નોંિણી કરવા; અથવા કામચલાઉ, પ  રક, અથવા સલુભ મતપત્ર પ્રાપ્ત કરવા અને મત 

આપવાની સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. મત કેહરો પરિંપરાગતમતદાન સ્થળો કરતા મોટી સધુવિાઓ છે, મતદારોને 

મદદ કરવા માટે વધ ુમતદાન ઉપકરણો અને વધ ુચ  ૂંટણી અધિકારીઓ હશ,ે અને મતદાન સ્થળોને લાગ ુ

પિેલા સમાન ધનયમોનુૂં પાલન કરવુૂં આવશ્યક છે. કાઉન્ટીનો મતદાર મતદાન કરવા કોઈપણ મત કેન્દ્રની 

મલુાકાત લઈ શકે છે. 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §§2170, 4005, અન ે4007)  
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મત કેન્દ્ર મોિેલ વોટસથ ચૉઇસ િક્ટ હઠેળ ચ  ૂંટણીઓ કેવી રીતે હાથ િરવામાૂં આવે છે તેની વહીવટી પ્રણાલીનો સૂંદભણ આપવા 

માટે વપરાતો શબ્દ. મોટાભાગે, દરેક રીતે વોટ-બાય-મેલ ચ  ૂંટણી, મોટા ક્ષેત્ર મતદાન કેન્દ્રોનો ઉપયોગ, મત 

કેન્રો તરીકે ઓળખાય છે. 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §14428) 
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VoteCal અગાઉ CalVoter તરીકે ઓળખાય છે. 

હપેપ અમેક્રરકા વોટ એક્ટ્ટ (HAVA) દ્વારા ધનયકુ્ટ્ત, VoteCal એ કેષ્ન્દ્રય રાજયવ્યાપી મતદારની નોંિણીનો 

િેટાબેસ છે જે રાજયના સલચવ દ્વારા ધવકધસત કરવામાૂં અન ેસૂંચાલલત કરવામાૂં આવે છે. રાજયની દરેક કાઉન્ટી 

પ્રણાલી સાથ ેજોિાયેલ છે અન ેતેનો ઉપયોગ ડુધ્પ્લકેટ નોંિણી અથવા મતદાનથી મતદારોને અટકાવનારા 

કોઈપણ અપિેટ્સની તપાસ માટે કરી શકે છે. VoteCal કાઉન્ટીની ચ  ૂંટણી માફિતી સૂંચાલન પ્રણાલી (EIMS) 

અન ેરાજયની અન્ય પ્રણાલી જેમ કે સિુારણા અન ેપનુવણસન ધવભાગ, જાહરે આરોગ્ય ધવભાગ, અન ેમોટર 

વાહન ધવભાગ સાથ ેસૂંપકણ  કરે છે અન ેમાક્રહતીની આપલે કરે છે. 

(િલે્પ અમેફરકા વોટ િક્ટ 2002) 

મતદાર ક્રિયા ધવનૂંતી ફોમણ (VARF) Santa Clara કાઉન્ટી મતદારો: માટે “નોંિાયેલ” માટેનુૂં એક ફોમણ: 

1. સરનામુૂં અથવા મેઇલલિંગ સરનામુૂં બદલો (જો Santa Clara કાઉન્ટીમાૂં ફેરફાર કરતાૂં હોય તો) 
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2. ભાષાની પસૂંદગી બદલો (અંગ્રેજી, ચાઇનીઝ, સ્પેધનશ, ટાગાલોગ, ધવયેતનામીસ, ક્રહન્દી, જાપાનીઝ, 

ખ્મેર અન ેકોક્રરયન) 

3. ફેધસમાઈલ બેલેટની ધવનૂંતી 

4. કાયમી વોટ- બાય -મેઇલ સ્સ્થધત બદલો 

5. નોંિણી માક્રહતીમાૂં ખોટી જોિણી અથવા અન્ય ભ  લોને ઠીક કરો 

6. મેલ દ્વારા કાઉન્ટી વોટર ઈન્ફોમેશન ગાઈિ (CVIG) પ્રાપ્ત કરવાનુૂં ઓપ્ટ આઉટ કરો 

7. મતદાર નોંિણી રદ કરો 

8. પક્રરવાર અથવા ઘરના કોઈ મતૃ સભ્યની મતદાર નોંિણી રદ કરો 
(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §§2150 - 2168) 

મતદાર ધશક્ષણ અન ેઆઉટરીચ 

ગઠબૂંિન (VEOC) 

કાઉન્ટીમાૂં શૈક્ષલણક તકો વિારવા અને પહોંચ અને જોિાણ દ્વારા મતદારઓની ભાગીદારી વિારવા સૂંબૂંધિત 

બાબતો માટે મતદાર રજજસ્રાર (ROV) ને સલાહ આપે છે અન ેભલામણ કરે છે. આ જોિાણમાૂં વ્યક્ટ્તઓ અને 

સમદુાય સૂંગઠનોના પ્રધતધનધિઓનો સમાવેશ થશ ેજેમણે ધશક્ષણ અન ેપહોંચના કાયણિમોનો અનભુવ હશે 

અથવા તે શહરે ચ  ૂંટણી અધિકારી હશ.ે આ ગઠબૂંિન ROV ની સલાહકાર ક્ષમતામાૂં કામ કરશ.ે 

મતદાર ધશક્ષણ અન ેઆઉટરીચ 

ગઠબૂંિન 

કાઉન્ટીની ચ  ૂંટણી વિીવટ યોજના (EOP) માૂં સામેલ હોવુૂં જરૂરી છે અન ેરાજય સલચવ દ્વારા મૂંજ રી હોવી 
આવશ્યક છે. આ યોજનાએ આ વણણન કરવુૂં આવશ્યક છે કે કાઉન્ટી ચ  ૂંટણી અધિકારી કેવી રીતે મતદાર 

પસૂંદગી  િક્ટ (VCA) ની ધશક્ષણ અને આઉટરીચ સૂંબૂંધિત ચોક્કસ જોગવાઈઓને પ  ણણ કરશ,ે જેમાૂં મીક્રિયા, 
સોધશયલ મીક્રિયા, જાહરે ધશક્ષણ સભાઓ અન ેસીિા મતદાર સૂંપકોનો ઉપયોગ, તેમન ેજાણ કરવા માટે નવી 
મતદાન પઘ્ઠધત અન ેલેલખત સામગ્રી અને  ેટલફોન સહાયની ઉપલબ્િતા કરશ.ે 
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મતદાર ધશક્ષણ કાયણશાળા કાઉન્ટીની ચ  ૂંટણીના અધિકારીએ કઈ રીતે ચ  ૂંટણીનુૂં સૂંચાલન કરવામાૂં આવશ ેએ માટે મતદાન અંગે જાણકારી 
આપવા માટે ઓછામાૂં ઓછી બે લક્ષ્યાૂંક મતદાર ધશક્ષણ કાયણશાળાઓ યોજવી આવશ્યક છે. ધવકલાૂંગતા 
િરાવતા લાયક મતદારોની સલુભતા અને ભાગીદારી વિારવા માટે અન ેઉપલેલખત લલક્ષત કાયણશાળાઓમાૂં 
હ્નદ્વિંભાષી મતદાર ધશક્ષણ કાયણશાળાઓ (કાઉન્ટી દ્વારા આવશ્યક દરેક ભાષાની ઓછામાૂં ઓછી એક) 

કાયણશાળાઓ શામેલ હોવી આવશ્યક છે. 

મતદારનો સૂંપકણ  મતદાન પ્રક્રિયા ધવશે, વ્યસ્ક્ટ્તગત રૂપ ેઅથવા ઇલેક્ટ્રોધનક રૂપ,ે માક્રહતીનુૂં સક્રિય રીતે પ્રસારણ. 

મતદાર નોંિણી માટેની અરજી જુઓ નોંધણીનુૂં િફફર્ેનવટ 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §2188)  

મતદાર નોંિણી કાિણ જુઓ નોંધણીનુૂં િફફર્ેનવટ 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §2158)  

મતદાર નોંિણી ફોમણ જુઓ નોંધણીનુૂં િફફર્ેનવટ 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §2162)  

મતદાર ધનવાસ્થાન પષુ્ષ્ટ કાિ મતદાર ધનવાસ્થાન પષુ્ષ્ટ કાિણ (8D2 Card) ફસ્ટણ  ક્ટ્લાસ ફોરવિ કરી શકાય તેવા મેઇલ દ્વારા મોકલવામાૂં 
આવેલ છે જેનો ઉપયોગ મતદારના સરનામાૂંની પષુ્ષ્ટ કરવા માટે થાય છે. આ કાિનો ઉપયોગ મતદાર નોંિણી 
ફાઇલન ેસૂંચાલલત કરવા અન ેફેરફાર કરેલા મતદારોના સરનામાૂંઓની પષુ્ષ્ટ કરવા અન ેયોગ્ય કરવા માટે 

થાય છે. 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §§2191, 2220, અન ે2240 - 2231) 

મતદાર ચકાસણી પ્રણાલી મત કેન્દ્ર પર મતદાર નોંિણીના િેટાને તાત્કાલલક એક્ટ્સેસ કરવા માટે કાઉન્ટી ચ  ૂંટણી અધિકારીઓ માટેની 
ઇલેક્ટ્રોધનક પ્રણાલી. 
જુઓ ઇલેકટ ીનનક પોલબકુ 
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(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §359.2) 

મતદારોની પસૂંદગીનો અધિધનયમ 

(VCA) 

આ નવો California કાયદો (SB450) 2016 માૂં પસાર કરવામાૂં આવ્યો, સેનેટર Ben Allen દ્વારા રજ  
કરાયેલ,આ કાયદો California માૂં ચ  ૂંટણીઓને આધધુનક બનાવશ ેજેના દ્વારા તે કાઉન્ટીઝને નવા મોિેલ 

અંતગણત ચ  ૂંટણીઓ યોજવાની મૂંજ રી આપીને મતદારોન ેવધ ુરાહત અન ેસધુવિા આપે છે. 

આ નવુૂં ચ  ૂંટણી મોિેલ મતદારોને કેવી રીતે, ક્યારે અન ેક્યાૂંથી મતદાન કરવુૂં તે પસૂંદ કરવા દે છે: 

1. દરેક મતદારન ેમતપત્ર મોકલવુૂં 
2. શરૂઆતના મતદાનમાૂં વ્યસ્ક્ટ્તગત રૂપ ેધવસ્તરણ 

3. મતદારોન ેતેમની કાઉન્ટીમાૂં કોઈપણ મત કેન્દ્ર પર મતદાન કરવાની મૂંજ રી 
આ કાયદો કાઉન્ટીઝન ેઅમકુ સૂંજોગોમાૂં મેઇલ દ્વારા ચ  ૂંટણી યોજવાની મૂંજ રી આપીન ેમતદારોની ભાગીદારી 
વિારવાનો હતે ુિરાવે છે. 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા §§3017, 15320, અન ે4005 - 4008) 

  

 

 

શબ્દ/ટ ૂંકાક્ષર અર્થ 

મતદાન સલુભતા સલાહકાર સધમધત 

(VAAC) 

મતદાન સલુભતા સલાહકાર સધમધતની (VAAC) ધવકલાૂંગ મતદારો માટે ચ  ૂંટણીની સલુભતામાૂં સિુારણા 
સૂંબૂંધિત બાબતો પર મતદારોના રજજસ્રાર (ROV) ને સલાહ આપવા સ્થાપના કરવામાૂં આવી હતી જેમાૂં 
તેઓ મતદાર સેવાઓ સિુારવા અન ેઅપૂંગ વ્યસ્ક્ટ્તઓના સલુભ પ્રવેશ માટે, જેમાૂં દ્રષ્ટિહીન મતદારો અને 
બહરેા, અથવા અિણબહરેા મતદારઓ સક્રહત પરૂંત ુ તે સિુી જ મયાણક્રદત ન હોય એવા મત કેન્દ્રો સ્થાપવા 
માટેની ભલામણો કરશે. આ સધમધતમાૂં એવા ધવકલાૂંગ મતદારોનો સમાવેશ કરવામાૂં આવશ ેજેઓએ ધવકલાૂંગ 

મતદારો માટે પ્રવેશની આવશ્યકતાઓ સાથેનો અનભુવ દશાણવ્યો હશે અથવા શહરે ચ  ૂંટણી અધિકારી હશ.ે આ 

સધમધત પોતાની સલાહકાર ક્ષમતામાૂં કાયણ કરશ.ે 



પરિરિષ્ટ A-િબ્દો અન ેટ ૂંકાક્ષિ િબ્દાવલી 

મતદાન ઉપકરણ મતપત્ર કાિ અથવા કાિણઝ સાથેના જોિાણમાૂં ઉપયોગમાૂં લેવાતા કોઈપણ ઉપકરણ, જે મતદાન કાિણન ેપૂંચ 

દ્વારા અથવા સ્લોટ કરીન ેટિટિત કરીન ેમતદારની પસૂંદગી સ  ચવે છે. 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા ધવભાગ 19) 

મતદાન મશીન કોઈપણ ઇલેક્ટ્રોધનક ક્રિવાઇસ, જેમાૂં મતાધિકારક્ષેત્રનુૂં ઓપ્પ્ટકલ સ્કેનર અન ેર્ાયરેક્ટ રેકોફર્િંગ ઇલેક્રોનનક 

(DRE) મતદાન પ્રણાલી સિાટવિહોય, પરૂંત ુતે સિુી જ મયાણક્રદત ન હોય,જેમાૂં મતદાર તેના/તેણીના મત 

દાખલ કરી શકે અન ેજેમાૂં ઇલેક્ટ્રોધનક ટેબ્યલુેશન અન ેધપ્રન્ટઆઉટ અથવા અન્ય મ  તણ સ્વરૂપ જેમાૂં માનવીના 
વાૂંચવા યોગ્ય રેકોર્ડ ડસના ઉત્પાદન દ્વારા દરેક ઉમેદવાર માટે અન ેદરેક માપદૂંિ માટે, અથવા તેની સામ,ે કુલ 

પિેલા મતની કુલ સૂંખ્યા રજ  કરે છે. 

(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા ધવભાગ 19) 

મતદાન પ્રણાલી ધમકેધનકલ, ઇલેક્ટ્રોધમકેધનકલ અથવા ઇલેક્ટ્રોધનક પ્રણાલી અન ેતેના સૉફ્ટવેર અથવા તેના કોઈપણ સૂંયોજન 

જેનો મતદાન કરવા, મતો ગણવા અથવા બૂંન ેમાટે ઉપયોગ થાય છે. “મતદાન પ્રણાલી” માૂં દ રસ્ર્ સલુભ 

વોટ-બાય-મેઈલ મત આપવાની પ્રણાલી સામેલ નથી. 
(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા ધવભાગ 19) 

મતદાર દ્વારા ચકાસાયેલ પેપર ઓક્રિટ 

રેઈલ (VVPAT) 

1 જાન્યઆુરી, 2006 પછી ઉપયોગમાૂં લેવા યોગ્ય તમામ ર્ાયરેક્ટ રેકોફર્િંગ ઇલેક્રોનનક (DRE) મતદાન 

મશીનોમાૂં, મતદાર દ્વારા ચકાસાયેલ પેપર ઓક્રિટ રેઈલ હોવી આવશ્યક છે. ઇલેક્ટ્રોધનક મતદાન મશીન પર 

મત આપતા તમામ મતદારોએ તેમના મતપત્રન ેઅંધતમ ગણતાૂં પહલેા અન ેમતદાન કરતાૂં પહલેાૂં, આ મકુ્રદ્રત 

કાગળના રેકોિ પર તેમના મતપત્રની સમીક્ષા અને ચકાસણી કરવી જોઈએ. તેઓનો મત પિી જાય પછી, 
મતદાનની ચોકસાઈ ચકાસવા માટે ચ  ૂંટણી ઓક્રિટ રાયલના ભાગ રૂપ ેમતદાન મશીનની અંદર મતપત્રના 
આ કાગળનો રેકોિણ જાળવવામાૂં આવે છે. California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા અનસુાર, મતદારોન ેતેમના મતની 
પસૂંદગીના મકુ્રદ્રત કાગળના રકેોર્ડસસ મળતા નથી. 
(California ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા § 19250) 

 


