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કાઉન્ટી ઓફ Santa Clara રજિસ્ટ્રાર ઓફ વોટર્સ (ROV) કાઉન્ટીના રહવેાર્ીઓ વચ્ચે મતદાર િોડાણ 

વૈવવધ્ય ઊભ ું કરવા પ્રવતબદ્ધ છે. આ મતદાતા વિક્ષણ અને આઉટરીચ યોિના વવવવધ પ્રવવૃિઓની 
રૂપરેખા આપે છે જેને ર્ામહૂહક ભાગીદારીમાું વધારો કરવાના, નાગહરક ર્ામેલગીરીની તકો વવસ્ટ્તતૃ 

કરવાના અને મત કેન્રના મોડેલ ર્ાથે મતદાતાનો અન ભવ સ ધારવાના લક્ષ્ય ર્ાથ ેહાથ ધરી િકાય 

છે. મતદાર નોંધણી અને ભાગીદારીમાું વધારો કરવા માટે દર વરે્ષ નીચેની પ્રવવૃિઓન ું આયોિન 

કરવામાું આવે છે. 

આઉટિીચના પ્રકાિો: 
• પરુંપરાગત આઉટરીચ: નીચ ે સચૂચબદ્ધ પ્રવવૃિઓ મતદાર વિક્ષણના પ્રકારો અન ે

આઉટરીચ પ્રયત્નોન ું પ્રવતવનવધત્વ કરે છે, ચ ૂુંટણીઓ વનધાસહરત થયેલ હોય કે ન હોય પરુંત   ROV 

વર્ષસ દરવમયાન ભાગ લે છે અને આયોિન કરે છે. આ પ્રવવૃિઓ પર, ROV મતદાતા વિક્ષણ 

ર્ાહહત્ય, નાગહરક અને સ્ટ્થાવનક ર્રકારી ર્ુંર્ાધનો, મતદારોના રજિસ્ટ્રારની બ્રાન્ડેડ આઉટરીચ 

ર્ામગ્રી અને લોકોને ઊડાણપવૂસકની ચચાસ પરૂી પાડે છે. 

o ટેબચલિંગ – ર્ુંર્ાધનો, ર્ાહહત્ય, મતદાર વિક્ષણ, મતદાર નોંધણી અન ે ચ ૂુંટણી 
અવધકારીની ભરતી પરૂી પાડવા માટે મોટાભાગની ર્ામાન્ય આઉટરીચ ઇવેન્્ર્ 

ટેબચલિંગ હઠેળ આવે છે 

o હોસસ્ટ્ટિંગ બથૂ – મોટા આઉટડોર ઇવેન્્ર્, તહવેારો અને ર્ુંમેલનોની વવનુંતી મ િબ, 

અમે ર્ુંર્ાધનો, ર્ાહહત્ય, મતદાર વિક્ષણ, મતદાર નોંધણી અને ચ ૂુંટણી અવધકારીની 
ભરતી પ્રદાન કરીએ છીએ 

o મતદાર નોંધણી તાલીમ – વ્યક્તતગત/ર્ુંસ્ટ્થાની વવનુંતી મ િબ, અમ ેરાજ્ય ર્ચચવની 
ર્ામગ્રીના આધારે મતદાર નોંધણી અચભયાનોન ું આયોિન કેવી રીતે કરવ ું તે વવિ ે

તાલીમ પ્રદાન કરીએ છીએ 

o મતદાર વિક્ષણ પ્રસ્ટ્ત  વતઓ – વવનુંતી/ર્ુંસ્ટ્થાઓ મ િબ મતદાર વિક્ષણ પ્રસ્ટ્ત  વતઓમાું 
મતદાર પર્ુંદગીના કાયદાના ફેરફારો, વર્વવતર્ 101, મતદાન અવધકારો અન ેમત 

આપવા માટે કેવી રીત ેનોંધણી/પવૂસ નોંધણી કરાવી િકાય તેનો ર્માવેિ થાય છે 

o હાઇ સ્ટ્કૂલ મતદાર નોંધણીના અચભયાનો - ઉચ્ચ િાળાઓ ર્ાથ ેમતદાર નોંધણી 
અચભયાનોના આયોિનમાું ર્ુંકલન અને મદદ કરવી 

o નેટવહકિંગ/વર્વવક ઇવેન્્ર્ – ર્ામહૂહક કાયસક્રમોમાું હાિરી અને ભાગીદારી વનમાસણ અને 
વવવવધ વર્ટી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ, વર્ટી કાઉક્ન્ર્લ હડસસ્ટ્રતટર્, વગેરે માટે ર્હાયક 

કાયસક્રમો કરવા 
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• મતદારની પર્ુંદગી અવધવનયમ-વવવિષ્ટ આઉટહરચ: ROV મતદારની પર્ુંદગી 
અવધવનયમ હઠેળ અમલમાું મકૂાયેલા ફેરફારો અંગ ેમતદારોન ેવિચક્ષત કરવાન ું ચાલ  રાખિ.ે 

નીચ ેસચૂચબદ્ધ પ્રવવૃિઓ ROV આયોિન કરિ,ે તેમાું ભાગ લેિે અને Santa Clara કાઉન્ટીના 
ર્ભ્યો અને ર્ુંગઠનો ર્ાથે ર્હયોગ કરિ ેતે આઉટરીચ પ્રયત્નોના પ્રકારો રજૂ કરે છે: 

o રજૂઆતો 
o ચચાસઓ અથવા પ્રશ્નોિરી ર્ત્રો 
o ભાગીદારી વનમાસણ (CBOs ર્ાથે વ્યક્તતગત રૂપે મીટીંગો) 
o વકસિોપ્ર્ (ભાર્ષા અન ેએતર્ેવર્ચબલીટીની િરૂહરયાતો ધરાવતા ર્ામહૂહક જૂથો માટે) 

o રેન-ધ-રેનર પ્રોગ્રામ્ર્ (ટીટીટી) (ર્ુંદેિને વ્યક્તતગત કરવા અને વવસ્ટ્તતૃ કરવા માટે 

આઉટરીચ પાટસનર્સને તાલીમ આપવી) 
o મતદાન ર્ાધનો/મિીન ડમેોન્સ્ટ્રેિનો 

બ્ાાંરિગ/સાંદેિ: કાઉન્ટી ઓફ Santa Claraએ મત કેન્રો અને તેઓ જે ર્ેવાઓ આપ ેછે તેના વવિેની 
પ્રોત્ર્ાહહત માહહતીને પ્રાધાન્યતા આપવાનો જાગતૃ વનણસય લીધો છે, જેમાું મેલ મતપત્રક દ્વારા મત 

મેળવનારા દરેક મતદાર વવિેની માહહતીનો ર્માવેિ થાય છે. ROV મતદારની પર્ુંદગી અવધવનયમ 

(VCA) દ્વારા ર્ૌથી વધ  પ્રભાવવત મતદારો પર ધ્યાન કેસન્રત કરવાન ું ચાલ  રાખિે: મતદાતાઓ કે જેઓ 

રૂબરૂમાું મત આપવાન ું પર્ુંદ કરે છે. 

 


