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પ્રસ્તાવના 
California મતદારની પસૂંદગી અવધવનયમ (VCA), અથિા સેનેટ વબલ (SB) 450 (Allen, D-26) ને સપ્ટેમ્બર 29, 2016 

ના રોજ સહી કરીન ેકાયદાનુૂં રૂપ અપાયુૂં હતુૂં, જનેાથી કલમ 4005, જ ેઅવધકૃત કાઉન્દ્ટીઓન,ે તેમના સપુરિાઇઝરોના 

બૉડ્શની મૂંજૂરી મળ્યેથી, અમુક િોક્ટક્ટસ જરૂવરયાતો સાથે, કોઈપણ િૂૂંટણીનુૂં સૂંિાલન મેલ (ટપાલ) થકી કરિાની 

પરિાનગી આપે છે, તેનો Claifornia િૂૂંટણી સૂંવહતામાૂં ઉમેરો થયો. VCA હેઠળ, તમામ મતદારોને િૂૂંટણીના 29 વદિસ 

પહેલાૂં મતદારોન ેટપાલથી મતપત્ર મોકલિામાૂં આિેલ છે, તથા લોકોના સુિનોના આધાર ેદરકે કાઉન્દ્ટી, સમગ્ર 

કાઉન્દ્ટીમાૂં અનકે મત પેટી સ્થાનો ઊભા કર ેછે, જ્ાૂં કાઉન્દ્ટીનો કોઈપણ મતદાર પોતાનો મત આપી ર્કે છે. આ કાયદો 

મતદાનના વિકપપો વિસ્તારીને મતદાર સહભાવગતા તથા મતદારના રસન ેિધારીન ેિૂૂંટણીઓનુૂં આયોજન કરિાના 

અનેક િૂૂંટણી સુધારાઓમાૂંનો એક છે. 

VCA પિૂ,ે િૂૂંટણીઓ પરૂંપરાગત મતદાન મથક મોડે્લ હેઠળ સૂંિાવલત કરિામાૂં આિતી હતી. આ મેલ (ટપાલ)-દ્વારા-મત 

અન ેપોવલૂંગ સ્થળ િહીિટનુૂં એક સૂંયિુ મોડ્લ હતુૂં. િૂૂંટણી સૂંવહતા §12261(a) એ જરૂરી બનાિે છે કે કાઉન્દ્ટી િૂૂંટણી 

અવધકારીઓ, મહત્તમ 1,000 મતદારો િાળુૂં એક અન ેએક દરકેનુૂં એક વભન્ન મતદાન સ્થળ હોય તિેા મતદાન અવધકાર 

કે્ષત્રોની સ્થાપના કર ે(જ ેકાઉન્દ્ટી અને રાજ્ન ેદરકે મતદાન અવધકાર કે્ષત્ર માટે િૂૂંટણી પવરણામોનો અહેિાલ કરિા 

સમથશ બનાિ ેત ેમાટેના આૂંકાડ્ા તરીકે પણ કામ આપે છે). 2002 માૂં, કોઈપણ મતદાતાને કાયમી ટપાલથી મત માટેની 

વસ્થવતની વિનૂંતી કરિા અન ેઓટોમેવટક મતપત્ર મળે તે માટે કેવલફોવનશયાની િૂૂંટણી સૂંવહતાનો વિસ્તાર કરિામાૂં આવ્યો 

હતો; તેમના મતદાનની મયાશદા અને મતપત્રના પ્રકારથી અલગ એિા ટપાલથી મત આપિા માગતા અન્દ્ય પણ દરકે 

િૂૂંટણીમાૂં તેની વિનૂંતી સબવમટ કરી ર્કે અથિા તેમના સોૂંપલે મતદાન સ્થળે વ્યવિગત રૂપે મત આપી ર્કે છે.  

Santa Clara કાઉન્દ્ટી દ્વારા VCAના અમલીકરણ સાથે, િૂૂંટણીઓ એક નિા મત કેન્દ્ર મોડ્લ હેઠળ યોજિામાૂં આિે છે. 

નિા મોડે્લ પ્રમાણે, દરકે નોૂંધાયેલ મતદારને િૂૂંટણીના 29 વદિસો પહેલાૂં મેલ બૅલેટ દ્વારા આપમેળે મતપત્રક મેલ કરી 

દેિામાૂં આિે છે. મતદારો તેમનુૂં મતપત્ર ત્રણમાૂંથી કોઈપણ એક રીતે પરત કરી ર્કે છે: ટપાલ દ્વારા (ટપાલ ખિશ િૂકિેલ), 

મતપેટીના સ્થાન પર, અથિા કાઉન્દ્ટીમાૂં કોઈપણ મત કેન્દ્ર પર. મતદારોએ ટપાલ દ્વારા મતદાન કરિુૂં આિશ્યક નથી અને 

અને તેને બદલે Santa Clara કાઉન્દ્ટીમાૂં મતદારોના રવજસ્ટર ાર (ROV) ની કિેરી ખાતે અથિા કોઈપણ મત કેન્દ્ર ખાતે જાતે 

મત આપિા માટે એક મતપત્ર પ્રાપ્ત કરી ર્કે. હિે, મતદારો પાસે મત આપિા માટે માત્ર એક જ સ્થાનના બદલે, િૂટણીના 

વદિસ ઉપરાૂંત મત કેન્દ્રો કાઉન્દ્ટીમાૂં નોૂંધાયેલા તમામ મતદારો માટે િૂટણીના અમુક વદિસો પહેલાૂંથી જ ખુપલા રહે છે. 

સમુદાય કાઉન્દ્ટી VCA માૂં ફેરફારોથી પૂરી રીતે જાણકાર રહે તે િધુ સુવનવિત કરિા માટે, ROV એક મતદાન સુલભતા 

સલાહકાર સવમવત (VAAC) અને એક ભાષા સુલભતા સલાહકાર સવમવત (LAAC) બૂંનેની સ્થાપના કરર્.ે VAAC નો હેતુ 

િવરષ્ઠો અન ેવિકલાૂંગ વ્યવિઓને િૂૂંટણીની પ્રવિયાની સુગમતા અૂંગે સલાહ આપિાનો, િધારામાૂં સહાય કરિાનો અને 

ભલામણો પૂરી પાડ્િાનો છે. VAAC નુૂં ધ્યેય તમામ મતદારોને સ્િતૂંત્રપણે અન ેખાનગી રીતે મત આપિાની તક પૂરી 

પાડ્િાનુૂં છે. LAAC નો હેતુ બહુધા અૂંગ્રજેી વસિાયની કોઈ ભાષા બોલતા હોય તેિા મતદારો દ્વારા િૂૂંટણીની પ્રવિયા અૂંગે 

ભાષા સુલભત સૂંબૂંવધત બાબતોમાૂં સલાહ આપિી, મદદ કરિી અને ભલામણો પૂરી પાડ્િાનો છે. ભાષા સુલભતા તકોને 

િધારિામાૂં મદદરુપ થિુૂં એ LAAC નુૂં ધ્યેય છે. બૂંન ેસવમવતઓ ROV ને અગત્યના માગશદર્શનની રજૂઆત કર ેછે અન ે

કાઉન્દ્ટી માટે મતદાર આઉટરીિ તથા િૂૂંટણી િહીિટ બૂંન ેમાટે મૂળભૂત ઘટકો છે. ROV ક્ાૂં તો LAAC અથિા તો VAAC 

માૂં સભ્યપદ માટે સતત િાલુ રહેતા ધોરણે અરજીઓ સ્િીકાર ેછે. બૂંનેમાૂંથી કોઈ એક સવમવતના સભ્યપદ માટે અરજી 

કરિા, અરજીઓ ROV ની િેબસાઇટ: www.sccvote.org/voterschoiceપર મળી ર્કે છે. 

ROV રહીર્ોન ેVCA અન ેસામુદાવયક સમાિેર્ તકો વિરે્ જણાિિા માટે પોતાના મતદાર વર્ક્ષણ કાયશિમન ેવિસ્તારિા 

માટે એક મતદાર વર્ક્ષણ અન ેઆઉટરીિ ગઠબૂંધન (VEOC) ની સ્થાપના કરલે છે. આ િૂૂંટણી િહીિટ યોજના (EAP) 

માૂં આ સવમવતઓ તથા વિવિધ ભાગીદાર સૂંસ્થાઓ તરફથી પ્રવતભાિ અન ેમાવહતીનો સમાિેર્ થાય છે. VCA હેઠળ 

સફળતાપૂિશક િૂૂંટણી કરિા માટે અને Santa Clara કાઉન્દ્ટીમાૂં િૂટણીના આયોજનની નિી કાયશપદ્ધવત લાગુ કરિા માટે 

સમુદાયનો ટેકો મેળિિો મહત્ત્િપણૂશ છે. 

આ દસ્તાિેજ VCA હેઠળ Santa Clara કાઉન્દ્ટી કેિી રીતે િટૂણી યોજ ેછે તેનુૂં માગશદર્શન પુરુ પાડે્ છે. સૂંદભશ માટે, પવરવર્ષ્ટ 

A પર આપેલી ર્બ્દસૂવિમાૂં કોઈપણ તકનીકી અથિા િૂૂંટણી-સબૂંવધત ર્બ્દોની પવરભાષા આપિામાૂં આિલે છે.  
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ભાગ 1 – ચ ૂંટણી વહીવટ યોજના 
મતદારોની પસૂંદગીનો અવધવનયમ (VCA) નુૂં અમલીકરણ કરતી દરકે કાઉન્દ્ટીએ ફેરફારો મતદારોને કેિી રીતે અસર કર ે

છે, તે સમજિા માટે અવનિાયશ માવહતી ધરાિતી િૂૂંટણી િહીિટ યોજનાનો ડ્ર ાફ્ટ બનાિિો જરૂરી છે. EAP ને બે ભાગોમાૂં 

વિભાવજત કરિામાૂં છે: ભાગ 1 - િૂૂંટણી િહીિટ અને ભાગ 2 - વર્ક્ષણ અને આઉટરીિ યોજના. 

વોટ-બાય-મેલ (VBM) પ્રક્રિયા 

EAP માૂં મત કેન્દ્રો અને બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો અને કલાકો, ભાષા સુલભતા સલાહકાર સવમવત (LAAC) અન ેમતદાન 

સુલભતા સલાહકાર સવમવત (VAAC) બૂંનેની સ્થાપના, મતદાર વર્ક્ષણ અન ેઆઉટરીિ યોજના, જાહેર ઇનપુટ અને 

સૂિનાને ધ્યાનમાૂં લેિા વિર્ ેમાવહતી, અન ેઅન્દ્ય સૂંબૂંવધત સામગ્રીનો સમાિેર્ થાય છે. 

મત કેન્દ્ર મોડ્લમાૂં, તમામ નોૂંધાયેલા મતદાતાને મેલ પેકેટ દ્વારા આપમેળે અવધકૃત મત મોકલિામાૂં આિે છે. આ પેકેટ 

મતદારોને એક સફેદ પરવબવડ્યામાૂં મોકલિામાૂં આિે છે, જમેાૂં નીિે મુજબ હોય છે: 

• એક ભૂરુૂં  પરત પરવબવડ્યુૂં 

• આવધકાવરક મતપત્ર, જ ેિૂૂંટણીમાૂં કેટલા ઉમેદિારો છે તેના ઉપર આધાર રાખે તેમ એક કરતાૂં િધુ મતપત્ર 

કાર્ડસશ પર હોઈ ર્કે છે 

• મતપત્રને કેિી રીતે પૂરુૂં  કરિુૂં અને પરત કરિુૂં તેની સૂિનાઓ િાળુૂં એક કાગળ 

• મત કેન્દ્ર અને બૅલેટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો તથા કામગીરીના કલાકો િાળુૂં એક કાગળ 

• એક “મેં મત આપ્યો” સ્ટીકર 

• કોઈ િધારાની માવહતી ધરાિતો એક િધારાનો કાગળ, જો જરૂર હોય તો 

તમામ અવધકૃત મતપત્રોને િૂૂંટણીના વદિસથી 29 વદિસ પહેલાૂં ર્રુ કરતાૂં યુનાઇટેડ્ સ્ટેટ્સ પોસ્ટલ સેિા થકી ટપાલમાૂં 

મોકલિામાૂં આિ ેછે. મતદારોન ેતેમના મેલ-દ્વારા-મત પેકેટ્સ આના થોડ્ા સમયમાૂં જ મળિા ર્રુ થઈ જિા જોઈએ. 

મતદારો પોતાના મેલ મતપત્ર દ્વારા પોતાનો મત આપી દે, પછી તેઓ પૂરા પાડ્િામાૂં આિેલા ટપાલ ખિશ િૂકિેલા પરત 

પરવબવડ્યાનો ઉપયોગ કરીને સાધારણ ટપાલ દ્વારા તેમના મતપત્રો પરત કરી ર્કે છે, અથિા મતપત્રને કોઈપણ મત કેન્દ્ર 

અથિા બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાન પર પરત કરી ર્કે છે. તમામ મત કેન્દ્રો બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાન તરીકે પણ કામ કર ેછે, 

જ્ાર ેઅમુક બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો સ્ટેન્દ્ડ્-અલોન છે અન ેકાઉન્દ્ટીમાૂં ફેલાયેલા વનવદશ ષ્ટ સ્થાનો પર મૂકિામાૂં આિેલ છે. 

જો કોઈ મતદારને તેમનુૂં મતપત્ર સમયસર ન મળે, અથિા જો તેમણે પોતાના પત્ર પર કોઈ ભૂલ કરી હોય, તો તેઓ પોતાનુૂં 

મતપત્ર બદલી આપિા વિનૂંતી કરી ર્કે છે. તેમના બદલી કરલેા મતપત્ર સાથે તેમને એક નિુૂં મેલ-દ્વારા-મત પેકેટ ટપાલમાૂં 

મોકલિામાૂં આિે છે. જો તેમણે પોતાનુૂં મતપત્ર િૂૂંટણીના વદિસના સાત કરતાૂં ઓછા વદિસો પહેલાૂં બદલિાની જરુર હોય, 

તો તેમણે નિા મતપત્ર માટે મતદારોના રવજસ્ટર ાર (ROV) ની કિેરી, અથિા કોઈ મત કેન્દ્રની મુલાકાત લેિી જરૂરી છે. 

પ્રાથવમક ભાષા તરીકે અૂંગે્રજી વસિાય ભાષા બોલે છે તેિા નોૂંધાયેલા મતદારો માટે, વદ્વભાષી મતપત્રો આઠ ભાષાઓમાૂં 

ઉપલબ્ધ કરિામાૂં આિેલ છે: િાઇનીઝ, સ્પેવનર્, ટાગાલોગ, વિએટનામીસ, ખ્મેર, કોવરયન, વહન્દ્દી અને જાપાનીઝ. િૂૂંટણી 

સૂંવહતા § 14201 ની આપૂવતશ માટે લવક્ષત અવધકારકે્ષત્રો માટે વિનૂંતી કરિાથી ગુજરાતી, નેપાળી, પૂંજાબી, તાવમલ અને 

તેલુગુ ભાષામાૂં પ્રવતકૃવત મતપત્રો પણ ઉપલબ્ધ કરિામાૂં આિે છે. કે્ષવત્રય માવહતી વ્યિસ્થાઓ આૂંકલન વિભાગ એ નક્કી 

કર ેછે કે દરકે િૂૂંટણીમાૂં ક્ા અવધકારકે્ષત્રોને પ્રવતકૃવત મતપત્રો મળરે્. આ ભાષાઓમાૂંથી, મતદાતાઓ તેમની પસૂંદગીની 

ભાષા જ્ાર ેતેઓ મત આપિા માટે નોૂંધણી કરાિે ત્યાર ેનોૂંધણી પત્રકમાૂં વનવદશ ષ્ટ કરી ર્કે છે. મતપત્રો અને મેલ દ્વારા 

મતની સામગ્રીઓને તેમની પસૂંદગીની ભાષામાૂં મોકલિામાૂં આિે છે. મતદારો ROV કિેરીનો ફોન (408) 299-VOTE, 

ફેક્ટસ (408) 998-7314, ઈ-મેલ voterinfo@rov.sccgov.org દ્વારા, જાતે જઈને અથિા એક મતદાતા વિયા વિનૂંતી ફોમશ 

(VARF) થકી સૂંપકશ  કરીને પોતાની ભાષા પસૂંદગી બદલિા વિનૂંતી પણ કરી ર્કે છે. મતદાર ROV કિેરી ખાતેથી VARF 

મેળિી ર્કે છે, અથિા તે તેમને ઈ-મેલ, ફેક્ટસ, અથિા ટપાલથી મોકલી ર્કાય છે. િૈકવપપક પણે, VARF ROVની િેબસાઇટ 

પર મળી ર્કે છે અને કાઉન્દ્ટી મતદાર માવહતી માગશદવર્શકા (CVIG) ની અૂંદર પણ મળી ર્કે છે. 

 

mailto:voterinfo@rov.sccgov.org


મેલ થકી સુલભ મતદાન 

મતદારો ROV કિેરીનો સૂંપકશ  કરીને સુલભ ફોમેટમાૂં પણ મતદન સામગ્રી માટે વિનૂંતી કરી ર્કે છે. એક િખત મતદાર 

આિી વિનૂંતી કર ેપછી, તેમને કાયમી સૂવિમાૂં મૂકિામાૂંઆિે છે અન ેદરકે િૂૂંટણી િખતે સુલભ મતદાન સામગ્રી તેમને 

મોકલિામાૂં આિરે્. તેમને સૂવિમાૂંથી ત્યાર ેજ દૂર કરિામાૂં આિે છે, જ્ાર ેતેઓ વનવરિય બની જાય, દેર્ બહાર જતા 

રહે, ઘોર અપરાધ કરનારાઓની સૂવિમાૂં આિ,ે અથિા મૃત્યુ પામે. 

બીજો એક સુલભ વિકપપ જ ેમતદારો વિનૂંતી કરી ર્કે છે તે છે વરમોટ ઍક્ટસેવસબલ િોટ-બાય-મેલ (RAVBM) પ્રણાલી 

ઉપયોગમાૂં લિેી. RAVBM પ્રણાલી માત્ર નોૂંધણી થયલેા વિકલાૂંગ મતદારો દ્વારા, તેમજ સૈન્દ્ય તથા વિદેર્માૂં રહેતા 

મતદારો ઉપયોગમાૂં લેિા માટે વનવદશ ષ્ટ થયલેી છે1. RAVBM વસસ્ટમનો હેતુ ઇન્દ્ટરનેટ પર મતદાન કરિાનો નથી. RAVBM 

મતદારોને તેમના આવધકાવરક મતપત્રને એક્ટસેસ કરિા માટે એક વલૂંક સાથે એક ઇમેઇલ મોકલિામાૂં આિ ેછે, જમેાૂં 

િૂૂંટણીના વદિસ ેકેિી રીતે મતદાન ડ્ાઉનલોડ્ કરિુૂં, છાપિુૂં, પણૂશ કરિુૂં અન ેકેિી રીતે ROV પર પરત આપિુૂં તે અૂંગેના 

સૂિનો હોય છે. મતદારોએ, ઇમેઇલ વલૂંકનો ઉપયોગ કરીન ેતેમની પોતાની સહાયક તકનીકથી મતપત્રને િાૂંિિા અન ે

વિવિત કરિા માટે તેમના ઉપકરણો પર મતપત્ર ડ્ાઉનલોડ્ કરિુૂં આિશ્યક છે. કોઈપણ નોૂંધાયલેા મતદારના વકસ્સામાૂં 

હોય તેમ, RAVBM મતદાર તેમનુૂં મતપત્ર પરત મોકલી ર્કે ત ેમાટેના ત્રણ રસ્તાઓ છે: સાધારણ ટપાલ થકી, તેમનુૂં 

મતપત્ર એક બલૅટ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસમાૂં નાખીને, અથિા તેન ેકોઈ મત કેન્દ્ર પર પરત કરીને. 

પરત કરિાની પસૂંદ કરલેી પદ્ધવતથી અસૂંબદ્ધ, મતપત્રો એક પરવબવડ્યામાૂં જ પરત કરિાૂં જરૂરી છે. એિી ભલામણ 

કરિામાૂં આિ ેછે કે મતદારો તેમના મેલ-દ્વારા-મત પરવબવડ્યામાૂં સમાિિામાૂં આિલેા ભરૂા પરત પરવબવડ્યાને 

ઉપયોગમાૂં લ.ે તઓે ROVને (866) 430-8683 પર ટોલ ફ્રી કૉલ કરીન,ે પરૂક મતપત્ર પરત કરિાના પરવબવડ્યાૂં માટે 

વિનૂંતી કરી ર્કે, અથિા ROV કિેરી ખાતેથી કે એક મત કેન્દ્ર ખાતથેી એક લઈ ર્કે. પરૂક મતપત્ર પરત કરિા માટેના 

પરવબવડ્યાૂં પણ બલૅટ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ ખાતે ઉપલબ્ધ કરાિિામાૂં આિર્ે. મતદારો તમેના પોતાના પરવબવડ્યાૂં ઉપયોગમાૂં 

લેિાનુૂં પસૂંદ કરી ર્કે, પરૂંત ુતેમણે પોતાના મતપત્ર સાથે મતદાતાની ર્પથ િાળુૂં પાનુૂં મુવરત અન ેસહી કરીન ેઉમેરિુૂં 

જરૂરી છે. RAVBM ઇમેઇલ વલૂંક મારફત મતપત્રની સાથે મતદાતની પ્રવતજ્ઞાનુૂં પજે ડ્ાઉનલોડ્ કરિાનુૂં રહે છે. જો મતપત્ર 

સામાન્દ્ય ટપાલ થકી પરત કરી રહ્ાૂં હોિ તો, ભૂરુૂં  મતપત્ર પરત કરિાના પરવબવડ્યાૂંન ેકોઈ ટપાલ વટવકટની જરૂર નથી, 

જ્ાર ેમતદાતાને તેમના પોતાના પરવબવડ્યાૂંથી મતપત્ર પરત કરતી િખતે પરૂતી ટપાલ વટવકટની જરૂર પડ્ર્.ે 

હૉવસ્પટલમાૂં દાખલ અન ેવિકલાૂંગ મતદારો માટે, તેમજ તબીબી કટોકટીને કારણે તેમના ઘરોની અૂંદર બૂંધ રહેલા 

મતદારો માટે, જ્ાૂં મતદારોને મતપત્રની જરૂર હોય અન ેપોતાનુૂં મતપત્ર જાતે મેળિિામાૂં અસમથશ હોય ત્યાર ેકટોકટી 

મતપત્ર વિતરણ પ્રવિયાનો ઉપયોગ કરિામાૂં આિે છે. િહેલાૂં મતદાન માટેની અરજી ભરિી અને તે હાલની નોૂંધણી અને 

સહીની મેળિણી માટે ROVની િૂૂંટણી માવહતી સૂંિાલન પ્રણાલી (EIMS) થકી િકાસાય ત ેમાટે પરત કરિી જરૂરી છે. 

નોૂંધાયેલા મતદાર ેિહેલાૂં મતદાનની અરજી પૂરી કરિી, સહી કરિી અને તારીખ લખિી જરૂરી છે. જો મતદાર તેમની 

અરજી સહી ન કરી ર્કતા હોય, તો મતદારને તેને એક “X” િડે્ સહી કરિામાૂં કોઈક મદદ કરી ર્કે. મતદાતાને મદદ 

કરનાર પ્રવતવનવધએ “ની સાક્ષીમાૂં” લખિુૂં જોઈએ, અને તેમના નામ વપ્રન્દ્ટ કરીન ેતથા સહી કરીને બગશર ડ્ર ાઈિ પર 

ROV મુખ્ય કિેરીને પ્રારૂં વભક િોવટૂંગ અરજી ભરીને પરત કરિી જોઈએ. ROV કિેરી મતદારની માવહતી અને સહીની 

EIMSમાૂં િકાસણી કરર્,ે અન ેએક િખત િકાસણી થઈ જાય પછી, મતદારને એક મતપત્ર જારી કરિામાૂં આિી ર્કે 

અન ેએક સૂંપૂણશ મેલ-દ્વારા-મત પેકેટ તૈયાર કરિામાૂં આિે છે. મતદારને મદદ કરી રહેલ વ્યવિ ત્યાર પછી મતપત્રને 

મતદાર સુધી તેમના સૂંબૂંવધત સ્થાન પર લઈ જર્.ે એક િખત પૂણશ થાય એટલે, મતપત્રને અન્દ્ય મેલ-દ્વારા-મત મતપત્રકો 

સાથે સૂંયુિપણે પ્રવિયા કરિા માટે ROV મુખ્ય કિેરી, કોઈ મત કેન્દ્ર, અથિા ડ્ર ોપ-બોક્ષ સ્થાનો પર પરત કરી ર્કાય. 

કાઉન્દ્ટી જલેમાૂં કેદ થયેલા મતદારો પણ કટોકટી મતપત્ર વિતરણ પ્રવિયાનો ઉપયોગ કરી ર્કે. કાયદા મુજબ રાજ્ 

અથિા ફેડ્રલ જલેમાૂં કેદ થયેલા મતદારો, મત આપિા માટે વબન-પાત્ર છે. 
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બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો 

California િૂૂંટણી સૂંવહતા પવરમાણો ગોઠિ ેછે જનેા અનુસાર એક કાઉન્દ્ટીએ મતદારો માટે બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો પૂરાૂં 

પાડ્િાૂં જરૂરી છે. િૂૂંટણીના વદિસથી ઓછામાૂં ઓછા 28 વદિસ પહેલાૂં, અને િૂૂંટણીના વદિસે, કુલ મળીને 29 વદિસો 

માટે, દર 15,000 નોૂંધાયેલા મતદારો માટે ઓછામાૂં ઓછુૂં  એક (1) બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાન હોિુૂં જોઈએ.  

 

મતદારોના રવજસ્ટર ાર (ROV) ના િતશમાન નોૂંધણી થયેલા મતદારોની સૂંખ્યાનો ઉપયોગ કરીન,ે જરૂરી બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ 

સ્થાન ની ન્દ્યૂનતમ સૂંખ્યા 67 આિ ેછે. . દરકે િૂૂંટણીના 88માૂં વદિસ પહેલાૂંની વસ્થવત અનુસાર કાઉન્દ્ટીમાૂં નોૂંધાયેલા 

િાસ્તવિક મતદાતાની સૂંખ્યાના આધાર ેડ્ર ૉપ-બોક્ટસ સૂંખ્યા બદલાઈ ર્કે છે. 

 

હદની શ્રેણી ન્ય નતમ જરૂક્રિયાત 

બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો 
(દર 15k નોૂંધાયેલા મતદરો માટે 1) 

67 

બૅલટ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ માટે શ્રેષ્ઠ સ્થાનો નક્કી કરિા માટે ROV એ રાજ્ના સવિિ (SOS) અન ેિૂૂંટણી સૂંવહતા દ્વારા મત 

કેન્દ્ર સ્થાનો માટે સૌથી કાયશક્ષમ જગ્યાઓ નક્કી કરિામાૂં મદદ કરિા માટે આદેવર્ત કરલેા 14 માપદૂં ડ્ોનો ઉપયોગ કર ે

છે. આ 14 માપદૂં ડ્ો ROVને કાઉન્દ્ટીને બૅલટ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ માટે ઉપલબ્ધ સૌથી સુલભ સ્થાનો પૂરા પાડ્િા માટે પણ કામ 

લાગે છે. માપદૂં ડ્ોમાૂં આમનો સમાિેર્ થાય છે: 

1. જાહેર પવરિહનથી વનકટતા 

2. મેલ-દ્વારા-મતનો ઓછો ઉપયોગ કરતાૂં સમુદાયો સાથે વનકટતા 

3. િસ્તી કેન્દ્રો સાથે વનકટતા 

4. ભાષાકીય લઘુમતી સમુદાયો સાથે વનકટતા 

5. વિકલાૂંગ મતદારો સાથે વનકટતા 

6. િાહન માવલકીના નીિા દરો િાળા સમુદાયો સાથે વનકટતા 
7. નીિી આિક િાળા સમુદાયો સાથે વનકટતા 
8. મતદાર નોૂંધણીનો નીિો દર ધરાિતા સમુદાયો સાથે વનકટતા 

9. મૂળ વનિાસી અમેવરકન આરક્ષણો સવહતની ભૌગોવલક રીતે અલગ િસ્તીઓ સાથે વનકટતા 

10. સુલભતા અન ેવિના મૂપય પાવકિંગ 

11. મત કેન્દ્ર અને બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો સુધીનુૂં અૂંતર અને મુસાફરીનો સમય 

12. વિકલાૂંગ મતદારો, જમેને માટે મેલ-દ્વારા-મત મતપત્રો સુલભ નથી, તેમને માટે િૈકવપપક પદ્ધવતઓની જરૂર 

13. મત કેન્દ્ર અન ેબલૅટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનોની નજીક ટર ાફીકની ઢબ 

14. મોબાઇલ મત કેન્દ્રોની જરૂર 

ROV વિકલાૂંગતા સાથેના અમેવરકનો અવધવનયમ (ADA) ની વિકલાૂંગ મતદારોન ે િધુ સારી રીતે સમાિીલેિા માટે 

આવધકાવરક બલૅટ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ માટે પવરિહન અન ેિસ્તી ઘનતા અૂંગનેી જરૂવરયાતોનુૂં અનપુાલન કર ેછે. બૅલટ ડ્ર ોપ-

બૉક્ટસ તેમના સૂંબૂંવધત સ્થાનો પર િૂૂંટણીના વદિસના 29 વદિસ પહેલાૂં ર્રુ થાય તમે મૂકિામાૂં આિે છે. િૂૂંટણીના વદિસના 

28મા વદિસ પહેલાૂં સુધીમાૂં, તમામ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ સ્થાવપત થયલેા અન ેઉપયોગ માટે તયૈાર હોિા જોઈએ. બૉક્ટસ તમામ 

મતદારોને સલુભ હોય તે સવુનવિત કરિા માટે, ડ્ર ોપ-બૉક્ટસની રિના નીિ ેઅનસુાર કામ કરિા માટે કરારે્2: 

• ભૌવતક નુકસાન અન ેઅનવધકૃત પ્રિેર્ વનિારિા માટે, કોઈ કમશિારી વિનાનુૂં ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ જ ેબહાર મૂકેલુૂં હોય, 

તે તોડ્ફોડ્, કાઢી નખાિુૂં અને ઉગ્ર આબોહિા સામે ટકી ર્કે તેિા ટકાઉ પદાથશનુૂં બનાિેલુૂં હર્.ે 

• ડ્ર ોપ-બૉક્ટસમાૂં એક ખુપલો માગશ હર્ે જ ેમતપત્રો સાથે િેડ્ાૂં થઈ ર્કે અથિા કાઢી ર્કાય તેટલુૂં મોટુૂં  નવહ હોય. 
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• ડ્ર ોપ-બૉક્ટસની રિના એિી રીતે કરિામાૂં આિી છે કે કોઈપણ અનવધકૃત ઍક્ટસેસ આિા અનવધકૃત ઍક્ટસેસની 

ઘટના બની હતી તેિા ભૌવતક પુરાિામાૂં પવરણમે. આ વિભાગના હેતુ માટે િૂૂંટણી અવધકારી િડે્ાૂં થયાના પરુાિો 

આપતુૂં સીલ ઉપયોગમાૂં લઈ ર્કે. 

• ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ મતપત્રોને ક્ાૂં દાખલ કરિા તેની ઓળખ આપતુૂં હોય એિી િોક્કસ સાઇનજે પૂરી પાડ્ર્.ે 

• દરકે ડ્ર ોપ-બૉક્ટસન ેએક અનન્દ્ય ઓળખ િમાૂંક ફાળિિામાૂં આિરે્ જ ેડ્ર ોપ-બૉક્ટસ પર વસ્થત હર્ ેઅન ેવનયુિ 

કરલેા મતપત્ર એકત્ર કરનાર, તેમજ જાહેર જનતાથી સરળતાથી જાણી ર્કાય તેિો હર્ે. 

• ડ્ર ોપ-બૉક્ટસને સ્પષ્ટ રીતે અને જોઈ ર્કાય તેમ, એક “અવધકૃત મતપત્ર ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ” એમ અૂંવકત કરિામાૂં આિરે્. 

• ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ હાડ્શિેર કોઈપણ મજબૂત પકડ્, િીમળિુૂં અથિા કાૂંડ્ાના મરોડ્ વિના ઉપયોગમાૂં લઈ ર્કાય તેિુૂં હરે્. 

• ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ હાડ્શિેરને મતદાર દ્વારા ઉપયોગમાૂં લેિાિા માટે પાૂંિ (5) પાઉન્દ્ડ્ કરતાૂં િધુ દબાણની જરૂર નવહ હોય. 

• ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ વ્હીલિેરનો ઉપયોગ કરતા વ્યવિ માટે તવળયા અથિા જમીનની સપાટીથી 15 થી 48 ઇૂં િની 

પહોૂંિના વ્યાપની અૂંદર ઉપયોગમાૂં લઈ ર્કાય તેિુૂં હર્ ે(આ િાહનોના ડ્ર ાઇિરો દ્વારા ઉપયોગમાૂં લેિા માટેના 

ડ્ર ોપ-બૉક્ટસન ેલાગુ નવહ પડે્). 

• બૅલટ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસની સાઇનજે એક અલગ રૂંગ પ્રકારની, જ ેપૃષ્ઠભ ૂસાથે કૉન્દ્ટર ાસ્ટ (રૂંગછટાના ભેદ) ધરાિતી અન ે

“આૂંજ ેનહીૂં” તેિી હોિી જરૂરી છે. 

• ડ્ર ોપ-બૉક્ટસની રિના એિી રીતે કરાયેલી હોિી જરૂરી છે કે જાહેર જનતાને તે આવધકાવરક અને સુરવક્ષત હોિાની 

સમજ થાય. 

• સમગ્ર કાઉન્દ્ટીમાૂંના, કમશિારી સાથેના અને કમશિારી વિનાના, દરકે બૅલટ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ, એક સમાન ઉપયોગ 

લાક્ષવણકતાઓ ધરાિતા, અને સમાન રિના, રૂંગ રૈ્લી ધરાિતા હોિા, અને જાહેર જનતાને ઓળખ માટે સુવિધા 

કરી આપતા સાઇનેજ ધરાિતા હોિા જરૂરી છે. 

• બૅલટ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસનુ કદ Santa Clara કાઉન્દ્ટીના િપરાર્ અને જરૂવરયાતો ઉપર આધાવરત છે. આવધકાવરક બૅલટ 

ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ વિરે્ ધ્યાનમાૂં રાખિા જિેી િાિીરુપ બાબતો: 

• મતપત્રોને ડ્ર ોપ-બૉક્ટસમાૂં પરત કરિા માટે કોઈ ટપાલ વટવકટની જરુર નથી. 

• મેલ-દ્વારા-મત મતપત્રો િૂૂંટણીના વદિસે સાૂંજ ે8:00 િાગ્યા પછી સ્િીકારિામાૂં નવહ આિે. 

o ડ્ર ોપ-બૉક્ટસને િૂૂંટણીના વદિસે બરાબર સાૂંજ ે8:00 િાગ્યે તાળાબૂંધ કરી દેિારે્. 

o અપિાદ છે કે જ્ાર ેમત કેન્દ્ર બૂંધ થઈ રહ્ુૂં હોય, ત્યાર ેમતદારો તેમના મતપત્રો પરત કરિા પહેલેથી જ 

કતારમાૂં હોય અથિા કોટશના હુકમ દ્વારા સમય િધારાયો હોય. 

• આવધકાવરક બૅલટ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ સાથે િેડ્ાૂં કરિા એ ગૂંભીર અપરાધ છે3. 

• િૂૂંટણી અવધકારીન ેબૉક્ટસ પૂરુૂં  ભરલેુૂં છે, તેની સાથે િેડ્ાૂં થયા છે, અથિા ત ેનુકસાન પામેલુૂં છે ત ેસલાહ આપિા 

માટે દરકે ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ પર એક સૂિના મૂકિામાૂં આિર્ે. 

• ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ સાથે િેડ્ાૂં થયેલા છે કે નુકસાન થયેલુૂં છે તેિુૂં ક્ાૂં તો ROV ની કિેરી અથિા તો SOSને સૂવિત 

કરિા માટે બૉક્ટસ પર ROV કિેરીનો નૂંબર અને એક ટોલ-ફ્રી નૂંબર હર્ે4. 

મતદારો કે જમેની બોલિાની પ્રાથવમક ભાષા અૂંગે્રજી વસિાયની હોય તેમને પૂરતી સુલભતા માટે, ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ પર તમામ 

િૌદ ભાષામાૂં “અવધકૃત મતપત્ર ડ્ોપ-બૉક્ટસ” અૂંવકત કરલે હોય છે: અૂંગે્રજી, િાઇનીઝ, સ્પેવનર્, ટાગાલોગ, વિએટનામીસ, 

ખ્મેર, કોવરયન, વહન્દ્દી, જાપાનીઝ, ગુજરાતી, નેપાળી, પૂંજાબી, તાવમલ અને તેલુગુ. 

ઉપરાૂંત, દરકે બલૅટ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ પર મતદારન,ે જો જરૂર હોય તો, િધારાના મતપત્ર પરત કરિાના પરવબવડ્યાૂં ઉપલબ્ધ 

છે તેમ જણાિતી એક સાઇન હોય છે. મતદારને પરવબવડ્યાૂં પરના વનદેર્ોનુૂં પાલન કરિાની સિૂના અપાય છે, જમેાૂં 

તેમનુૂં નામ, રહેઠાણનુૂં સરનામુૂં, જન્દ્મ તારીખ ભરિાનુૂં, અન ેતેમની સહી પૂરી પાડ્િાનુૂં સામેલ છે. જો બૅલટ ડ્ર ોપ-

બૉક્ટસનો ઉપયોગ કરી રહ્ાૂં હોિ, તો મતપત્રોને મતદારની માવહતી અન ેસહી સાથે એક પરવબવડ્યાૂંમાૂં બૂંધ કરીન ેપરત 

કરિા જરૂરી છે. મતદારને કોઈ પ્રશ્નો હોય અથિા િધુ સહાયની જરૂર હોય તો કૉલ કરિાની સલાહ આપીન ેએક ટોલ-

ફ્રી નૂંબર પરૂો પાડ્િામાૂં આિલે છે. 
 

                                                           
3 જુઓ California ચ  ૂંટણી સૂંહિતા §18500 

4 જુઓ California ચ  ૂંટણી સૂંહિતા §20132 



મત કેન્રો 

મત કેન્દ્રો 11 વદિસો સુધી ખુપલાૂં રહે છે અન ેતેઓ નિા અને િધુ સુલભ મત ઉપકરણો, ભાષા સહાય િડે્ સજ્જ છે, અન ે

ર્રતી મતદાર નોૂંધણી (CVR) તથા તે જ વદિસે મતદાન રજૂ કર ેછે. ઉપરાૂંત, મતદારો એક ફાળિેલા પોવલૂંગ સ્થળ સુધી 

મયાશવદત નથી, પરૂંતુ તેમની પાસ ેસમગ્ર County of Santa Clara માૂં ઉપલબ્ધ કોઈ પણ મત કેન્દ્ર સ્થાનોમાૂંથી કોઈ 

એકની મુલાકાત લેિાનો વિકપપ ધરાિરે્. 

VCA હેઠળ, મત કેન્દ્રો આ પૂિે પરૂંપરાગત પોવલૂંગ સ્થળો પરની પ્રસ્થાવપત રીત કરતાૂં િધુ વદિસો સુધી ખુપલાૂં રહે તે 

જરૂરી હોય છે. મત કેન્દ્રો બે િહેલુૂં મતદાન સમયગાળાઓ હેઠળ િાલુ રખાિા જરૂરી છે: (1) િૂૂંટણીના વદિસથી દસ 

વદિસ પહેલાૂં, અન ેિૂૂંટણીના વદિસને સમાિીન,ે કુલ 11 વદિસ માટે; અન ે(2) િૂૂંટણીના વદિસથી ત્રણ વદિસ પહેલાૂં, અન ે

િૂૂંટણીના વદિસન ેસમાિીન,ે કુલ િાર વદિસ માટે. California િૂૂંટણી સૂંવહતા એ પવરમાણો ગોઠિે છે જનેા અનુસાર એક 

કાઉન્દ્ટીએ મતદારો માટે મત કેન્દ્ર સ્થાનો પરૂાૂં પાડ્િા જરૂરી છે: 

• િૂૂંટણીના વદિસથી દસ (10) વદિસ પહેલાૂંથી ર્રુ કરીને, અન ેિૂૂંટણીના વદિસ પહેલાના િોથા વદિસ સવહત 

ત્યાૂં સુધી, કુલ સાત (7) વદિસ માટે, જ્ાૂં િૂૂંટણી થતી હોય ત ેમત વિસ્તારની અૂંદર દર 50,000 નોૂંધાયેલા 

મતદારો માટે એક મત કેન્દ્ર િલાિિુૂં જરુરી છે. 

• િૂૂંટણીના વદિસથી ત્રણ (3) વદિસ પહેલાૂંથી ર્રુ કરીને, અન ેિૂૂંટણીના વદિસન ેસમાિીને, કુલ િાર (4) વદિસ 

માટે િૂૂંટણી થતી હોય તે મત વિસ્તારમાૂં દર 10,000 મતદારો માટે સિાર ે7 થી રાત્રે 8 સુધી એક મત કેન્દ્ર 

િલાિિુૂં જરૂરી છે. 

• VCA મોડ્લ અૂંતગશત યોજાતી ખાસ િૂૂંટણીઓ માટે, િૂૂંટણીના વદિસથી દસ (10) વદિસ પૂિેથી ર્ર કરીને, કૂલ 

દસ (10) વદિસો સુધી, દર 60,000 મતદારો પર એક મત કેન્દ્ર િલાિિુૂં જરૂરી છે; અને િૂૂંટણીના વદિસે, સિાર ે

7 થી રાત્રે 8 સુધી દર 30,000 મતદારો માટે એક (1) મત કેન્દ્ર િલાિિુૂં જરૂરી છે.  

મતદારોને િધુ સારી સેિા પૂરી પાડ્િા માટે, Santa Clara કાઉન્દ્ટી ન્દ્યૂનતમ જરૂવરયાત કરતાૂં િધારાના 11-વદિસ મત 

કેન્દ્રો, અને ન્દ્યૂનતમ જરૂવરયાત કરતાૂં િધારાના 4-વદિસ મત કેન્દ્રો િલાિિાનુૂં આયોજન કરી રહ્ુૂં છે, જ્ાર ેસૂંર્ાધનો 

ઉપલબ્ધ હોય ત્યાર.ે તમામ મત કેન્દ્રોના કામગીરીના કલાકો િૂૂંટણીના વદિસ પહેલાૂંની તારીખોએ દર સુવિધા માટે 

અલગ હોઈ ર્કે5. િૂૂંટણી સૂંવહતા અનુસાર, િૂૂંટણીના વદિસ ેતમામ મત કેન્દ્રો સિાર ે7:00 થી સાૂંજ ે8:00 િાગ્યા સુધી 

મતદારો માટે ખુપલા હર્ે6. મતદારોના રવજસ્ટર ાર (ROV) ના િતશમાન નોૂંધણી થયેલા મતદારોની સૂંખ્યાનો ઉપયોગ 

કરીને, ન્દ્યૂનત્તમ આિશ્યક 11-વદિસ અને 4-વદિસ ના મત કેન્દ્રો નીિેના કોષ્ટક નોૂંધેલ છે. ખરખેરી ગણતરી િૂૂંટણી 

સૂંવહતાના પાલન અનુસાર િૂૂંટણીના 88 વદિસ પહેલાૂં નક્કી કરિામાૂં આિરે્7.  

હદની શ્રેણી ન્ય નતમ જરૂક્રિયાત 

11-વદિસ મત કેન્દ્રો 
(દર 50k નોૂંધાયેલા મતદરો માટે 1) 
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4-વદિસ મત કેન્દ્રો 
(દર 10k નોૂંધાયેલા મતદરો માટે 1) 

81 

 

 

મતદાિ નોૂંધણી 

પરૂંપરાગત પોવલૂંગ પ્લેસ મોડે્લ દ્વારા જ ેસેિાઓ પરૂી પાડ્િામાૂં આિતી હતી, તનેા કરતાૂં ઘણી િધાર ેસેિાઓ મત કેન્દ્રો 

પૂરી પાડે્ છે. મત કેન્દ્રો ખાતે રજૂ કરિામાૂં આિતી વિસ્તારલેી સિેાઓમાૂંની એક મતદાર નોૂંધણી છે. મતદારો પાસ ેહિ ે

મત માટે નોૂંધણી કરાિિાની, તેમની મતદાર નોૂંધણી અપડે્ટ કરિાની, અન ેકોઈપણ મત કેન્દ્ર પર ર્રતી મતદાન 

                                                           
5ROV િજી પણ મત કેન્દ્રો મેળવવાની પ્રહિયા કરી રહ્ુૂં છે અને બધા ચોક્કસ સ્થાનો તથા કામગીરીના કલાકો પ્રકાશનના સમયે ઉપલબ્ધ ન િતા.  
6જુઓ ચ  ૂંટણી સૂંહિતા §4005 

7જુઓ ચ  ૂંટણી સૂંહિતા §12223 



કરિાની ક્ષમતા છે. મતદારો જઓે ર્રતી મતદાર નોૂંધણી (CVR) હેઠળ મત આપિા માટે પાત્ર જણાયા છે, તમેન ેએક 

CVR પરવબવડ્યાૂં સાથે એક મતપત્ર મળર્.ે 

CVR એ નોૂંધણી બૂંધ થિાના 15-માૂં વદિસે અથિા તે પૂિે મત આપિા માટે નોૂંધાયેલા ના હોય તેિા સમુદાયના સભ્યોને 

એક મત કેન્દ્ર પર નોૂંધણી માટે જઈ અને તે જ વદિસે મત આપી ર્કિા માટેનો એક રસ્તો છે. મતદારો નોૂંધણીના 

15-વદિસ પૂરાૂં થયા પછી તેમના સરનામાૂં અથિા રાજનૈવતક પક્ષને અપડે્ટ કરિા માટે પણ CVRનો ઉપયોગ કરી ર્કે 

છે. તેમ છતાૂં, રાજકીય પક્ષને અપડે્ટ કરિાનુૂં માત્ર રાષ્ટરપવતની પ્રાથવમક િૂૂંટણીને જ લાગુ પડે્ છે. એક િખત પૂરુૂં  કરલુેૂં 

CVR મતપત્ર ROV કિેરીને પરત કરિામાૂં આિે, પછી સૂંભવિત મતદારને પાત્રતા માટે િકાસિામાૂં આિરે્. મતપત્રને 

ત્યાર ેજ ખોલિામાૂં અને ગણતરીમાૂં લેિામાૂં આિરે્ જ્ાર ેએિી ખરાઈ થાય કે મતદાર તમામ પાત્રતા જરૂવરયાતોને પૂરી 

કર ેછે. CVR પરવબવડ્યુૂં મતદારની નોૂંધણી માટેની એવફડે્વિટ તરીકે પણ કામ કરરે્ અને મતદાર પરવબવડ્યાૂંમાૂંથી તેમની 

રસીદ ફાડ્ીને દૂર કરી ર્કે છે જથેી તેઓ તેમના મતપત્રની વસ્થવત ROVની િેબસાઇટ પર તપાસતા રહી ર્કે8. 

પ િક મતપત્ર 

મત કેન્દ્રો હિે વિનૂંતી કરિાથી મતદારોને પૂરક મતપત્રો પૂરા પાડે્ છે. એિી િકાસણી થયા પછી કે ROV દ્વારા મતદાર 

પાસેથી તે જ િૂૂંટણી માટે મતપત્ર પ્રાપ્ત નથી થયુૂં, મતદાર કોઈપણ મત કેન્દ્ર પર એક પૂરક મતપત્રની વિનૂંતી કરી ર્કે 

છે9. જો ROV એિુૂં નક્કી ન કરી ર્કે કે મતદાર પાસેથી એક મતપત્ર પ્રાપ્ત થયુૂં છે કે કેમ, તો ROV મતદારને કામિલાઉ 

મત આપિા માટે પરિાનગી આપી ર્કે. 

વૈકક્રપપક મતદાન10
 

કોઈપણ મત કેન્દ્ર પર, મતદર કામિલાઉ મત આપી ર્કે. એક મતદાર જ ેનોૂંધણી થયેલ હોિાનો દાિો કર,ે પરૂંતુ જનેી 

નોૂંધણી અને પાત્રતાને ROV કમશિારી દ્વારા તાત્કાવલક નક્કી ન કરી ર્કાય, ત ેએક કામિલાઉ મતપત્ર િડે્ મત 

આપિાને હકદાર છે. ROVએ મતદારને તેમના આમ કરિા માટેના હક વિર્ે જાણ કરિી જ રહી અને મતદારને આ 

પૂરાૂં પાડ્િા જ રહ્ાૂં: 

• કામિલાઉ મતપત્ર પર મત આપિાની પ્રવિયા અને પદ્ધવતઓ અૂંગે લેવખત સૂિનાઓ સાથે એક કામિલાઉ મતપત્ર 

• મતદારની નોૂંધણી અન ેમત આપિા માટે પાત્રતા અૂંગે લવેખત એકરારનામુૂં, જ ેમતદાર દ્વારા સહી કરાિુૂં જરૂરી છે 

કામિલાઉ મતદાન કરિા માટે, મતદાર,ે ROV કમશિારીની હાજરીમાૂં, મતદાર મત આપિા માટે પાત્રતા ધરાિે છે અને 

County of Santa Clara માૂં નોૂંધાયેલ હોિાનુૂં જણાિતુૂં લેવખત એકરારનામુૂં સહી કરી આપિુૂં જ રહ્ુૂં. મતદાર ેતે પછી 

મતપત્રને ROVની મુખ્ય કિેરીએ પરત કરિા માટે એક કામિલાઉ મતપત્ર પરવબવડ્યામાૂં બૂંધ કરિુૂં જરૂરી છે. 

સત્તાિાર કેનિાસ દરમ્યાન, કમશિારીએ મતદારનુૂં સરનામુૂં િકાસિુૂં અને કામિલાઉ મતપત્ર પરવબવડ્યાૂં પરની સહી 

મતદારની નોૂંધણી માટેની એવફડે્વિટ સાથે અથિા મતદારની નોૂંધણી ફાઇલમાૂંની અન્દ્ય સહી સાથે મેળ ખાય છે તે 

સુવનવિત કરિુૂં જરૂરી છે. સહીની જગ્યા લેતાૂં પ્રથમ, મધ્ય નામ, અથિા બને્ન, અદ્યાક્ષરોમાૂં વભન્નતા મતપત્રને અમાન્દ્ય નથી 

કરી દેતુૂં. કમશિારીએ મતપત્રને ખોલતાૂં અને ગણતરીમાૂં લેતા પહેલાૂં િધારાની પાત્રતા જરૂવરયાતો પણ િકાસિી જરૂરી છે. 

કોઈપણ મતદાર જ ેકામિલાઉ મતપત્રથી મત આપે છે, તે પરવબવડ્યાૂંમાૂંથી તેમની રસીદ ફાડ્ી લઈ ર્કે જથેી તેઓ તેમના 

મતપત્રની વસ્થવતની ROV િેબસાઇટ પર તપાસતા રહી ર્કે છે11. તેમનુૂં મતપત્ર ગણતરીમાૂં લેિાયુૂં છે કે કેમ જોિા, અને 

જો નવહ, તો તે ગણતરીમાૂં ન લેિાયાનુૂં કારણ ર્ોધિા માટે મતદારો ROVનો સૂંપકશ  કરી ર્કે અથિા િેબસાઇટનો ઉપયોગ 

કરી ર્કે છે12 . 

                                                           
8 મેલ-દ્વારા-મત મતપત્ર ટે્રહકિંગ માટે વેબસાઇટ: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab  

9 ચ  ૂંટણી સૂંહિતા §4005 

10 ચ  ૂંટણી સૂંહિતા §14310 
11 મેલ-દ્વારા-મત મતપત્ર ટે્રહકિંગ માટે વેબસાઇટ: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab 

12 કામચલાઉ મતપત્ર ટે્રહકિંગ માટે વેબસાઇટ: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=pb 

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


મત કેન્રોમાૂં સુલભ મતદાન 

Santa Clara કાઉન્દ્ટી મતના રવજસ્ટર ાર (ROV) નુૂં ધ્યેય VCAના આયોજન અને અમલીકરણમાૂં સમગ્રપણે મતદાર 

સુલભતા ધ્યાનમાૂં લેિાય છે તે સુવનવિત કરિાનુૂં છે. જ્ાૂં ROV મતદારોની કોઈપણ અન ેતમામ જરૂવરયાતોની પૂતશતા 

પૂરી પાડ્િા માટે થઈન ેમત કેન્દ્ર પસૂંદગી, મતદાન મર્ીનો, અને િૂૂંટણીની તાલીમ અન ેવનયુવિ કરિા વિર્ ેવિિાર કરી 

રહી છે ત્યાર ેસુલભતા એ ધ્યાનમાૂં લેિાનો પ્રમુખ મુદ્દો છે. ROV દરકે મતદાર માટે એક સલામત, સુલભ, અને સ્િતૂંત્ર 

મતદાન અનુભિનો ફેલાિો કરિા માટે અગાઉથી સ્થાવપત કાયશિમો, જિેા કે દૂરસ્થ સુલભ િોટ -બાય-મેલ (RAVBM) 

મતદાનની સાથે બેલટ માવકિંગ વડ્િાઇવઝસ (BMD) ઉપયોગમાૂં લે છે. Santa Clara કાઉન્દ્ટીએ, તમામ મત કેન્દ્રો ખાતે 

સુલભ મતદાન પૂરુૂં  પાર્ડયુૂં છે, અન ેપૂરુૂં  પાડ્િાનુૂં િાલુ રાખર્ે13. 

ROV મત કેન્દ્ર સુવિધાની જ ેલાક્ષવણકતાઓ માનકોને પૂરાૂં કરતી હોય, અન ેજમેાૂં સુધારાઓની જરૂર હોય તેિાની 

ઓળખ કરિા માટે California રાજ્ સવિિનુૂં સુલભતા િેકવલસ્ટ સિેક્ષણ ઉપયોગમાૂં લે છે. તમામ સુધારાઓ વિતરણ 

પ્રણાલીમાૂં અન ેસુવિધાને ગોઠિિા તથા િલાિિાનો હિાલો ધરાિતા સુપરિાઈઝરોને આપિામાૂં આિરે્ તેિી 

નકર્ાઓ, ઉદાહરણો અને ફોટાિાળી વ્યવિગત મત કેન્દ્ર પુવસ્તકામાૂં લખિામાૂં આિરે્. સુધારાઓ વિકલાૂંગતા 

સાથેના અમેવરકનો અવધવનયમ (ADA)14 ની જરૂવરયાતો પૂરી કર ેતેિુૂં અપેવક્ષત છે અન ેADA પાવકિંગ જગ્યાઓ, રમે્પ, 

દરિાજાઓ, િાલિાના રસ્તાઓ અને અન્દ્યોનો સમાિેર્ કરી ર્કે. 

Santa Clara કાઉન્દ્ટી માૂં દરકે મત કેન્દ્ર ઓછામાૂં ઓછા ત્રણ (3) બેલટ માવકિંગ વડ્િાઇઝ િડે્ સજ્જ છે. ડ્ોવમવનઅન 

મતદાન પ્રણાલી ICX BMD થોડ્ા વિકલાૂંગ મતદારો માટે એક સ્િતૂંત્ર મતદાન અનુભિ પૂરો પાડે્ છે. દરકે મત કેન્દ્ર માટે 

BDMs વિવિધતાભરી મતદાન પદ્ધવત વિકપપો સાથે ADA-ફવરયાદ સુવિધા અને એક્ટસેસવરઝ ધરાિે છે. આ એકમોને 

તમામ મતપત્ર પ્રકારો અને ભાષા સૂંસ્કરણો સાથે પ્રોગ્રામ કરિામાૂં આિે છે. 

દેર્ની મત વ્યિસ્થામાૂં એિી ઘણી સુવિધાઓ છે કે જ ેિધુ સુલભ મતનો અનુભિ પૂરો પાડે્ છે. આ પ્રણાલી ઑવડ્ઓ, 

વિઝ્યુઅલ અને સ્પર્ેવન્દ્રયને લગતાૂં ઇન્દ્ટરફેસને સમથશ બનાિ ેછે જ ેકોઈપણ મતદાર-પસૂંદગીના સૂંયોજનોમાૂં મતપત્રની 

વિગતો જાણિામાૂં અને તેને અૂંવકત કરિા માટે ઉપયોગમાૂં લેિાય છે. વિઝ્યુઅલ સ્િીન સુધારાનાૂં સૂંદભશમાૂં, સ્િીન પર 

ફૉન્દ્ટનુૂં કદ બદલી ર્કાય છે અન ેસ્િીન વરઝોપયુર્નને કાળા બેકગ્રાઉન્દ્ડ્ પર ઉચ્િ-કોન્દ્ટર ાસટ સફેદમાૂં પરાિવતશત કરી 

ર્કાય છે. સ્િીન સુધારા ઉપરાૂંત, ઑવડ્ઓ સ્પર્ેવન્દ્રયને લગતાૂં ઇન્દ્ટરફેસ (ATI) કીપેડ્ને જોડ્ી ર્કાય છે. ATI યુવનટ 

અિાજ-વનયૂંવત્રત ઑવડ્ઓ મતદાન ઘટક િડે્ સજ્જ છે કે જ ેમતદારોને તેમના મતપત્રને સાૂંભળિા દે છે, વ્યાખ્યાનની 

ગવત િધ-ઘટ કરી ર્કે છે (જો જરૂર લાગે તો), અને તેમની પસૂંદગીઓ રજૂ કરી ર્કે છે. ATI માૂં સબૂંવધત અૂંધવલવપના 

િણશનો સાથે નેવિગેર્ન માટે અને “વસપ એન્દ્ડ્ પફ” અથિા પેડ્લ પસૂંદગી ઉપકરણો માટેની સૂિનાઓ માટે મોટા 

બટનની સૂંપૂણશ શ્રેણી છે. જ ેમતદારો સ્િતૂંત્ર રીતે આ સુવિધાઓનો ઉપયોગ ના કરી ર્કે, તેઓ તેમન ેમતદાનમાૂં સહાય 

કરિા માટે બે વ્યવિઓ સુધી લાિી ર્કે છે. ઉપરાૂંત, વિનૂંતી કરિામાૂં આિે તો, ROV કાઉન્દ્ટી મતદાર માવહતી 

માગશદવર્શકા (CVIG) ની ઑવડ્ઓ ટેપ પૂરી પાડે્ છે. 

એક અથિા િધુ BMD વનરફળ રહે અથિા ખોટકાઈ જાય તેિી પવરવસ્થવતમાૂં, ROV જરૂરી હોય તેિા, કોઈપણ 

સાધનોની બદલી કરિાની પ્રવિયાઓ ત્િવરતપણે ર્રુ કરર્.ે બદલીની પ્રવિયાન ેસ્થાનના ઉપલબ્ધ કામ કરી રહેલા 

એકમો, ક્ષમતા જરૂવરયાતો અન ેખોટકાિાની તીવ્રતાને આધાર ેપ્રાથવમકતા આપે છે. ટેકાની કામગીરીનો ગુણોત્તર દર 

છ (6) મત કેન્દ્ર જૂથો માટે એક (1) સપોટશ  સાઇટ સાથે ત્રણ (3) ટીમનો છે. 

િધારાની સુલભતા સેિાઓ જ ેદરકે મત કેન્દ્ર ખાતે ઉપલબ્ધ હર્,ે તે છે કબશસાઇડ્ મતદાન અને એિા ગ્રીટસશ હોિા જઓે 

મત કેન્દ્ર પ્રવિયા દ્વારા તમામ મતદાર જરૂવરયાતોનુૂં મૂપયાૂંકન કરિા અન ેવનદેર્ આપિા માટે તાલીમબદ્ધ હર્.ે 
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ભાષાકીય સહાય 

દરકે મત કેન્દ્ર માટે ROVનુૂં ધ્યેય જરૂરી તમામ ભાષાઓમાૂં થોડ્ા પ્રકારની ભાષા સહાયતા પૂરી પાડ્િાનુૂં છે15. 

County of Santa Clara માટે, આ ભાષાઓમાૂં આમનો સમાિેર્ થર્:ે 

 

- અૂંગ્રજેી 

- િાઇનીઝ 

- સ્પેવનર્ 

- ટાગાલોગ 

- વિયેટનાવમઝ 

- વહન્દ્દી 

- જાપાનીઝ  

- ખ્મેર 

- કોવરયન  

- ગજુરાતી 

- નેપાળી 

- પૂંજાબી 

- તાવમલ 

- તેલુગ ુ

કોઈ એક િોક્કસ સમુદાયની જરૂવરયાતો ઉપર આધાર રાખતાૂં, ROV કોઈ આપેલ સમુદાયમાૂં જાણીતી ભાષાઓ બોલી 

ર્કતા હોય તેિા વદ્વભાષી કમશિારીની વનમણૂૂંક કરિાનો પ્રયત્ન કર ેછે. િોક્કસ ભાષા જરૂવરયાતો ધરાિતા વિસ્તારોની 

ઓળખ કરાર્,ે જો કે વદ્વભાષી કમશિારીઓ ઉપલબ્ધ ન હોય તો, મત કેન્દ્ર કમશિારી ROVનો સૂંપકશ  કરર્ ેઅને મતદારને 

વદ્વભાષી કિેરી કમશિારી અથિા કાઉન્દ્ટીની ફોન ભાષાૂંતરણ સેિા સાથે જોડ્રે્. 

મતદાર ડે્ટાબેઝમાૂંથી માપણી અને ભાષા આૂંકડ્ાઓ સાથે જોડ્ાણમાૂં, ROV વદ્વભાષી કમશિારીની વનમણૂૂંક એિા સ્થાનોએ 

કેવન્દ્રત કરિામાૂં સમથશ રહેરે્ જ્ાૂં તેઓ સૌથી િધુ અસરકારક રીતે સમુદાયને શે્રષ્ઠ રીતે કામ લાગી ર્કે. જો સમગ્ર કાઉન્દ્ટીમાૂં 

આિેલા દરકે મત કેન્દ્ર પર કામ કરિા માટે દરકે ભાષાના પૂરતી સૂંખ્યામાૂં વદ્વભાષી િૂૂંટણી અવધકારીઓ નવહ હોય તો 

વદ્વભાષી િૂૂંટણી અવધકારીઓની વનયુવિ િોક્કસ ભાષા સમુદાયોમાૂં આિેલા મત કેન્દ્રો પર કેવન્દ્રત કરિામાૂં આિરે્. 

સૂંઘીય રીતે ફરવજયાત કરલેી અૂંગ્રજેી, િાઇનીઝ, સ્પવેનસ, ટેગલૉગ, વિયેટનામ ભાષાઓ, અન ેવહન્દ્દી, ખમેર, કોવરયન, અન ે

જાપાવનઝ જિેી રાજ્ દ્વારા ફરવજયાત કરલેી ભાષાઓમાૂં અવધકૃત મતપત્રો, CVR અન ેકામિલાઉ પરબીડ્ીયા 

બનાિિામાૂં આિ ેછે. EC 14201 મુજબ લવક્ષત અવધકારકે્ષત્રમાૂં ગજુરાતી, નપેાળી, પૂંજાબી, તાવમલ, તલેગુુ જિેી રાજ્ 

દ્વારા ફરવજયાત કરલેી ભાષામાૂં પ્રવતકૃવત બલેટ બનાિિામાૂં આિ ેછે. મત કેન્દ્રનુૂં વિિ તમામ િૌદ ભાષાઓમાૂં આપિામાૂં 

આિે છે. પ્રવતકૃવત મતપત્ર એ મતદાન કરતી િખતે મતદાર સૂંદભશ તરીકે ઉપયોગ કરી ર્કે તેિા નમૂનાના મતપત્રો છે. 

County of Santa Clara ના મતદારોના રવજસ્ટર ાર લવક્ષત મત કેન્દ્રો માટે પાૂંિ રાજ્ દ્વારા ફરવજયાત કરલેી ભાષાઓમાૂં 

પ્રવતકૃવત મતપત્રો તૈયાર કરર્,ે આ ભાષાઓન ે2021 માૂં ઉમેરિામાૂં આિી હતી: ગજુરાતી, નપેાળી, પૂંજાબી, તાવમલ, અન ે

તલેુગ.ુ ખાનગી મતપત્ર પર મતદાન કરતી િખતે વનયિુ મત કેન્દ્રોના મતદારો માટે પ્રવતકૃવત મતપત્રની નકલો ઉપયોગમાૂં 

લેિાર્ે. મતદારોને પ્રવતકૃવત નકલ સાથે મત આપિાનો પ્રયાસ કરિાથી બિાિિા માટે ત ેવનયવમત મતપત્રથી દેખાિમાૂં 

અલગ હોિા જોઈએ. મતદાર દ્વારા વિનૂંતી કરિામાૂં આિે ત્યાર ેમતપત્રની પ્રવતકૃવત નકલોના અવસ્તત્િની જાણ કરિા 

અન ેપ્રવતકૃવત મતપત્ર કેિી રીતે આપિા તે હેતુથી મત કેન્દ્રના કાયશકતાશઓને તાલીમ આપિામાૂં આિરે્. ઇપોલબોક્ટસની 

બાજુમાૂં તમામ મત કેન્દ્રોમાૂં લવક્ષત અવધકારકે્ષત્રો માટે દેર્ દ્વારા સમાવિષ્ટ તમામ 14 ભાષાઓમાૂં (અૂંગ્રજેી, િાઇવનઝ, 

સ્પવેનસ, ટેગલોગ, વિયેટનાવમઝ, ખ્મેર, કોવરયન, વહન્દ્દી, જાપાવનઝ, ગજુરાતી, નપેાળી, પૂંજાબી, તાવમલ અન ેતલેુગ)ુ વિિો 

લગાિિામાૂં આિરે્, જનેા દ્વારા મતદારોને મતપત્રોની પ્રવતકૃવત નકલો હોિાની જાણ કરિામાૂં આિર્.ે  

મતદાન કેન્દ્રો પર મતદારો માટે તમામ કાઉન્દ્ટી મતદાર માવહતી માગશદવર્શકાઓમાૂં મતદાન કેન્દ્રો પર અને િૂૂંટણી સૂંવહતા 

14201 મુજબની વિનૂંતી પર મતદારોને એ જાણ કરિા માટે કે પ્રવતકૃવત મતપત્ર એવપ્લકેર્ન અને નોવટસ 14 ભાષાઓમાૂં 

હર્.ે િૂૂંટણીના ઓછામાૂં ઓછા 14 વદિસ પહેલા મત કેન્દ્રોને મતદાર કેન્દ્રોની ઓળખ આપિાની સૂવિ કે જ્ાૂં મતદારો 

માટે પ્રવતકૃવત મતપત્ર નકલો ઉપલબ્ધ છે, કાઉન્દ્ટની િેબસાઇટમાૂં પ્રકાવર્ત કરિામાૂં આિરે્. 

જ્ાર ેકોઈ િોક્કસ વદ્વભાષી કાયશકર ઉપલબ્ધ ન હોય, મત કેન્દ્ર કમશિારી ROV કિેરીન ેકૉલ કરી ર્કે છે અન ેઅમારા 

વદ્વભાષી કમશિારીઓમાૂંના એક સાથે િાત કરી ર્કે છે. ઉપરાૂંત, અમન ેમળેલી કોઈપણ ભાષા વિનૂંતીને અમે કાઉન્દ્ટીની 

ફોન ભાષાૂંતર સેિા થકી પણ પૂરી કરી ર્કીએ છીએ. 
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વપ્રન્દ્ટ મીવડ્યા તેમજ ઇલેક્ટટર ોવનકલી (દેર્ના મતદાર માટેની માવહતી માગશદવર્શકા (CVIG)) બન્ને રીતે તમામ મત 

સામગ્રીઓને સૂંઘીય રીતે ફરવજયાત એિી પાૂંિ ભાષામાૂં તૈયાર કરિામાૂં આિરે્. તમામ મત કેન્દ્રો ખાતે ભાષાકીય 

સહાયની ઉપલબ્ધતા લખેલા વિિો મૂકિામાૂં આિરે્. 

મત કેન્ર ક્રનયકુ્રિ ક્રવચાિણા 

ROVએ બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો વિભાગમાૂં િણશવ્યા અનુસાર રાજ્ સવિિ દ્વારા આદેવર્ત એ જ 14 માપદૂં ડ્ોનો 

ઉપયોગ કર ેછે. અનેક ઉપલબ્ધ સ્ત્રોતોમાૂંથી એકત્ર કરલે ડે્ટા (દા. ત. અમેવરકન કમ્યુવનટી સિે, ROV મતદાર ડે્ટાબેઝ, 

VTA બસ સ્ટોપ) નો ઉપયોગ આ માપદૂં ડ્ો માટે પવરમાણની ગણતરી માટે કર ેછે. આ માપદૂં ડ્ોમાૂં જાહેર પવરિહન, 

ટર ાફીકની ઢબ, િસ્તી કેન્દ્રો, ભાષાકીય લઘુમતીઓ, વિકલાૂંગતા, િાહન માવલકીનો નીિો દર, ઓછી આિક, મેલ-દ્વારા-

મતનો ઓછો ઉપયોગ અને ઓછી મતદાર નોૂંધણીનો સમાિેર્ થાય છે  

“DOTS” નામનુૂં એક સાઇવટૂંગ સાધન ROVને મત કેન્દ્રો માટે સૌથી િધુ અનુકૂળ સ્થાનો નક્કી કરિામાૂં મદદ કરિા માટે 

વિકસાિાયુૂં હતુૂં. આ મોડે્લ કાઉન્દ્ટીને 0.5 માઇલના િોરસ ભાગોમાૂં વિભાજન કર ેછે. દરકે િોરસ ભાગને ઉપર સૂવિમાૂં 

સમાિેલા દરકે માપદૂં ડ્ માટે એકથી પાૂંિના સ્કોર પર આૂંકિામાૂં આિે છે. દરકે વ્યવિગત સ્કોરને ઉમેરીન ેઅૂંતે એક કુલ 

સ્કોર મેળિિામાૂં આિ ેછે. પછી સૂંભવિત મત કેન્દ્ર અને બૅલટ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ સ્થાનો ઉપર નકર્ાના સ્કોરની ઉપર મૂકાય 

છે. જ ેસ્થળો ઊૂં િા સ્કોર િાળા િોરસ ભાગની અૂંદર, અથિા નજીક આિે તેમન ેપ્રાથવમકતા આપિામાૂં આિ ેછે કારણ 

કે તેઓ િધુ માપદૂં ડ્ોને પૂરા કરતાૂં હોય છે. 

આ પ્રવિયામાૂં જાહેર જનતા તરફથી મળેલા ઇનપુટને પણ ધ્યાનમાૂં લેિામાૂં આિે છે. ROV એ ભૂતકાળમાૂં મતદાર 

નોૂંધણી તથા મેલ-દ્વારા-મતના ઉપયોગના નીિા દરો િાળા સમુદાયો સાથે વનકટતાને અગત્યતા આપે છે, કારણ કે આ 

સમુદાયો મત કેન્દ્ર દ્વારા પૂરી પડ્ાતી સેિાઓ, જિેી કે ર્રતી મતદાર નોૂંધણી અથિા વ્યવિગત આિીને મતદાન 

કરિાનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરી ર્કે છે. જાહેર જનતા અન ેROV કમશિારી દ્વારા પસૂંદ કરાયેલા માપદૂં ડ્ોને સાઇવટૂંગ સાધન 

વિકસાિિાની પ્રવિયામાૂં િધુ ભાર આપિામાૂં આિે છે. અન્દ્ય માપદૂં ડ્ો, જિેા કે ઓરડ્ાની ઉપલબ્ધતા, વકૂંમત, કદ, 

આકાર, પાવકિંગ માટે સુલભતા અને વિકલાૂંગ મતદારો માટે િૈકવપપક પદ્ધવતઓની જરૂવરયાતને વકસ્સા દર વકસ્સાના 

કાપપવનક િમન ેઆધાર ેમૂલિિામાૂં આિ ેછે. 

િધુ ગીિ વિસ્તારોમાૂં, ભૂતકાળમાૂં ઓછુૂં  મતદાન થયેલા વિસ્તારોમાૂં, અને ઓછી સેિાઓ પ્રાપ્ત સમુદાયોિાળા 

વિસ્તાારોમાૂં, પૂરતુૂં કિરજે સુવનવિત કરિા માટે ROV એ કામગીરી કરી છે. ઉપરાૂંત, મત કેન્દ્ર હદોન ેમતદારને મત કેન્દ્ર 

સુધી મુસાફરી કરિાના અૂંતર અન ેસમયને સીવમત કરિામાૂં મદદ કરિા માટે સ્થાવપત કરાઈ. મોબાઇલ મત કેન્દ્રોના 

બદલે ROV ન્દ્યૂનતમ આિશ્યિા વસિાયના િધારાના મત કેન્દ્રો રાખિાની અન ેઆ સમગ્ર વિસ્તારોમાૂં તેમને 

એકબીજાની નજીક રાખિાની યોજના ધરાિ ેછે, કે જથેી સ્થાવનક સમુદાયને સારી સેિા પૂરી પાડ્ી ર્કાય. 

ચ ૂંટણી અક્રધકાિીઓનુૂં બૂંધાિણ 

ROV મત કેન્દ્રો પર વનયુિ કરિા માટે િૂૂંટણી અવધકારીઓને કામે રાખે છે. (િૂૂંટણી સૂંવહતા દ્વારા ઇલેક્ટર્ન બૉર્ડસશ 

તરીકે સૂંદભાશયેલા16). િૂૂંટણી અવધકારીઓ ર્ક્ તેટલા િૈવિધ્યપૂણશ સમુદાયોમાૂંથી હોય છે, જથેી મતદારો માટે પ્રવિયા 

કરિા માટે જરૂરી કૌર્પયોનુૂં પ્રમાણ િધારી ર્કાય17. મત કેન્દ્ર કમશિારીન ેગ્રાહક સેિા, વદ્વભાષી ક્ષમતા, િૈવિધ્યપૂણશતા 

અન ેસમાિેર્ પ્રત્યે સૂંિેદનર્ીલતા, નેતૃત્િ ગુણો, ટેક્નોલોવજકલ આિડ્તો, અન ેસામુદાવયક સહભાવગતાની નાગવરક 

ફરજો માટે સ્િીન કરિામાૂં આિ ેછે. તેમને નિી મત કેન્દ્ર ટેક્નોલૉજી, મતદારો સાથે કેિી રીતે પ્રવિયા કરિી, અન ેટોળા 

પર કાબૂના સૂંિાલન માટે તાલીમ આપિામાૂં આિી છે. િધારાના ગ્રાહક સેિા તાલીમ મુદ્દાઓમાૂં િવરષ્ઠો અન ેવિકલાૂંગ 

મતદારો માટે સલુભતા, સમાિેર્નો ભાિ અન ેયોગ્ય િાતિીતનો સમાિેર્ થાય છે. પાત્રતા અને સમુદાયની જરુવરયાતોને 

આધાર ેROV શ્રેષ્ઠ ઉમેદિારોની પસૂંદગી કર ેછે.  

                                                           
16 ચ  ૂંટણી સૂંહિતા §4005 

17 ચ  ૂંટણી સૂંહિતા, વવભાગ 12, પ્રકરણ 4 ની કલમ 1 



િૂૂંટણી અવધકારીઓનુૂં બૂંધારણ િધારાની મદદ માટેના કાઉન્દ્ટી કમશિારીઓ અન ેસ્ટાઇપન્દ્ડ્ પરના સ્િયૂંસેિકોનુૂં સૂંયોજન 

છે. લીડ્ અન ેકારકુનન ેકલાકના દર ેકાઉન્દ્ટી કામદારો તરીકે રાખિામાૂં આિ ેછે અન ેગ્રીટરો મોટા ભાગે સ્ટાઇપન્દ્ડ્ 

કામદારો હોય છે. તમામ મત કેન્દ્ર કમશિારીઓ ભવૂમકા અનુસાર તાલીમબદ્ધ છે અન ેજો તમામ િટૂણી વદિસમાૂં નહીૂં તો 

એક વદિસ (સ્ટાઇપન્દ્ડ્ પરના કામદારો) થી લઈન ેઅનેક વદિસો સુધી કામ કરર્.ે  

મત કેન્દ્રો માટે કમશિારીઓને કામે રાખિા એ મત કેન્દ્રના કદ અને િૂૂંટણીના વદિસથી વનકટતા ઉપર આધાર રાખે છે. 

આયોજન એિુૂં છે કે દરકે મત કેન્દ્ર ખાતે છ (6) થી પૂંદર (15) િૂૂંટણી અવધકારીઓ હોય. મોટા મત કેન્દ્રો પર અન ેિધુ 

વ્યસ્ત સમય દરમ્યાન તથા જમે િૂૂંટણીનો વદિસ નજીક આિે તેમ િધુ કમશિારીઓ કામે લગાડ્ારે્. કાઉન્દ્ટીની ભાષાકીય 

જરૂવરયાતોને સમથશન આપિા માટે ર્ક્ તેટલા િધુ વદ્વભાષી િૂૂંટણી અવધકારીઓની ભરતી કરિા માટે પ્રયાસ કરિામાૂં 

આિે છે. 

ઇલેક્ટટર ોક્રનક પોલબુક્ટસ (ઈ-પોલબુક્ટસ) 

VCA હેઠળ ફેરફારોના અસરકારક અમલીકરણ માટે, મત કેન્દ્રોને ઈ-પોલબુક્ટસ િડે્ સજ્જ કરિામાૂં આિેલ છે18. 

ઈ-પોલબુક એ ઇલેક્ટટર ોવનક હાડ્શિેર અને સોફ્ટિેરનુૂં જોડ્ાણ છે જનેે મત કેન્દ્રો અને ROVની િૂૂંટણી માવહતી સૂંિાલન 

પ્રણાલી (EIMS) િચ્િે સુરવક્ષત ઇલેક્ટટર ોવનક સૂંિારણ સુવનવિત કરિા માટે ઉપયોગમાૂં લેિાય છે. ROV EIMS ત્યાર પછી 

VoteCal મારફત રાજ્ના સવિિની કિેરીન ેમાવહતી મોકલે છે. VoteCal એ રાજ્વ્યાપી કેન્દ્રસ્થ મતદાર નોૂંધણી 

ડે્ટાબેઝ છે જ ેકાઉન્દ્ટી િૂૂંટણી સૂંિાલન પ્રણાલીઓ અન ેઅન્દ્ય રાજ્ પ્રણાલીઓ, જિેી કે વડ્પાટશમેન્દ્ટ ઑફ કરકે્ટર્ન્દ્સ 

ઍન્દ્ડ્ વરહેવબવલટેર્ન, વડ્પાટશમેન્દ્ટ ઑફ પવપબક હેપથ, અન ેવડ્પાટશમેન્દ્ટ ઑફ મોટર વવ્હકપસ સાથે પરસ્પર સૂંિારણ અન ે

માવહતીની આપ-લ ેકર ેછે. આ નિી VCA ટેક્નોલોજી એક લેપટોપ કે ટેબ્લેટ પર કામ કર ેછે, પરૂંતુ તેન ે“હાડ્શન્દ્ડ્”; કરલે 

છે; એનો અથશ એમ કે, માત્ર ROV દ્વારા મૂંજૂર કરાયેલુૂં ઈ-પોલબુક સોફ્ટિેર જ આ સાધન ઉપર કામ કરી ર્કે છે. 

ઈ-પોલબુક નોૂંધણી થયેલા મતદારોની એક ઇલેક્ટટર ોવનક સૂવિ (રોસ્ટર ઇન્દ્ડે્ક્ટસ) ધરાિરે્ જનેે મત કેન્દ્રો ખાતે મોકલી 

ર્કાય અન ેઉપયોગમાૂં લઈ ર્કાય. રોસ્ટર ઇન્દ્ડે્ક્ટસ એ િૂૂંટણીમાૂં મત આપિા માટે પાત્ર તમામ નોૂંધણી થયેલા 

મતદારોની ઔપિાવરક સૂવિ છે. મુખ્યત્િે તેનો ઉપયોગ મતપત્ર મેળિિા માટેની મતદારની યોગ્યતાની ખરાઈ કરિા 

માટે અને બેિડુ્ૂં  મતદાન રોકિા માટે નજીકના િાસ્તવિક સમયમાૂં મતદારનો ભૂતકાળ જાણિા માટે થાય છે. 

ઈ-પોલબુક્ટસને એક સુરવક્ષત તાળાબૂંધ, પાણીથી સલામત ખોખામાૂં બૂંધ કરિામાૂં આિે છે અને બીજા સુરવક્ષત 

પાૂંજરામાૂં કડ્ક રીતે તાળાબૂંધ કરી રાખિામાૂં આિે છે તથા રોવજૂંદા સૂંગ્રહણ માટે િાિી વનવદશ ષ્ટ કમશિારીને સોૂંપિામાૂં 

આિે છે. કાયશકારી કલાકો દરમ્યાન, આ એકમોમાૂં સૂંગ્રહ કરલેો ડે્ટા સતતપણે અપડે્ટ થતો હોય છે. ઈ-પોલબુક્ટસન ેએક 

સુરવક્ષત ક્લાઉડ્ સાથેના એક સુરવક્ષત જોડ્ાણનો ઉપયોગ કરીને માત્ર અવધકૃત ઉપયોગકતાશઓને યુઝર ઍક્ટસેસ હોય તે 

માટે પ્રોગ્રામ કરિામાૂં આવ્યા છે. આ ક્લાઉડ્ સિશર ડે્ટાબેઝ અને મતદાર ડે્ટામાૂં કોઈપણ અપડે્ટના સૂંિારણ માટે 

ROVની િૂૂંટણી માવહતી સૂંિાલન પ્રણાલી સાથેના જોડ્ાણની જાળિણી કર ેછે. ઈ-પોલબુક્ટસમાૂં મતદાર ડે્ટાની સુરક્ષા 

વિર્ ેિધુ માવહતી મતદાન સુિક્ષા વિભાગ ભાગ 2: મતદાિ ક્રિક્ષણ અને આઉટિીચ યોજનામાૂં મળર્.ે 

ઈ-પોલબુક્ટસને નામ, સરનામાૂં, જન્દ્મ તારીખ, પસૂંદગીની ભાષા, પક્ષની પસૂંદગી, વપ્રવસન્દ્ક્ટટ, અને મેલ-દ્વારા-મત 

વસ્થવત સવહતના મતદાર નોૂંધણી ડે્ટાની િકાસણી કરિા માટે ઉપયોગમાૂં લઈ ર્કાય. િધુમાૂં, ઈ-પોલબુક્ટસ ક્ારયે 

વનમ્નવલવખત મતદાર માવહતીનો સૂંગ્રહ નથી કરતાૂં: ડ્ર ાઇિર લાઇસન્દ્સ નૂંબર, અથિા સોવર્યલ વસક્ુવરટી નૂંબરનો 

કોઈપણ સૂંદભશ. ઈ-પોલબુક્ટસ લગભગ વરયલ-ટાઇમ ર્ોધ અને મતદાર વસ્થવત માવહતી પૂરા પાડે્ છે, જ ેખરા અથશમાૂં, 

મતદારો અને ROV િૂૂંટણી અવધકારીઓ, બૂંન ેમાટે એક િધુ સારો મતદાન અનુભિ પ્રસ્તુત કર ેછે. 

આઉટિીચ 

જાહેિ પિામિશ 

કેવલફોવનશયા િૂૂંટણી સૂંવહતા મુજબ, િૂૂંટણી િહીિટ યોજના પ્રવિયામાૂં સમાિેર્ક સહભાગીતા મેળિિા માટે ROV, EAP 

ના દરકે અપડે્ટ બાબતે જનતા પાસેથી સતત ઇનપુટ પ્રાપ્ત કરર્ે. િૂૂંટણી સૂંવહતા મુજબ, દર િાર િષે, EAP સુધારા 

બાબતે ROV જાહેર બેઠકો યોજર્.ે 
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EAP વમવટૂંગોમાૂં લક્ષ્ય રખાયેલા મુદ્દાઓ આ મુજબ છે: 

• સૂંભવિત મત કેન્દ્ર સ્થાનો 

• સૂંભવિત બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો 

• વિવિધ ભાષા સુલભતા જરૂવરયાતો 

• વિવિધ મતદાર સુલભતા જરૂવરયાતો 

• મીવડ્યા અન ેકાયશિમો થકી સમુદાય આઉટરીિ માટેની ભલામણો 

 

જાહેિ સ ચનાઓ 

બે સીધા મેઇલસશ દ્વારા, જાહેર જનતાને સૂવિત કરિામાૂં આિરે્ કે તમામ મતદારો મેલ-દ્વારા-મત મતપત્ર પ્રાપ્ત કરરે્. આ 

સૂિનાઓ મતદારોને જાણ કરરે્ કે તમામ-મેલ કરાયેલા મતપત્ર િાળી િૂૂંટણી યોજિામાૂં આિરે્, અને મતદારો ત્રણમાૂંની 

એક રીતે તેમના મતપત્રોથી મત આપી ર્કરે્: મેલ દ્વારા (ટપાલ ખિશ િૂકિેલ), કોઈપણ બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાન પર, અથિા 

કાઉન્દ્ટીમાૂં કોઈપણ મત કેન્દ્ર ખાતે. નોટીસોમાૂં એક વલૂંકનો પણ સમાિેર્ થરે્ જ્ાૂં મતદારો એ તારીખો, સ્થાનો, અને મત 

કેન્દ્રો અને બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો ખુપલા હરે્ તે કલાકો, તેમજ એક સુલભ ફોમેટ અથિા અૂંગે્રજી વસિાયની રજૂ કરાયેલી 

આઠમાૂંથી એક ભાષામાૂં મેલ-દ્વારા-મત મતપત્ર માટે વિનૂંતી કરિાની સમયસીમા પણ જોઈ ર્કરે્. સીધા મેઇલરમાૂં 

આપિામાૂં આિેલી િધારાની માવહતીમાૂં આનો સમાિેર્ થાય છે: મત કેન્દ્રની મહત્ત્િની માવહતી અને કાઉન્દ્ટી તથા 

રાજ્ના મતદારની માવહતી માગશદવર્શકાની વિગતો. આ સૂિનાઓ મતદારોને ROV િેબસાઇટ, ફોન નૂંબરો, અને સહાય 

માટે વિનૂંતી કરિા એક ટોલ ફ્રી હોટલાઇન (866) 430-VOTE માટેની એક વલૂંક પણ પૂરી પાડ્રે્. 

પ્રથમ સીધા મેઇલરને િૂૂંટણીના લગભગ 90 વદિસ પહેલાૂં મેઇલ કરિામાૂં આિરે્, જનેા પછી બીજો સેટ િૂૂંટણીના 

લગભગ 29 વદિસ પહેલાૂં મેઇલ કરિામાૂં આિરે્. તમામ જાહેર સૂિનાઓ અને VCA સૂંબૂંવધત માવહતી ROVની 

િેબસાઇટ પર એક સુલભ ફોમેટમાૂં મૂકિામાૂં આિરે્. 

ભાષા સુલભતા અને મતદાન સલુભતા સલાહકાિ સક્રમક્રતઓ 
Santa Clara કાઉન્દ્ટી ના મતદારોના રવજસ્ટર ાર (ROV) એ આૂંતવરક પ્રવિયા વિકાસ, વહતધારક અન ેજાહેર જનતાના 

ઇનપુટની સૂંકલન પ્રવિયા અન ેમતદારની પસૂંદગીનો અવધવનયમ (VCA) અપનાવ્યો હોય તેિી કાઉન્દ્ટીઓના પ્રવતભાિ 

થકી બે સલાહકાર સવમવતઓની સ્થાપના કરી છે. પ્રથમ સવમવત ભાષા સુલભતા સલાહકાર સવમવત (LAAC) છે, જ ે

લઘુમતી ભાષા સમુદાયો પાસેથી જમેની પ્રમુખ ભાષા અૂંગ્રજેી વસિાયની હોય તેિા મતદારોન ેમત કેન્દ્ર મોડે્લ કેિી રીતે 

િધુ કામ લાગી ર્કે તે માટેના રસ્તાઓ વિર્ ેઇનપુટ માૂંગર્.ે બીજી સવમવત મતદાન સુલભતા સલાહકાર સવમવત 

(VAAC) છે, જ ેસુલભતાની વિૂંતા િાળા મતદારો, જમે કે િવરષ્ઠો અથિા વિકલાૂંગ મતદારો પાસેથી, તેમની મતદાન 

જરૂવરયાતો અન ેવિૂંતાઓ ઉકેલાય તે સુવનવિત કરિા ઇનપુટ માૂંગર્.ે આ સવમવતઓમાૂં સભ્યપદ વબન-નફા તથા 

સમુદાય આધાવરત સૂંસ્થાઓથી લઈને Santa Clara કાઉન્દ્ટીની અૂંદરની સુધરાઈઓ સુધીના વિવિધ સૂંપકોના નેટિવકિંગ 

તથા સહયોગ થકી ઉમેરિામાૂં આિે છે. તમામ LAAC અન ેVAAC વમવટૂંગોની સૂવિ, તેના એજન્દ્ડ્ા અને નોૂંધ સાથે, ROV 

િેબસાઇટ પર મૂકિામાૂં અને જાળિિામાૂં આિ ેછે. www.sccvote.org/voterschoice.  

 

http://www.sccvote.org/voterschoice


ભાગ 2 - મતદાિ ક્રિક્ષણ અન ેઆઉટિીચ યોજના 
મતદારની પસૂંદગી અવધવનયમ (VCA) એ જરૂરી બનાિ ેછે કે VCAનુૂં અમલીકરણ કરતી કોઈપણ કાઉન્દ્ટી એક મતદાર 

વર્ક્ષણ અને આઉટરીિ યોજના પણ અમલમાૂં મૂકે, જ ેમતદારોને VCAની જોગિાઈઓ વિર્ે જાણ કર.ે િધુ સ્પષ્ટ રીતે, 

કાયદો જમેની પ્રમુખ ભાષા અૂંગ્રજેી વસિાયની હોય તેિા મતદારો, તેમજ વિકલાૂંગ મતદારોને લક્ષ્યમાૂં રાખીને, ઉપલબ્ધ 

સેિાઓ પર સમુદાયોને વર્વક્ષત કરિા માટે આઉટરીિ અવનિાયશ બનાિે છે. 

Santa Clara કાઉન્દ્ટી ના મતદારોના રવજસ્ટર ાર (ROV) પાસ ેહાલમાૂં એક આઉટરીિ ટીમ અને કાયશિમ છે, અન ે

સમુદાયમાૂં હાજરી જાળિી રાખિા સમગ્ર િષશ દરમ્યાન અનેક કાયશિમોમાૂં ઘણી િખત ભાગ લે છે, તેમજ મતદાર નોૂંધણી 

સેિાઓ અન ેસામાન્દ્ય મતદાર વર્ક્ષણ પૂરુૂં  પાડે્ છે. EAPનો આ મતદાર વર્ક્ષણ અન ેઆઉટરીિ વિભાગ એ દર્ાશિે છે કે 

જાહેર જનતાને VCA વિર્ે વર્વક્ષત કરિા માટે થઈન ેROV કેિી રીતે તેમની હાલની આઉટરીિ પદ્ધવતઓને ઉપયોગમાૂં 

લેર્ ેઅને સમુદાયો સુધી પહોૂંિિાની નિી રીતો સાથે તેમને જોડ્ાણમાૂં લાિર્.ે આઉટરીિ પ્રિૃવત્તઓની રિના 

સામુદાવયક ભાગીદારીઓ િધારિા, નાગવરક સમાિેર્ની તકોને વિસ્તારિા, અને મત કેન્દ્ર મોડે્લ િડે્ મતદાર અનુભિન ે

સુધારિાના ધ્યેય સાથે કરિામાૂં આિરે્. 

ક્રવભાગ 1: મતદાિ સૂંપકશ  - સામાન્ય 

ROVએ ભૂતકાળમાૂં જમેાૂં ભાગ લીધો છે તેિા કાયશિમો અન ેઆઉટરીિ હાથ ધરી છે તે ઉપરાૂંત, કાઉન્દ્ટીની િસ્તીમાૂંથી 

ર્ક્ તેટલી િધુન ેઆિરી લેિા માટે મતદાર વર્ક્ષણ અન ેઆઉટરીિનુૂં આયોજન કરિામાૂં આવ્યુૂં છે. એિા સમુદાયો કે 

જ ેભૂતકાળથી સેિાથી િૂંવિત લોકો ધરાિ ેછે તેમના સુધી પહોૂંિિાની યોજનાઓ છે. 

ROV જમેના સુધી પહોૂંિિાની યોજના ધરાિે છે તેિા થોડ્ા સમુદાયોમાૂં િવરષ્ઠોના સમુદાયો, િૂંર્ીય/ભાષાકીય સમુદાયો, 

યુિા સમુદાયો, વિદ્યાથી સમુદાયો, સેિાથી િૂંવિત સમુદાયો, અને પાડ્ોર્ી જૂથોનો સમાિેર્ થાય છે. ROV 100 કરતાૂં 

િધુ સમુદાય આધાવરત સૂંસ્થાઓ (CBOs) સાથે તેઓ તેમના સમુદાયોમાૂં જ ેકાયો કર ેછે તેના વિર્ ેઅન ેROVની 

આઉટરીિ ટીમ કેિી રીતે ભાગ લઈ ર્કે તે જાણિા માટે સાથે સામેલ થિાની યોજના પણ ધરાિે છે. ધ્યેય છે કે મતદાર 

વર્ક્ષણ કાયશિમની સફળતા સુવનવિત કરિા માટે CBOs અન ેતમામ સમુદાયો સાથે મળીને કામ કરિુૂં. 

મીક્રડ્યાનો ઉપયોગ 

ROV ઉનાળામાૂં મોડે્થી અથિા પાનખરની ર્રુઆતમાૂં ર્રુ થનારી લવક્ષત મીવડ્યા ઝુૂંબેર્માૂં મત કેન્દ્ર મોડે્લ, 

મેલ-દ્વારા-મત પ્રવિયા, િહેલાૂં મતદાનના વિકપપો અન ેમત કેન્દ્ર ખાતે કામ કરિાની તકો વિર્ે માવહતી પૂરી પાડ્ર્.ે 

મીવડ્યા આઉટલેટ્સ માટેની તકોમાૂં વનમ્નવલવખતનો સમાિેર્ થાય છે, પરૂંતુ તેટલી પૂરતી સીવમત નથી: 

 
1. સ્થાવનક ટેવલવિઝન અન ેસામુદાવયક કેબલ સ્ટેર્નો 

a. કોમકાસ્ટ 

b. યુવનવિઝન 

c. ટેવલમુન્દ્ડ્ો 

d. નમસ્તે ટીિી 

e. િોવસૂંગ ટીિી 

2. સમાિારપત્ર (સ્થાવનક અને સામુદાવયક) 

a. The Mercury News 

b. મેટર ો 

c. મોગશન વહલ ટાઇમ્સ 

d. વગલરોય વડ્સ્પેિ 

e. અલ ઑબ્સિેડ્ોર 

f. ઇપોક ટાઇમ્સ 

g. ઇવન્દ્ડ્યા િેસ્ટ 

h. કોવરયા ટાઇમ્સ 



i. વનવિ બેઇ િીકલી 

j. વફવલપાઇન ન્દ્યૂઝ 

k. સેન જોઝ સ્ટેટ સ્પાટશન ડે્ઇલી 

l. Santa Clara યુવનિવસશટી ન્દ્યૂઝપેપર 

m. સ્ટેન્દ્ફડ્શ  ડે્ઇલી 

n. વિયેત નામ ડે્ઇલી 

o. િપડ્શ  જનશલ 

p. N અન ેR 

q. િાઇના પ્રેસ 

r. જિેીકલી 

s. સ્પોટલાઇટ 

t. બેયસ્પો મેગેવઝન 

u. ડે્ઇલી પોસ્ટ 

v. ઇવન્દ્ડ્યા કરન્દ્ટ 

3. Radio 

a. KBAY/KEZR 

b. KFOX 

c. KRTY/KLIV 

d. સાઉન્દ્ડ્ ઑફ હોપ 

e. વસૂંગ તાઓ 

f. યુવનવિઝન 

g. વિએન થાઓ 

h. સેવલના રોવડ્રગઝ 

i. િાઇના પ્રેસ 

j. રવેડ્યો વઝૂંદગી 

4. ROV અને કાઉન્દ્ટી માટે સોવર્યલ મીવડ્યા અને િેબસાઇટ્સનો ઉપયોગ 
a. ROV Facebook પજે: https://www.facebook.com/sccvote 
b. કાઉન્દ્ટી Facebook પજે: 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 સૂંિારણો અને મીવડ્યા માટે ર્ોધો) 

g. કાઉન્દ્ટી ન્દ્યૂઝલેટર સવબ્સ્િપ્ર્ન સૂવિઓ 

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

6. િેવલ પવરિહન સત્તામૂંડ્ળ બસો પર જાહેર પવરિહન સૂંદેર્ાઓ 

7. સમગ્ર કાઉન્દ્ટીમાૂં સામુદાવયક ભાગીદાર, વિકલાૂંગતાને સમથશન આપતી સૂંસ્થાઓ, િૂૂંટાયેલા અવધકારીઓ, વિર્ેષ 

વડ્વસ્ટર ક્ટટ્સ, સ્કૂલ વડ્વસ્ટર ક્ટટ્સ, સમુદાય આધાવરત સૂંસ્થાઓ, અન ેધમશ-આધાવરત સૂંસ્થાઓ જિેા જૂથો સાથે 

સામગ્રીની િહેંિણી 

8. જાહેરાતની ઝુૂંબેર્ના પૂરક અન ેપૂવતશ રુપે ઉપલબ્ધ આઉટલેટ્સ પર જાહેર સેિા ઘોષણાઓ (PSAs) નો ઉપયોગ 

થર્.ે આ PSAs, VCA વિર્ે સામાન્દ્ય માવહતી, VCA વિરે્ િોક્ટક્ટસ ભાષામાૂં માવહતી અને ટોલ-ફ્રી ભાષા સહાય 

હોટલાઇન તથા મત કેન્દ્ર ખાતે અન ેદૂરસ્થ સુલભતા મેલ-દ્વારા-મત થકી સુલભતા વિકપપો સવહતના મુદ્દાઓ 

આિરી લેર્.ે 

 

મતદારોને દરકે આિનારી િૂૂંટણી વિર્ે જાણ કરિા ROV ઑવડ્ઓ અન ેવિઝ્યુઅલ મીવડ્યાનો પણ ઉપયોગ કરર્,ે જનેે 

મુખ્યત્િે સુલભ ફોમેટ્સમાૂં િહેંિિામાૂં આિરે્. ધ્યેય છે કે વિકલાૂંગતા ધરાિતા મતદારો, જમે કે જઓે બવધર છે અથિા 

સાૂંભળિામાૂં તકલીફ િાળા છે, અને મતદારો જઓે અૂંધ છે અથિા દૃવષ્ટ તકલીફ ધરાિ ેછે, સવહતના તમામ કાઉન્દ્ટી 

મતદારો સુધી પહોૂંિાય. 

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


સામુદાક્રયક હાજિી યોજના અને મતદાતા ક્રિક્ષણ સામગ્રીઓ 

ROV સમગ્ર િષશ દરવમયાન ખાસ કરીને હજારો સામુદાવયક પ્રસૂંગોમાૂં સહભાગી થાય છે અને કોઈ પણ આિનાર 

બદલાિોની તેમના સમુદાયોને કેિી રીતે જાણ કરિી તથા મતદારોની સહભાગીતા િધારિા માટે CBO સાથે પણ સવિય 

રીતે કામ કર ેછે. મતદાર વર્ક્ષણને આગળ િધારિામાૂં મદદ કરિા માટે સૂિના સામગ્રી અન ેકમશિારીઓ ઉપલબ્ધ કરાઈ 

રહ્ાૂં છે. સમુદાય આઉટરીિ યોજના વિર્ ેિધુ માવહતી પવરવર્ષ્ટ B માૂં મળર્.ે 

સીધા મેઈલસશ 

ROV Santa Clara કાઉન્દ્ટીમાૂંના દરકે નોૂંધણી થયેલા મતદારને બ ે(2) અલગ--અલગ ટપાલો િડે્ આિનારી િૂૂંટણીઓ 

વિર્ ેજાણ કરર્ ેઅન ેટોલ-ફ્રી મતદાર સહાય હોટલાઇન, (866) 430-VOTE ને પ્રોત્સાવહત કરિા માટે તેમનો સૂંપકશ  

કરર્.ે મેલ મતદારોન ેનિા િૂૂંટણી મોડે્લ, આિનારી િૂૂંટણી વિર્ ેમાવહતી પૂરી પાડ્ર્,ે જ્ાૂં તેમને આ ફેરફારો વિર્ ેિધુ 

માવહતી અન ેએક વલૂંક જ્ાૂં મતદારો તારીખ, સ્થાનો તથા મત કેન્દ્રો તથા બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો ખુપલાૂં રહેર્ ેતે કલાકો 

ઍક્ટસેસ કરી ર્કે, તેઓને મળર્.ે દરકે મેઇલરનુૂં 13 જટેલી ભાષાઓમાૂં અનુિાદન કરિામાૂં આિે છે, જનેો આધાર 

મતદારોની ભાષા પસૂંદગી પર રહે છે કે જનેે અૂંગ્રજેી વસિાય અન્દ્ય પસૂંદગીની ભાષા પસૂંદ કરલે નોૂંધાયેલ મતદાતાઓને 

વિતરણ કરિાનુૂં હોય છે.  

ROV વેબસાઇટ પિ મતદાિ ક્રિક્ષણ સૂંસાધનો 

મતદારની પસૂંદગી અવધવનયમ માવહતી સવહતની ROVની તમામ આઉટરીિ મતદાર વર્ક્ષણ સામગ્રીઓ ROVની 

િેબસાઇટ પર ઇલેક્ટટર ોવનક ફોમેટમાૂં ઉપલબ્ધ કરિામાૂં આિેલ છે. ROV િેબસાઈટમાૂં નીિેની માવહતી હર્:ે 

• VCA વિર્ ેસામાન્દ્ય માવહતી 

• મત કેન્દ્ર અન ેબૅલટ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ સ્થાનો અન ેકલાકો 

• ROV ટોલ-ફ્રી મતદાર સહાય હોટલાઇન 

• EAP દસ્તાિેજ 

• VCA જાહેરાત સામગ્રી 

• VCA ર્ૈક્ષવણક વિડ્ીયો અને પ્રસ્તુવતઓ 

• આઉટરીિ અને િકશર્ોપ સમયપત્રક 

• દરકે મત કેન્દ્ર પર વ્યવિગત ભાષા સહાયની ઉપલબ્ધતા 

 

ક્રવભાગ 2: મતદાિ સૂંપકશ  – ભાષાકીય લઘુમતી સમુદાયો 

મતદારોના રવજસ્ટર ાર (ROV) એ લઘુમતી ભાષા સમુદાયો પાસેથી જમેની પ્રમુખ ભાષા અૂંગ્રજેી વસિાયની હોય તેિા 

મતદારોને મત કેન્દ્ર મોડે્લ એિી રીતે િધુ કામ લાગી ર્કે છે તે માટેના રસ્તાઓ વિર્ ેઇનપુટ માૂંગિા માટે એક ભાષા 

સુલભતા સલાહકાર સવમવત (LAAC) ની સ્થાપના કરી. આ સવમવત વિવિધ બાબતો જિેી કે મત કેન્દ્ર સ્થાનો, તેમજ 

કોઈપણ લાક્ષવણકતાઓ અન ેપૂરી પાડ્િામાૂં આિર્,ે અથિા પૂરી પાડ્િી જોઈએ તેના વિર્ે પ્રવતભાિ પૂરો પાડે્ છે. 

સમુદાયને સાૂંભળિા માટે આ સવમવત વનયવમત મળે છે. 

 

ભાષા લઘુમતી સમદુાયની ઓળખ કિવી 

ભાષાકીય લઘુમતી સમુદાયો Santa Clara કાઉન્દ્ટીમાૂં નોૂંધણી થયલેા મતદારોની પસૂંદગીની ભાષા વિનૂંતીઓને આધાર ે

ઓળખાઈ ર્કે છે. આ માવહતીનો ઉપયોગ િસ્તીગણતરી માવહતી અન ેઅન્દ્ય જાહેરમાૂં ઉપલબ્ધ િસ્તી અૂંગનેી 

માવહતીની સાથે જોડ્ાણમાૂં કરીન,ે ROVએ આગળ પડ્તાૂં ભાષા વિસ્તારો મેપ કયાશ છે. આઉટરીિન ેઆયોવજત મતદાર 

વર્ક્ષણ અન ેઆઉટરીિના ભાગ રુપે આ સ્થાનોને લક્ષ્યમાૂં રાખિા માટે તયૈાર કરાર્.ે ROV વિવિધ ભાષાકીય લઘુમતી 

સમુદાયો પાસેથી આઉટરીિની અન્દ્ય પદ્ધવતઓ અન ેજમેાૂં ભાગ લેિુૂં ઉપયોગી હોઈ ર્કે તેિા સમુદાય કાયશિમોની 

ઓળખ કરિા માટે ઇનપુટ પણ માૂંગી રહ્ુૂં છે. 



ભાષાકીય લઘુમતી સમુદાયોને સેવા આપવી જોઈએ 

ROV િૌદ (14) ભાષાઓમાૂં સેિાઓ પૂરી પાડ્ી રહ્ુૂં છે; અૂંગ્રજેી સવહત. િાર ભાષાઓ ફેડ્રલ દ્વારા આદેવર્ત છે: 

અૂંગ્રજેી, િાઇનીઝ, સ્પેવનર્, ટાગાલોગ અન ેવિયેટનાવમઝ. નિ ભાષાઓને રાજ્ દ્વારા ફરવજયાત કરિામાૂં આિી છે: 

ગજુરાતી, વહન્દ્દી, જાપાનીઝ, ખમેર, કોવરયન, નેપાળી, પૂંજાબી, તાવમલ અન ેતેલુગુ. અવધકૃત મતપત્રો, ર્રતી મતદાર 

નોૂંધણી અને કામિલાઉ મતપત્ર પરબીવડ્યા, અન ેતમામ મત કેન્દ્ર વિિ િૌદ ભાષામાૂં પૂરા પાડ્િામાૂં આિર્ે. મતપત્ર 

ડ્ર ોપ બોક્ટસ વિિ ગજુરાતી, નેપાળી, પૂંજાબી, તાવમલ અન ેતેલુગુ એમ નિ િધારાની ભાષામાૂં આપિામાૂં આિરે્. 

કાઉન્દ્ટી મતદાર માવહતી માગશદવર્શકાઓ (CVIGs) પહેલાૂંની પ્રણાવલકા મુજબ માત્ર ફેડ્રલ દ્વારા આદેવર્ત ભાષાઓમાૂં 

જ ઉપલબ્ધ હર્.ે ઉપરાૂંત, વદ્વભાષી મત કેન્દ્ર કમશિારી કાઉન્દ્ટીમાૂં બોલાતી અન્દ્ય ભાષાઓ અથિા બોલીઓ, જમે કે 

કેન્દ્ટોનીઝ, ફારસી, ગજુરાતી, નેપાળી, પોટુશગીઝ, પૂંજાબી, રવર્યન, વસવરયાઇ, તવમલ, તેલુગુ, અને થાઈમાૂં મદદ કરિા 

ઉપલબ્ધ હોઈ ર્કે. િોક્કસ ભાષાકીય સમુદાયોની માપણી કરી અન ેલક્ષ્યમાૂં રાખીને, ROV વિવિધ સમુદાયોમાૂં 

વદ્વભાષી િૂૂંટણી અવધકારીઓના રુપમાૂં યોગ્ય ભાષા સહાય પૂરી પાડ્િાનુૂં ધ્યયે રાખર્.ે મત કેન્દ્ર કમશિારીઓ નક્કી કયાશ 

બાદ, ROV િેબસાઇટ પર ROV દરકે મત કેન્દ્ર પર વ્યવિગત ભાષા સહાયની ઉપલબ્ધતાને લગતી માવહતી પોસ્ટ કરર્.ે 

ભાષાકીય લઘુમતી સમુદાયો માટે મતદાિ ક્રિક્ષણ વકશિોપ 

ROV અગાઉ જણાિેલી િૌદ (14) ભાષામાૂં વદ્વભાષી મતદાર વર્ક્ષણ િકશર્ોપ્સ પૂરા પાડ્ર્.ે આ િકશર્ોપ્સ Santa Clara 

કાઉન્દ્ટીમાૂંના ભાષાકીય સમુદાયોને દરકે િોક્ટક્ટસ ભાષામાૂં ઉપલબ્ધ સામગ્રીઓ અન ેસહાય ઉપરાૂંત મત કેન્દ્ર મોડે્લ 

પ્રવિયા વિર્ ેમાવહતી મેળિિાની એક તક પૂરી પાડ્ર્.ે ROV ભાષા સુલભતા સલાહકાર સવમવત (LAAC) ના સભ્યોના 

ઇનપુટ િકશર્ોપના સ્થાનો અન ેતારીખોની પસૂંદગી કરિામાૂં ઉપયોગમાૂં લેર્ ેઅને તમામ િકશર્ોપ્સમાૂં હાજરી 

આપનારાઓને સહાય માટે ભાષા માટેના િોક્ટક્ટસ દુભાવષયાઓ હર્.ે  

ભાષાકીય લઘુમતી સમુદાયોને લક્ષ્યમાૂં િાખીને મીક્રડ્યાનો ઉપયોગ 

વિવિધ ભાષાકીય લઘુમતીઓને મત કેન્દ્ર મોડે્લ અન ેમેલ-દ્વારા-મત મતદાન વિર્ ેમાવહતી પૂરી પાડ્િામાૂં આિરે્, 

તેમજ સામાન્દ્ય મતદાર માવહતી માટે મતદારોના રવજસ્ટર ારની કિેરીની ટોલ-ફ્રી હોટલાઇન (866) 430-VOTE, અન ે

(408) 299-VOTE આપિામાૂં આિરે્. ફેડ્રલ દ્વારા આદેવર્ત તમામ ભાષાઓનુૂં પ્રવતવનવધત્િ થાય ત ેરીતે, અનેક ભાષા 

માટે િોક્કસ મીવડ્યા આઉટલેટ્સનો લાભ લેિામાૂં આિરે્. મીવડ્યા આઉટલેટ્સમાૂં વનમ્નવલવખતનો સમાિેર્ થાય છે, 

પરૂંતુ તેટલાથી સીવમત નથી. 

 

1. સ્થાવનક ટેવલવિઝન અન ેસામુદાવયક કેબલ સ્ટેર્નો 

a. Univision (સ્પેવનર્) 

b. Epoch Times (િાઇનીઝ) 

c. Telemundo (સ્પેવનર્) 

d. Namaste (વહન્દ્દી) 

e. Crossing TV (અૂંગ્રજેી + તમામ 8 િધારાની) 

2. સમાિારપત્ર (સ્થાવનક અને સામુદાવયક) 

a. El Observador (સ્પેવનર્) 

b. Epoch Times (િાઇનીઝ) 

c. India West (અૂંગ્રજેી) 

d. Korea Times (કોવરયન) 

e. Nichi Bei Weekly (જાપાનીઝ) 

f. Philippine News (ટાગાલોગ) 

g. Viet Nam Daily (વિયેટનાવમઝ) 

h. World Journal (િાઇનીઝ) 

i. N & R (અૂંગ્રજેી) 



j. China Press (િાઇનીઝ) 
k. JWeekly (જાપાનીઝ) 
l. Spotlight (અૂંગ્રજેી) 

m. Bayspo Magazine (જાપાનીઝ) 

n. Daily Post (અૂંગ્રજેી) 

o. India Currents (વહન્દ્દી) 

3. Radio 

a. Univision (સ્પેવનર્) 

b. Celina Rodriquez (સ્પેવનર્) 

c. Sound of Hope (િાઇનીઝ) 

d. Sing Tao (િાઇનીઝ) 

e. Vien Thao (વિયેટનાવમઝ) 

f. China Press (િાઇનીઝ) 

g. Radio Zindagi (વહન્દ્દી) 

h. કોવરયન અમેવરકન રડે્ીયો 

4. સોવર્યલ મીવડ્યા અન ેવિભાગની િેબસાઇટ 

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

b. કાઉન્દ્ટી Facebook પજે: 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 સૂંિારણો અને મીવડ્યા માટે ર્ોધો) 

g. કાઉન્દ્ટી ન્દ્યૂઝફીડ્ સવબ્સ્િપ્ર્ન સૂવિઓ 

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

i. ROV િેબસાઇટ: https://www.sccvote.org 

5. ભાષા લઘુમતી સમુદાય ન્દ્યૂઝલેટસશ 

6. જાહેર સેિાની જાહેરાતો (PSAs) નો લઘુમતી ભાષાકીય સમુદાયોમાૂં મતદારોન ેઆિનારી િૂૂંટણી અને ટોલ-ફ્રી 

સહાય હોટલાઇન વિર્ે જણાિિા ઉપયોગમાૂં લેિાર્.ે PSAsનુૂં તમામ ફેડ્રલ અને રાજ્ દ્વારા ફરવજયાત કરલે 

ભાષાઓમાૂં અનુિાદ કરિામા આિરે્ અન ેલઘુમતી ભાષા ટેવલવિઝન, રવેડ્યો, સમાિારપત્રો અને 

ઓનલાઇન્દ્સ સ્ત્રોતો થકી પહોૂંિાડ્િામાૂં આિરે્. 

ચ ૂંટણી અક્રધકાિીઓ 

મત કેન્દ્ર કમશિારીઓનુૂં બૂંધારણ નક્કી કરિા માટે ROV િૂૂંટણી અવધકારીઓને કામે રોકર્ ે(િૂૂંટણી સૂંવહતા દ્વારા િૂૂંટાણી 

બૉડ્શ  તરીકે સૂંદવભશત)19. મત કેન્દ્રો માટે કમશિારીઓને કામે રાખિા એ િૂૂંટણીના વદિસથી વનકટતા અને મત કેન્દ્રના કદ 

બૂંન ેઉપર આધાર રાખર્.ે આયોજન એિુૂં છે કે દરકે મત કેન્દ્ર પર છ (6) થી પૂંદર (15) િૂૂંટણી અવધકારીઓ કામ કર.ે 

મોટા મત કેન્દ્રો પર અન ેિધુ વ્યસ્ત સમય દરમ્યાન જમે િૂૂંટણીનો વદિસ નજીક આિે તેમ િધુ કમશિારીઓ કામે લગાડ્ારે્. 

િૂૂંટણીના વદિસથી 10 વદિસ પહેલાથી િૂૂંટણીના વદિસથી 4 વદિસ પહેલા સુધી, મત કેન્દ્રો પર ઓછામાૂં ઓછા 6 

કમશિારી સભ્યો હર્.ે િૂૂંટણીના વદિસથી 3 વદિસ પહેલાથી િૂૂંટણીના વદિસથી 1 વદિસ પહેલા સુધી, મત કેન્દ્રો પર 

જરૂવરયાત મુજબ ઓછામાૂં ઓછા 8 થી 15 કમશિારી હર્.ે  

ભાષા દીઠ ઓછામાૂં ઓછો એક િૂૂંટણી અવધકારી હોય તેિી, અથિા તે મત કેન્દ્રના વિસ્તારમાૂં સૌથી સામાન્દ્ય બોલાતી 

ભાષાઓમાૂંની દરકે માટે ઓછામાૂં ઓછો એક િૂૂંટણી અવધકારી હોય તેિી એક યોજના પણ છે. ROV ર્ક્ હોય ત્યાૂં સુધી, 

િૈવિધ્યપૂણશ સમુદાયોમાૂંથી મત કેન્દ્ર કમશિારીઓને કામે રાખરે્, જથેી મતદારો વિરે્ પ્રવિયા કરિા માટે જરૂરી કૌર્પયો 

મહત્તમ કરી ર્કાય, જ્ાૂં તેઓ આ સાથે મતદારો માટે દુભાવષયાઓ તરીકે કામ કરિા માટે પણ પ્રમાવણત હોય. ભરતીની 

ર્રુઆત અગાઉના વદ્વભાષી િૂૂંટણી અવધકારીઓનો સૂંપકશ  કરીને થરે્, તેમજ લાક્ષવણક ખુપલી-ભરતી અરજી પ્રવકયા િડે્. 

                                                           
19 ચ  ૂંટણી સૂંહિતા, વવભાગ 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
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ક્રવભાગ 3: મતદાિ સૂંપકશ  – ક્રવકલાૂંગ મતદાિો 

મતદારોના રવજસ્ટર ાર (ROV) એ સુલભતાની વિૂંતા િાળા મતદારો, જમે કે િવરષ્ઠો અથિા વિકલાૂંગ મતદારો પાસેથી નિુૂં 

િૂૂંટણી મોડે્લ તેમન ેઉત્તમ રીતે કામ કેમ લાગી ર્કે તેના માગશ જાણિા ઇનપુટ માટે મેળિિા મતદાન સુલભતા સલાહકાર 

સવમવત (VAAC) ની સ્થાપના કરી. આ સવમવત વિવિધ બાબતો જિેી કે મત કેન્દ્ર સ્થાનો, તેમજ કોઈપણ લાક્ષવણકતાઓ 

અન ેસેિાઓ જ ેપૂરી પાડ્િામાૂં આિરે્, અથિા પૂરી પાડ્િી જોઈએ તેના વિર્ે પ્રવતભાિ પૂરો પાડ્ર્.ે આ સવમવત 

સમુદાય પાસેથી જાણિાના, અન ેસાથે કામ કરિાના એક સતત િાલતા સાધન તરીકે હાજર રહેર્.ે સમુદાયને સાૂંભળિા 

માટે આ સવમવત વનયવમત મળે છે. 

ક્રવકલાૂંગ મતદાિોની જરૂક્રિયાતોની ઓળખ કિવા માટે ઉપયોગમાૂં લેવાતી પદ્ધક્રતઓ 

ROV વિકલાૂંગ મતદારોની જરૂવરયાતોને કેિી રીતે પરૂી કરિામાૂં આિે છે તેમાૂં સતતપણે સુધારા કરી રહ્ુૂં છે. આમ કરિા 

માટે થઈને ROV િાર (4) પ્રાથવમક સ્ત્રોતોમાૂંથી વિકલાૂંગ મતદારો અૂંગેની ભલામણોનુૂં વિશ્લષેણ કર ેછે: (1) વિકલાગ 

નાગવરકો, (2) વિકલાૂંગ મતદારોન ેટેકારુપ સેિાઓ પરૂી પાડ્તાૂં CBOs, (3) VCAનુૂં અમલી કરતી અન્દ્ય કાઉન્દ્ટીઓ, અન ે

(4) રાજ્ સવિિની કિરેી. જ્ાૂં VCA જ ેરીતે મતદાન હાથ ધરાય તેમાૂં એક વબલકુલ નિુૂં પ્રકરણ ર્રુ કરી રહ્ુૂં છે, ROV 

પણ વિકલાૂંગતા ધરાિતા મતદારો (અન ેતેમને સમથશન આપતાૂં CBOs) સાથે સૂંબૂંધો વિકસાિિામાૂં એક નિો તબક્કો 

ર્રુ કરિાની આ તક લઈ રહ્ુૂં છે. 

વડ્ઝેવબવલટી રાઇટ્સ California અને Silicon Valley ઇવન્દ્ડ્પેન્દ્ડ્ન્દ્ટ વલવિૂંગ સેન્દ્ટર એિી બે સૂંસ્થાઓ છે જમેણે વિકલાૂંગ 

મતદારોની જરૂવરયાતો અૂંગે સીધો ROVનો સૂંપકશ  કયો. ર્રુઆતની િાતિીતોથી લઈન,ે ROVએ વનમ્નવલવખત સૂંસ્થાઓ 

સાથે સૂંબૂંધને વિકસાિિાનુૂં િાલુ રાખ્યુૂં છે:  

• વિસ્ટા સેન્દ્ટર ફોર ધ બ્લાઇન્દ્ડ્ ઍન્દ્ડ્ ધ વિઝ્યુઅલી ઇમ્પેડ્શ  

• સ્ટેટ કાઉવન્દ્સલ ઑન ડે્િલપમેન્દ્ટલ વડ્ઝેવબવલટીઝ - સેન્દ્ટરલ કૉસ્ટ ઑવફસ 

• હેવન્દ્ડ્કેપેબપસ 

• Santa Clara િૅવલ બ્લાઇન્દ્ડ્ સેન્દ્ટર 

• San Andreas વરવજયોનલ સેન્દ્ટર 

આ નિો તબક્કો વિકલાૂંગ મતદારો પાસેથી સીધા મળેલા ઇનપુટની અગત્યતા પર ભાર મૂકે છે. ROV મતદારો તરફથી 

સીધી આિતી હોય તેિી તમામ ભલામણોની સમીક્ષા કરિા/સમજિા માટે પ્રવતબદ્ધ છે/તૈયારી ધરાિ ેછે. 

ક્રવકલાૂંગ સમુદાયો માટે આઉટિીચ 

સામાન્દ્ય મીવડ્યા ઝુૂંબેર્ ઉપરાૂંત, ROV સુલભતાની જરૂવરયાતો િાળા મતદારોને માવહતી પૂરી પાડ્િા ઉપર પણ ધ્યાન 

કેવન્દ્રત કર ેછે. આમાૂં દરકે મત કેન્દ્ર ખાતે મતદાન સાધનોની ઉપલબ્ધતા વિરે્ માવહતી, તેમજ દૂરસ્થ સુલભ િોટ-બાય-મેલ 

(RAVBM) પ્રણાલીના ઉપયોગ માટે વિનૂંતીના વિકપપનો સમાિેર્ કર ેછે. RAVBM પ્રણાલી માત્ર નોૂંધણી થયેલા વિકલાૂંગ 

મતદારો દ્વારા, તેમજ સૈન્દ્ય તથા વિદેર્માૂં રહેતા મતદારો ઉપયોગમાૂં લેિા માટે વનવદશ ષ્ટ થયેલી છે20. 

માવહતી િહેંિણીની અન્દ્ય તકોમાૂં આમનો સમાિેર્ થાય છે: 

1. અન્દ્યોની સાથે, િવરષ્ઠો અથિા વિકલાૂંગોને સેિાઓ અને સહાય પૂરી પાડ્તી સૂંસ્થાઓ, જિેી કે Silicon Valley 

ઇવન્દ્ડ્પેન્દ્ડ્ન્દ્ટ વલવિૂંગ્સ સેન્દ્ટર, Silicon Valley કાઉવન્દ્સલ ઑફ ધ બ્લાઇન્દ્ડ્, Santa Clara િૅવલ બ્લાઇન્દ્ડ્ સેન્દ્ટર 

ઇન્દ્કોપોરટેેડ્, અન ેગ્રેટર ઑપોર્ટ્ુશવનટી; 

2. સમગ્ર કાઉન્દ્ટીમાૂંના સામુદાવયક ભાગીદારો, ર્હેરો, વિરે્ષ વડ્વસ્ટર ક્ટટ્સ, સ્કૂલ વડ્વસ્ટર ક્ટટ્સ, ધમશ આધાવરત 

સૂંસ્થાઓ, અન ેજાહેર માવહતી અવધકારીઓ; 

3. “ઓપન હાઉસ” જાહેર પ્રદર્શન ખાતે પ્રદવર્શત કરલેા સુલભતા વિકપપો અન ેએક મોક (આભાસ િાળા) મત 

કેન્દ્રનો અનુભિ કરિા માટે કોઈ મીવડ્યા તકો; 

4. મત કેન્દ્રો ખાતે સુલભતાનો વિકપપ પ્રદવર્શત કર ેતેિી રવેડ્યો અન ેટેવલવિઝન જાહેર સેિાની જાહેરાતો; 

5. જાહેર સેિાની જાહેરાતોને મત કેન્દ્રો ખાતે સુલભતા વિકપપો, તેમજ દૂરસ્થ સુલભતા િોટ-બાય-મેલ પ્રણાલીની 

ઉપલબ્ધતા પ્રદવર્શત કરિા માટે ઉપયોગમાૂં લેિાર્.ે 
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ક્રવકલાૂંગ મતદાિો માટે સેવાઓ 

તમામ મત કેન્દ્રો વિકલાૂંગતા િાળા અમેવરકનો અવધવનયમ (ADA) ની પૂતશતા કર ેછે. જ્ાર ેજરૂરી હોય, અન્દ્ય ઉપલબ્ધ 

દરિાજાઓ અન ેપ્રિેર્ માગોને તમામ મતદારોને યોગ્ય સુગમતા સુવનવિત કરિા માટે ઉપલબ્ધ કરાિિામાૂં આિરે્. 

ઉપરાૂંત, કદ ઉપર આધાર રાખીને, મત કેન્દ્રોને બૅલટ માવકિંગ વડ્િાઇસ (BMD) િડે્ સજ્જ કરિામાૂં આિેલ છે, જ ે

વિકલાૂંગ મતદારોન ેસ્િતૂંત્રપણે અને ખાનગી રીતે મત આપિા સમથશ બનાિિા માટે ADA પૂતશતા લાક્ષવણકતાઓ ધરાિ ે

છે. તેમના ઘરથેી આરામથી મત આપિા માૂંગતા હોય એિા મતદારો પાસ ેપણ RAVBM પ્રણાલી માટે અરજી કરિાનો 

અન ેતેને ઍક્ટસેસ કરિાનો વિકપપ છે. RAVBM િડે્, મતદાતાઓ તેમનુૂં આવધકાવરક મતપત્ર ડ્ાઉનલોડ્ કરિા માટે એક 

વલૂંક, સાથે તેમનુૂં મતપત્ર કેિી રીતે વપ્રન્દ્ટ કરિુૂં, પૂરુૂં  કરિુૂં અન ેROVને પરત કરિુૂં તે વિર્ેની સૂિનાઓ િાળો એક ઈ-મેલ 

મોકલિામાૂં આિરે્. વિકલાૂંગ મતદારો સામાન્દ્ય મતદાર માવહતી માટે (408) 299-VOTE ઉપરાૂંત ROVની ટોલ-ફ્રી 

હોટલાઇન (866) 430-VOTE પર પણ સહાય માૂંગી ર્કે છે. બૂંને લાઇનો ભાષા સહાય પૂરી પાડે્ છે.  

ક્રવકલાૂંગતા સમુદાય માટે મતદાિ ક્રિક્ષણ વકશિોપ 

ROV િવરષ્ઠો અને વિકલાૂંગ મતદારોને ઉપલબ્ધ સુલભતા વિકપપો અન ેમત કેન્દ્ર પ્રવિયા વિર્ે માવહતી પૂરી પાડ્િા માટે 

મતદાર વર્ક્ષણ િકશર્ોપ્સ યોજાય છે. િકશર્ોપ્સમાૂં મત કેન્દ્ર મોડે્લ વિર્ ેવર્ક્ષણ, મતદાન સાધનનુૂં પ્રદર્શન, મતદાના 

સાધનની સુલભતા, બૅલઅટ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ માવહતી, અને એક સુલભ મેલ-દ્વારા-મત મતપત્ર ઈલેક્ટટર ોવનક રીતે મેળિિાના 

વિક્ટપપોનો સમાિેર્ કર ેછે, પરૂંતુ તેટલાથી મયાશવદત નથી. ROV િકશર્ોપના સ્થાનો અને તારીખો પસૂંદ કરિા માટે 

મતદાન સુલભતા સલાહકાર સવમવત (VAAC) સભ્યોના ઇનપુટનો ઉપયોગ કર ેછે.  

ક્રવકલાૂંગ મતદાિોને ક્રિક્ષણ આપવા માટે ઉપયોગમાૂં લેવાતી સામગ્રીઓ 

ROV માવહતીનો પ્રસાર કરિા માટે ઉપયોગમાૂં લેિાયેલ ઑવડ્ઓ, વિઝ્યુઅલ અન ેલેવખત સામગ્રીઓ તૈયાર કર ેછે; 

અન ેVAAC વમવટૂંગોમાૂં એકત્ર કરલેી માવહતીન ેઆ સામગ્રીઓને વિકસાિિાની સમગ્ર પ્રવિયામાૂં ઉપયોગમાૂં લેિાય છે. 

આ સામગ્રીઓને સૂંસાધનો તરીકે ROVની િેબસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ કરિામાૂં આિે છે. VCA જાહેરાત અથિા 

વર્ક્ષણ માટે ઉપયોગમાૂં લેિાયેલા કોઈપણ વિડ્ીયો, ક્લોઝ્ડ્ કેપ્ર્વનૂંગ ઉપલબ્ધ કરાિિામાૂં આિે છે. ઉદાહરણોમાૂં 

ROVની િેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરિામાૂં આિેલ VCA જાહેરાત વિડ્ીયો અન ેઓનલાઇન સ્ટર ીમ કરલેી (અને અપલોડ્ 

કરલેી) EAP જાહેર સુનાિણીઓનો સમાિેર્ થાય છે. ઉપરાૂંત, ROV એ VCA માવહતી િોપાવનયાને બ્રેઈલમાૂં પવરિવતશત 

કરલે છે. 

ચ ૂંટણી અક્રધકાિીઓ 

ROV એ િૂટણી અવધકારીઓ માટે ખાસ તાલીમ સામગ્રીઓ તૈયાર કરી છે. અમુક િોક્કસ તાલીમ સામગ્રીઓ વિકલાૂંગ 

મતદારોન ેસમાિિા અૂંગે સાૂંસ્કૃવતક સૂંિેદનર્ીલતાના પાસા ઉપર ધ્યાન કેવન્દ્રત કર ેછે. બીજી તાલીમ સામગ્રી િૂૂંટણી 

અવધકારીઓને વિકલાૂંગ મતદારો પોતાની સાથે લાિે અન ેમત કેન્દ્રો ખાતે ઉપયોગમાૂં લેિાની જરૂર પડે્ તેિી વિવિધ 

શ્રાવ્ય અન/ેઅથિા ્શ્ય સહાય સાધનોને િલાિિા અને જોડ્િાના ટેકવનકલ પાસા પર મદદ કર ેછે. િૂૂંટણી 

અવધકારીઓની તાલીમમાૂં વિકલાૂંગતા િાળા અન ેવિનાના, તમામ વ્યવિઓને આદરપૂિશક સેિા કેિી રીતે પૂરી પાડ્િી 

તે સમજિા માટે એક િૈવિધ્યતા વિડ્ીયો પૂરો પડ્ાય છે. અન્દ્ય તાલીમમાૂં વિકલાૂં મતદારો માટે મત કેન્દ્રને યોગ્ય રીતે 

તૈયાર કરિાનો સમાિેર્ થાય છે. તમામ િૂૂંટણી અવધકારીઓ તમામ મતદારોની િૈવિધ્યતા તરફની પ્રવતબદ્ધતા તરીકે 

દરકે મતદારની અનન્દ્યતા પ્રત્યે સહાનુભૂવત ધરાિિાની અને આદર રાખિાની સોગૂંદ લે છે. િૂૂંટણી અવધકારીઓ તમામ 

મતદારોને આિકારાયેલા, માન અપાયેલા અન ેઅગત્યના હોિાની ભાિના કરાિિાનુૂં િિન આપે છે. 



ક્રવભાગ 4: મત કેન્ર અને બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાન માક્રહતી 

મત કેન્ર સ્થાનો 

California િૂૂંટણી સૂંવહતા કાઉન્દ્ટીઓ માટે એ જરૂરી બનાિ ેછે કે મત કેન્દ્રો બે િહેલા મતદાન સમયગાળાઓ માટે 

ખુપલાૂં રાખિામાૂં આિે. પ્રથમ િહેલા મતદાનના સમયગાળા માટે િૂૂંટણીના વદિસના દસ (10) વદિસો પહેલાૂં, અન ે

િૂૂંટણીના વદિસ પહેલાૂંના િોથા વદિસ સવહત કુલ સાત (7) વદિસ પહેલાૂં મત કેન્દ્રો ખુપલા હોિા આિશ્યક છે. આ 

ગણતરી દર 50,000 નોૂંધણી થયેલા કાઉન્દ્ટી મતદારો માટે એક મત કેન્દ્ર ધરાિિા પર આધાવરત છે. બીજો િહેલા 

મતદાનનો સમયગાળો મત કેન્દ્રો િૂૂંટણીના વદિસના દસ (3) પહેલાૂં, અન ેિૂૂંટણીના વદિસન ેસમાિીને, કુલ િાર 

(4) વદિસ પહેલાૂં ખુપલા હોિા જરૂરી બનાિે છે. આ ગણતરી દર 10,000 નોૂંધણી થયેલા કાઉન્દ્ટી મતદારો માટે એક 

મત કેન્દ્ર ધરાિિા પર આધાવરત છે. 

અમુક મત કેન્દ્રના કલાકોને અવનયવમત સમયપત્રક િાળા વ્યવિઓને સેિા આપિા માટે અથિા તે વ્યવિગત સ્થાનની 

ઉપલબ્ધતાને કારણે ભાગ પાડે્લા હોઈ ર્કે. આ દસ્તાિેજ પ્રકાવર્ત કયો ત્યાૂં સુધીમાૂં, હાલ કાઉન્દ્ટીમાૂં 1,011,395 

નોૂંધાયેલ મતદારો છે. િતશમાન નોૂંધણીના આધાર,ે આિશ્યક મત કેન્દ્રોની અૂંદાજીત સૂંખ્યા નીિેના કોષ્ટક આપેલ છે.  

હદની શ્રેણી ન્ય નતમ જરૂક્રિયાત 

11-વદિસ મત કેન્દ્રો 
(દર 50k નોૂંધાયેલા મતદરો માટે 1) 

20 

4-વદિસ મત કેન્દ્રો 
(દર 10k નોૂંધાયેલા મતદરો માટે 1) 
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કુલ 101 

બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો 

California િૂૂંટણી સૂંવહતા પવરમાણો ગોઠિ ેછે જનેા અનુસાર એક કાઉન્દ્ટીએ મતદારો માટે બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો 

પૂરાૂં પાડે્ છે. િૂૂંટણીના વદિસ સવહત, િૂૂંટણીના ઓછામાૂં ઓછા 28 વદિસ પહેલાૂંથી ર્રૂ થાય તેિી રીતે દર 15,000 

નોૂંધાયેલા મતદારો માટે કામકાજના કલાકો દરવમયાન ઓછામાૂં ઓછુૂં  એક મતપત્ર ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાન પૂરુૂં  પાડ્િુૂં 

આિશ્યક છે. મતદારોના રવજસ્ટર ાર (ROV) કાઉન્દ્ટીના દરકે જીપલામાૂં ઓછામાૂં ઓછુૂં  એક ડ્ર ોફ-ઑફ સ્થાન રાખિાનુૂં 

આયોજન કર ેછે, જ ેિૂૂંટણી સૂંવહતા દ્વારા ફરવજયાત કરલે સૂંખ્યા મુજબ છે. આ દસ્તાિેજના પ્રકાર્ન સુધીમાૂં િતશમાન 

નોૂંધણીના આધાર,ે આિશ્યક મત કેન્દ્રોની અૂંદાજીત સૂંખ્યા નીિેના કોષ્ટક દર્ાશિેલ છે: 

હદની શ્રેણી ન્ય નતમ જરૂક્રિયાત 

મતપત્ર ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો 
(દર 15 હજાર નોૂંધાયેલ મતદાર દીઠ 1) 

67 

ક્રનવાિક પગલાૂં 

મતદાન પ્રવિયામાૂં વિકે્ષપ વનિારિા માટે િૂૂંટણી પહેલાૂં અને દરમ્યાન ROV વનમ્નવલવખત વનિારક સુરક્ષા ઉપાયો લાગુ કરરે્:  

 

ક્રનવાિક સુિક્ષા ઉપાય હેતુ 

માનક સુરક્ષા પગલાૂં િૂૂંટણી સૂંબૂંવધત સામગ્રી અન ેસાધનોની એક્ટસેસને મયાશવદત કરિી 
અન ેઅૂંતે કોઈપણ સૂંભવિત વિકે્ષપોન ેરોકિા. 

સિશર અન ેનેટિકશ  બૅકઅપ જો મુખ્ય સિશર અથિા નેટિકશ  બગડ્ી જાય તો માવહતીના પ્રિાહમાૂં 
વિકે્ષપને વનિારિા માટે. 

મતદાન સાઇટ સાધનોનો બેકઅપ સેટ જો કોઈ સાધન વબનઉપયોગી બની જાય તો મતદાન પ્રવિયામાૂં 
વિકે્ષપ વનિારિા માટે. 

બેકઅપ સાધનો જો કોઈપણ ઉપકરણો ગુમ થઈ જાય તો મતદાન પ્રવિયામાૂં વિકે્ષપન ે
રોકિા માટે. 



બૅકઅપ મતદાન પુરિઠો જો મતદાન અૂંગેનો કોઈ પુરિઠો વબનઉપયોગી બને ગુમ થઈ જાય 

તો મતદાન પ્રવિયામાૂં વિકે્ષપ વનિારિા માટે. 

મત કેન્દ્ર કમશિારી સ્ટેન્દ્ડ્બાય પર જો કોઈ મત કેન્દ્ર કમશિારીઓ ગેરહાજર હોય તો મતદાન પ્રવિયામાૂં 

વિકે્ષપ વનિારિા માટે. 

ર્ૂંકાસ્પદ વ્યવિ અથિા િસ્તુ વિર્ેની 
પ્રવિયાઓ 

જો કોઈ ર્ૂંકાસ્પદ વ્યવિ અથિા િસ્તુ દેખાય તો મતદાન પ્રવિયામાૂં 
વિકે્ષપ વનિારિા માટે. 

મેન્દ્યુઅલ વસસ્ટમો તૈનાત જો ઈલેક્ટટર ોવનક મતદાન સાધન વબનઉપયોગી બન ેતો મતદાન 
પ્રવિયામાૂં વિકે્ષપ વનિારિા માટે. 

 

દરકે વનિારક સુરક્ષા ઉપાયોની વિગતિાર માવહતી માટે, કૃપા કરીને પવરવર્ષ્ટ C જુઓ. 

આકક્રસ્મક ઘટના માટે આયોજન 

ROV એક સરળ િૂૂંટણી પ્રવિયા સુવનવિત કરિા માટે ર્ક્ તમામ ઉપાયો હાથ ધર ેછે, તેમ છતાૂં, કોઈ વિકે્ષપ થાય તે 

વકસ્સામાૂં, ROV પાસે વિકે્ષપ થાય તો પણ કામકાજ િાલુ રાખિા માટે િોક્કસ ઉપાયો તૈયાર છે. ROVએ અનેક 

મહત્ત્િના સૂંભવિત વિકે્ષપોની ઓળખ કરી છે: 

• િૂૂંટણી માવહતી સૂંિાલન પ્રણાલી ખોટકાિી 

• િીજ પ્રિાહ ખોટકાિો 

• ખરાબ હિામાન 

• આગ અથિા અન્દ્ય હોનારત 

• મતદાન ઉપકરણમાૂં ખરાબી 

• બૅલટ ઑન-વડ્માન્દ્ડ્ સાધન કામ કરતુૂં બૂંધ થાય 

• ઇન્દ્ટરનેટ જોડ્ાણ ખોટકાિુૂં 

• મત કેન્દ્ર કમશિારીઓ ગેરહાજર રહે 

• ઉપયોગ ન કરી ર્કાય તેિુૂં મત કેન્દ્ર 

આ વિકે્ષપોની વિગતિાર માવહતી, ROVના ઉપાયો, અન ેઆકવસ્મક ઘટનાઓ માટેના ROVના િધારાના ઉપાયો માટે, 

પવરવર્ષ્ટ D જુઓ 

ક્રવભાગ 5: મત કેન્્ર બૅલટ સુિક્ષા અને ગોપનીયતા આયોજનો 

મત કેન્ર િચના અને લે-આઉટ 

આદર્શ મત કેન્દ્ર ઓછામાૂં ઓછા 60’x60’નુૂં હર્ ેજથેી વનવદશ ષ્ટ ખાનગી મતદાન વિસ્તારો માટે પૂરતી જગ્યા પૂરી પાડ્ીન ે

મહત્તમ પ્રિાહને સુવનવિત કરી ર્કાય. મતદારોને યોગ્ય કમશિારી તરફ દોરી જિા માટે એક વનવદશ ષ્ટ કતાર પ્રણાલી, 

મતદારો માટે નિી ઇલેક્ટટર ોવનક પોલબુકમાૂં પ્રવિયા કરિા માટે એક સાઇન-ઇન ટેબલ, જ્ાૂં મતપત્રો વપ્રન્દ્ટ થર્ ેતે 

બૅલટ ઑન વડ્માન્દ્ડ્ વપ્રન્દ્ટર વિસ્તાર અને મતદાન બૂથ તથા મતપત્ર અૂંકન સાધન વિસ્તારો છે. પવરવર્ષ્ટ E સામાન્દ્ય લે-

આઉટ રિના દર્ાશિે છે જનેે એક માગશદવર્શકા તરીકે ઉપયોગમાૂં લેિાર્,ે પરૂંતુ દરકે મત કેન્દ્ર દરકે સ્થાનના પવરમાણના 

આધાર ેએક કસ્ટમાઇઝ્ડ્ લે-આઉટ ધરાિ ેછે. 

મતદાન સિુક્ષા 

મતદાર ડે્ટાની ગોપનીયતા, અખૂંવડ્તતા, અન ેસુરક્ષા સુવનવિત કરિા માટે તમામ જરૂરી પગલાૂંઓ લેિાઈ રહ્ાૂં છે. 

તમામ કાઉન્દ્ટી મતદાર ડે્ટાને તે કાઉન્દ્ટી કમશિારીઓ દ્વારા ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ રાખિાની સાથે, ડે્ટાની સુરક્ષા માટે 

રિિામાૂં આિેલા સુરક્ષા ઉપાયોનો ઉપયોગ કરીને ડે્ટાબેઝ અને સિશરમાૂંમાૂં સૂંગ્રહ કરિામાૂં આિી રહ્ાૂં છે. 

મતદારોના રવજસ્ટર ારની (ROV) મુખ્ય કિેરી ખાતે, મતદાન પ્રણાલીને ઍર-ગેપ કરિામાૂં આિે છે, અથાશત, તેનો બાહ્ 

નેટિકશ ને ઍક્ટસેસ નથી. મતદાન પ્રણાલીને ઍક્ટસેસ કરિાની એકમાત્ર રીત છે પ્રણાલી જમેાૂં છે તે સિશર રુમમાૂં જાતે જિુૂં. 

કમ્પ્યુટર સુરક્ષાના સૂંબૂંધમાૂં, જો ડે્સ્કટોપ કમ્પ્યુટસશને સલામત રીતે ર્ટ ડ્ાઉન કરિાનો સમય ન હોય તો, કમશિારીઓએ 

કમ્પ્યુટરને Ctrl+Alt+Deleteનો ઉપયોગ કરીને લૉક કરિુૂં જોઈએ. આને માટેનુૂં કારણ એ છે કે પાિર બટનને બસ એક 

િાર દબાિિુૂં જોડ્ાણને છૂટુૂં  પાડ્િા અને તેને પૂરી રીતે ર્ટ ડ્ાઉન કરિા માટે પૂરતુૂં ન હોય. જો પાિર ન હોય, તો 

કમશિારીએ કમ્પ્યુટસશને સૂંભાળિા માટેના ઉત્તમ રસ્તા માટે હેપપ ડે્સ્ક તરફથી વનદેર્ની રાહ જોિી જોઇએ. 



મત કેન્દ્ર ખાતે, કમશિારીને તમામ મતદારોના નોૂંધણીના ડે્ટા અને મતદાર ઇવતહાસની માવહતીનો, તેઓ કોઈપણ મત 

કેન્દ્રો ખાતે આિ ેત્યાર,ે લગભગ વરયલ ટાઇમ ઍક્ટસેસ હોય છે. કોઈપણ મતદાર ડે્ટા જ ેમત કેન્દ્રો ખાતે ઉપલબ્ધ 

કરાિિામાૂં આિ ેછે અને જનેુૂં મત કેન્દ્ર તથા કાઉન્દ્ટી ડે્ટા સિશસશ િચ્િે સૂંિારણ કરિામાૂં આિે છે, તેન ેઅદ્યતન 

એવન્દ્િપ્ર્ન ટેક્નોલૉવજનો ઉપયોગ કરીને એવન્દ્િપ્ટ કરિામાૂં આિે છે. માત્ર મત કેન્દ્ર ખાતેના િોક્ટક્ટસ િૂૂંટણી સાધનો 

અન ેઉપકરણોને મતદાર ડે્ટાનો ઍક્ટસેસ પૂરો પાડ્િામાૂં આિે છે તથા ડે્ટા સૂંિાર થઈ રહ્ો હોય અને વસ્થર હોય ત્યાર ે

એવન્દ્િપ્ટેડ્ થાય છે. વનયવમત ડે્ટા બેકઅપ લેિામાૂં આિે છે, તેમજ પારદવર્શતા અન ેસુરક્ષા સુવનવિત કરિા માટે 

િપરાર્કતાશ વિયાઓ અને પ્રવિયાઓની વિગતિાર ઑવડ્ટ ટરેઇપસ કરિામાૂં આિે છે. 

મત કેન્દ્રો ખાતે પૂણશ કરાયલેા મતપત્રોને સ્કેન કરિામાૂં અન ેકોઈ નેટિકશ  સાથે ન જોડ્ાયેલા હોય તેિા બૅલટ ટેવલૂંગ 

મર્ીનોનો ઉપયોગ કરીને ટેવલ (ગણતરીનો મેળ બેસાડ્િો) કરિામાૂં આિે છે. મતપત્ર ડે્ટાને એવન્દ્િપ્ટ કરિામાૂં આિે 

છે અને એક કાવટરશજ, જ ેફિ તેને મર્ીનમાૂંથી ભૌવતક રીતે દૂર કરિામાૂં આિે તો જ ઍક્ટસેસ કરી ર્કાય, તેમાૂં સેિ 

કરિામાૂં આિે છે. દરકે બૅલેટ ટેવલૂંગ મર્ીનોમાૂંની કાવટરશજને િૂૂંટણીના વદિસે મતદાન પૂરુૂં  થયા પછી રાત્રે 8:00 િાગ્ય ે

ROV મુખ્ય કિેરી પરત મોકલિામાૂં આિ ેછે. 

પ્રાપ્ત થયલેા મેલ-દ્વારા-મત (VBM) મતપત્રોને ROV મુખ્ય કિરેી ખાતે એકત્ર કરિામાૂં આિ ેછે અન ેગણતરી કરિામાૂં 

આિે ત્યાૂં સુધી એક સરુવક્ષત મતપત્ર રુમમાૂં સૂંગ્રહ કરિામાૂં આિે છે. મતપત્રોને ગણી ર્કાય તે પહેલાૂં, દરકે મતપત્ર એક 

નોૂંધણી થયલેા મતદાર તરફથી જ છે તે સવુનવિત કરિા માટે VBM મતપત્ર પરવબવડ્યાૂં પરની સહીઓની િકાસણી 

કરિામાૂં આિ ેછે. સહીઓની િકાસણી થઈ જાય પછી, મતપત્રોને બહાર કાઢિામાૂં આિ ેછે અને વપ્રવસન્દ્ક્ટટ્સ અનુસાર 

ગોઠિિામાૂં તથા ગણતરી માટે સુપ્રત કરિામાૂં આિ ેછે. મતપત્રોની ગણતરી કયાશ પછી, તેને એક અલગ સુરવક્ષત સ્થળે 

વપ્રવસૂંક્ટટ િાર સૂંગ્રહ કરિામાૂં આિે છે. 

 

જો કોઈ કટોકટી સજાશય જમેાૂં કમશિારીએ મતપત્રોને મકાનમાૂંથી બહાર કાઢિા જરૂરી બન,ે તો કમશિારી બૉક્ટસ 

અથિા ડ્બ્બાઓને ને ટેપ મારર્ ેઅને તેમને નિા સ્થાને ખસેડ્ર્ે. જો તેમને મકાનમાૂંથી બહાર કાઢી ન ર્કાય, તો 

મતપત્રોને સુરવક્ષત રુમમાૂંના એકમાૂં મૂકિામાૂં આિરે્. ખાલી, જારી કરલે ન હોય તેિા મતપત્રોને દૂર કરિાનો સમય ન 

હોય તો તેમન ેછોડ્ી દેિા જોઈએ. જો સમય હોય તો, ROV અથિા તેણે નાવમત કરલે વ્યવિ કોરાૂં, જારી કરલે ન હોય 

તેિા મતપત્રોનુૂં ર્ુૂં કરિુૂં તે અૂંગે કમશિારીને સલાહ આપર્ે.  

ક્રવભાગ 6 – બજટે 

મતદારોના રવજસ્ટર ાર (ROV) એ મત કેન્દ્ર મોડે્લ મતદાન પ્રવિયા વિર્ે મતદારોને જાણ કરિા માટે એક બહોળી 

ગોઠિણ કરિા માટે જરૂરી સૂંસાધનો માટે બજટે અને યોજના તૈયાર કરલે છે.  

બજટેમાૂં આપેલા અૂંદાજામાૂં આઉટરીિ સાથે સૂંકળાયલેા કમશિારીઓને લગતા અન ેઅન્દ્ય ખિાશનો સમાિેર્ નથી. 

બજટેની વિગતિાર માવહતી નીિેના કોષ્ટક આપી છે:  
 

પ્રવૃક્રિ બજટે 

જાહેિાતનો સિવાળો $115,000 

સમાિારપત્ર જાહેરાતો/રવેડ્યો સ્પોટ્સ/સોવર્યલ 
મીવડ્યા/મવુરત જાહેરાતો 

$100,000 

નિા રવેડ્યો સ્પોટ્સ $15,000 

  

આઉટિીચ કુલ $1,135,000 

આઉટરીિ પુરિઠાઓ અને વડ્સ્પલ ે $4,000 

કાયશિમો ખાતે આઉટરીિ ભેટ (સ્િેગ) $14,000 

CBO િહેંિણી માટે આઉટરીિ ભેટ $1,800 

આઉટરીિ સાધનો $8,000 

કાઉન્દ્ટી મુવરતમુવરત/મુવરત સામગ્રીઓ $6,000 

િાહનના ભાડ્ાૂં અને ઇૂં ધણ $1,200 

દરકે નોૂંધણી થયેલા મતદારન ે2 સીધા મેલ $1,100,000 
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