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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 કરીને કાયદાનુૂં રૂપ અપાયુૂં હતુૂં, જનેાથી કલમ 4005, જ ેઅવધકૃત કાઉન્દ્ટીઓને, તેમના 

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

કરિાની પરિાનગી આપે છે, તેનો California િૂૂંટણી સૂંવહતામાૂં ઉમેરો થયો. VCA હેઠળ, તમામ મતદારોને િૂૂંટણીના 

29 વદિસ પહેલાૂં ર્રુ કરતાૂં એક મતપત્ર ટપાલથી મોકલિામાૂં આિરે્, તથા દરકે કાઉન્દ્ટી, લોકોની ભલામણો િડે્, 

સમગ્ર કાઉન્દ્ટીમાૂં અનેક બૅલેટ ડ્ર ોપ ઑફ સ્થાનો સ્થાવપત કરર્,ે જ્ાૂં કાઉન્દ્ટીનો કોઈપણ મતદાર પોતાના મતપત્ર પર 

મત આપી ર્કે. આ કાયદો મતદાનના વિકલ્પો વિસ્તારીન ેમતદાર સહભાવગતા તથા મતદારના સમાિેર્ને િધારિા 

માટે થઈને િૂૂંટણીઓ સૂંિાવલત કરિાની રીત બદલિાનો હેતુ ધરાિતા અનેક િૂૂંટણી સુધારાઓમાૂંનો એક હતો. 

VCA પૂિે, િૂૂંટણીઓ પરૂંપરાગત પોવલૂંગ પ્લેસ મોડે્લ્સ હેઠળ સૂંિાવલત કરિામાૂં આિતી હતી. આ મેલ (ટપાલ)-દ્વારા-

મત અને પોવલૂંગ સ્થળ િહીિટનુૂં એક સૂંયુિ 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 તેિા મતદાન 

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

કરિા સમથશ બનાિ ેતે માટેના આૂંકાડ્ા તરીકે પણ કામ આપે છે). માત્ર એિા લોકો જમેને ર્ારીવરક મયાશદાઓ હોય, 

તેઓ જ કાયમી મેલ-દ્વારા-મત મતદારોની સૂવિમાૂં હોઈ ર્કતા; અન્દ્ય કોઈપણ જ ેમેલ દ્વારા મત આપિા માૂંગતા હોય 

તેમણે દરકે િૂૂંટણીમાૂં એક વિનૂંતી સુપ્રત કરિી પડ્તી હતી. એિા મતદાર જણેે મેલ દ્વારા મત ન આપ્યો હોય, તેમણે 

પોતાના ફાળેિલા મતદાન સ્થળ પર, જ ેતેમના મતદાન અવધકારકે્ષત્ર અન ેમતપત્ર પ્રકાર માટે વભન્ન હતુૂં, મત આપિાનો 

રહેતો. 

પછી, 2020 માૂં California િૂૂંટણી સૂંવહતાએ મેલ-દ્વારા-મતનુૂં વિસ્તારણ કયુું અને તમામ લોકોને કાયમી મેલ-દ્વારા-મત 

મતદાર બનિાની પરિાનગી આપી. આ વિસ્તરણે મતદાર િતશણૂૂંકમાૂં ફેરફાર આણ્યો, જ્ાૂં હિે Santa Clara 

કાઉન્દ્ટીમાૂં બહુમતી મતદારો તેમને ફાળિાયેલા મતદાન સ્થળ પર જાતે મત આપિા હાજર રહેિાને બદલે, મેલ દ્વારા મત 

માટે વિનૂંતી કરતાૂં હોય છે. કાયમી મેલ-દ્વારા-મત મતદારો તરીકે નોૂંધાયા હોય તેમને તેમના મતપત્ર િૂૂંટણીના લગભગ 

29 વદિસ પહેલાૂં ટપાલથી મોકલાતાૂં હોય છે અને તેમની પાસ ેમતપત્ર પરત કરિા માટે િૂૂંટણીના વદિસે મતદાન પૂરુૂં  

થિા સુધીનો સમય હોય છે, ક્ાૂં તો પોવલૂંગ સ્થળે, બૅલેટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાન પર અથિા મેલ દ્વારા. 

VCAના અમલીકરણ સાથે, િૂૂંટણીઓ એક નિા મત કેન્દ્ર મોડ્લ હેઠળ યોજિામાૂં આિરે્. નિા મોડે્લ સાથે, દરકે 

નોૂંધાયેલ મતદાર એક મેલ-દ્વારા-મત મતદાર હર્ે અને વનધાશવરત િૂૂંટણીના 29 વદિસો પહેલાૂંથી ર્રુ થતાૂં, ટપાલ થકી 

એક આવધકાવરક મેલ-દ્વારા-મત મતપત્ર પ્રાપ્ત કરર્.ે મતદારો તેમનુૂં મતપત્ર ત્રણમાૂંથી કોઈપણ એક રીતે પરત કરી 

ર્કર્:ે મેલ દ્વારા (ટપાલ ખિશ િૂકિેલ), બૅલેટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાન પર, અથિા કાઉન્દ્ટીમાૂં કોઈપણ મત કેન્દ્ર પર. મતદારો 

તેમના મેલ-દ્વારા-મત મતપત્રો પરત ન કરિાનુૂં પણ પસૂંદ કરી ર્કે 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. 

મત કેન્દ્ર મોડ્લમાૂં હાલના કાયમી મેલ-દ્વારા-મત મતદારો માટે ખાસ કોઈ ફેરફાર નવહ હોય. તે મુખ્યત્િે ખાસ કરીન ે

એિા મતદારો માટે પ્રવિયામાૂં ફેરફાર કર ેછે જઓે િૂૂંટણીના વદિસે પોતાનો મત આપિા માટે તેમને ફાળિેલા પોવલૂંગ 

સ્થાનની મુલાકાત લેતા હોય. હિે, મતદારો પાસે મત આપિા માટે માત્ર એક જ સ્થાન હોય તેન ેબદલે, મત કેન્દ્રો 

કાઉન્દ્ટીમાૂં નોૂંધાયેલા તમામ મતદારો માટે ખુલ્લા રહેર્.ે  

આ િૂૂંટણી િહીિટ યોજના (EAP) માૂં આ ફેરફારથી મતદારોન ેકેિી અસર થર્ ેતે સમજિા માટે અવનિાયશ સામગ્રીનો 

સમાિેર્ થાય છે. એક EAP ડ્ર ાફ્ટ (મુસદ્દો) પૂણશ થયે, ROV આ યોજનાને અૂંવતમરુપ આપતાૂં પહેલા જાહેર વટપ્પણી, 

પ્રવતસાદ અને સૂિનો માૂંગર્.ે દરકે અનુગામી સુધારો કરલેો ડ્ર ાફ્ટ EAP ને જાહેર કરાયા પછી, જાહેર જનતાને EAP, 

અન ેમત કેન્દ્રો તથા બૅલેટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો તરીકે પસૂંદ કરલેા સ્થાનો સવહત, સુધારાઓ પર પ્રવતસાદ રજૂ કરિા માટે 



 

એક જાહેર વટપ્પણી અિવધ પૂરી પાડ્િામાૂં આિરે્. જાહેર વટપ્પણી અિવધનુૂં સમાપન થયે, કાઉન્દ્ટીના અૂંવતમ EAP ને 

ઔપિાવરક રીતે સ્િીકારિામાૂં આિરે્ અન ેCalifornia રાજ્ સવિિ (SOS) ને મૂંજૂરી માટે સુપ્રત કરિામાૂં આિરે્.  

સમુદાય કાઉન્દ્ટી VCA માૂં ફેરફારોથી પ્રૂરી 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 

અન ે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. બૂંને 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/voterschoice પર મળી 

ર્કે છે. 

ROV રહીર્ોને VCA અને સામુદાવયક સમાિેર્ તકો વિર્ ેજણાિિા માટે પોતાના મતદાર વર્ક્ષણ કાયશિમને 

વિસ્તારિા માટે એક મતદાર વર્ક્ષણ અને આઉટરીિ ગઠબૂંધન (VEOC) સ્થાપિાની યોજના પણ ધરાિે છે. EAP માૂં 

આ સવમવતઓ તથા વિવિધ ભાગીદાર સૂંસ્થાઓ તરફથી પ્રવતભાિ અને માવહતીનો સમાિેર્ થાય છે. સમુદાયનો 

સમથશન મેળિિો એ Santa Clara કાઉન્દ્ટીમાૂં VCA અન ેિૂૂંટણીનો િહીિટ કરિાની નિી કાયશપદ્ધવતના સફળ 

અમલીકરણ માટે વનણાશયક બની રહેર્ે. 

VCA હેઠળ સૂંિાવલત થનારી પ્રથમ િૂૂંટણી માિશ 3, 2020ની પ્રમુખપદની પ્રાથવમક િૂૂંટણી હર્.ે આ દસ્તાિજે એ 

બાબતે માગશદર્શન પૂરુૂં  પાડે્ છે કે Santa Clara કાઉન્દ્ટી આ તથા ભવિષ્યની િૂૂંટણીઓમાૂં VCAના અમલીકરણ માટે 

કેિુૂં આયોજન કર ેછે. સૂંદભશ માટે, કોઈપણ ટેકવનકલ અથિા િૂૂંટણી-વિર્ેષ પાવરભાવષક ર્બ્દોન ેપવરવર્ષ્ટ Aમાૂં 

ર્બ્દોના સૂંગ્રહમાૂં વ્યાખ્યાવયત કરાર્ે અન ેપવરવર્ષ્ટ Rમાૂં િારૂંિાર પૂછાતા પ્રશ્નોની એક સૂવિ મળર્ે. 

  

http://www.sccvote.org/voterschoice


 

ભાગ 1 – ચ ૂંટણી વહીવટ યોજના 
મતદારોની પસૂંદગીનો અવધવનયમ (VCA)નુૂં અમલીકરણ કરતી દરકે કાઉન્દ્ટીએ ફેરફારો મતદારોન ેકેિી રીતે અસર 

કરર્ ેતે સમજિામાૂં અવનિાયશ માવહતી ધરાિતી િૂૂંટણી િહીિટ યોજના (EAP) નો ડ્ર ાફ્ટ બનાિિો જરૂરી છે. EAP ને 

બે ભાગોમાૂં વિભાવજત કરિામાૂં આિરે્: ભાગ 1 - િૂૂંટણી િહીિટ અને ભાગ 2 - વર્ક્ષણ અન ેઆઉટરીિ યોજના. 

વોટ-બાય-મેલ (VBM) પ્રક્રિયા 

EAP માૂં મત કેન્દ્રો અને બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો અન ે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 મોડે્લમાૂં, નોૂંધાયેલા તમામ મતદારો મેલ-દ્વારા-મત મતદારો બનર્ ેઅને તેમન ેએક મેલ-દ્વારા-મત પેકેટ 

મોકલિામાૂં આિરે્. આ પેકેટ મતદારોને વનમ્નવલવખત ધરાિતુૂં એક સફેદ પરવબવડ્યામાૂં મોકલિામાૂં આિરે્: 

• 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 અન ે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 મતપત્રોને િૂૂંટણીના વદિસથી 29 વદિસ પહેલાૂં ર્રુ કરતાૂં યુનાઇટેડ્ સ્ટેટ્સ પોસ્ટલ સેિા થકી ટપાલમાૂં 

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

તેઓ પોતાના મેલ-દ્વારા-મત મતપત્ર પૂરાૂં કરી લે, પછી મતદારો તેમના મતપત્રો પૂરા પાડ્વામાૂં આિેલા ટપાલ ખિશ 

િૂકિેલા પરવબવડ્યામાૂં સાધારણ ટપાલ દ્વારા 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 કરર્,ે જ્ાર ેઅમુક બૅલટ 

ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો સ્ટેન્દ્ડ્-અલોન હર્ ેઅને કાઉન્દ્ટીમાૂં ફેલાયેલા વનવદશ ષ્ટ સ્થાનો પર મૂકારે્.  

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 આિરે્. 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 અૂંગ્રજેી વસિાય ભાષા બોલે છે તેિા નોૂંધાયેલા મતદારો માટે, મતપત્રો આઠ ભાષાઓમાૂં ઉપલબ્ધ 

કરાિારે્: િાઇનીઝ, સ્પેવનર્, ટાગાલોગ, વિએટનામીસ, ખ્મેર, કોવરયન, વહન્દ્દી અન ેજાપાનીઝ. આ ભાષાઓમાૂંથી, 

મતદાતાઓ તેમની પસૂંદગીની ભાષા જ્ાર ેતેઓ મત આપિા માટે નોૂંધણી કરાિ ેત્યાર ેનોૂંધણી પત્રકમાૂં વનવદશ ષ્ટ કરી 

ર્કે છે. મતપત્રો અન ેમેલ-દ્વારા-મત સામગ્રી તેમને તેમની પસૂંદગીની ભાષામાૂં મોકલિામાૂં આિરે્. મતદારો ROV 

કિેરીનો ફોન ((408) 299-VOTE), ફેક્ટસ ((408) 998-7314), ઈ-મેલ (voterinfo@rov.sccgov.org) દ્વારા, જાતે 

જઈન ે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 ત ેતેમને ઈ-મેલ, ફેક્ટસ, અથિા ટપાલથી 



 

મોકલી ર્કાય છે. િૈકવલ્પક પણે, VARF ROVની િેબસાઇટ પર મળી ર્કે છે અન ેકાઉન્દ્ટી મતદાર માવહતી 

માગશદવર્શકા (CVIG) ની અૂંદર પણ મળી ર્કે છે.  

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 તેમન ે

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

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

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

ઉપયોગમાૂં લેિી. RAVBM પ્રણાલી માત્ર નોૂંધણી થયેલા વિકલાૂંગ મતદારો દ્વારા, તેમજ સૈન્દ્ય તથા વિદેર્માૂં રહેતા 

મતદારો ઉપયોગમાૂં લેિા માટે વનવદશ ષ્ટ થયેલી છે1. RAVBM મતદારોને તેમનુૂં આવધકાવરક મતપત્ર સુલભ કરિા માટેની 

એક વલૂંક, સાથે તેમનુૂં મતપત્ર કેિી રીતે મુવરત કરિુૂં, પૂરુૂં  કરિુૂં અન ેિૂૂંટણીના વદિસ સુધીમાૂં ROVને પરત કરિુૂં તેની 

સૂિનાિાળો ઈ-મેલ મોકલિામાૂં આિ ેછે. કોઈપણ નોૂંધાયેલા મતદારના વકસ્સામાૂં હોય તેમ, RAVBM મતદાર તેમનુૂં 

મતપત્ર પરત મોકલી ર્કે તે માટેના ત્રણ રસ્તાઓ છે: સાધારણ ટપાલ થકી, તેમનુૂં મતપત્ર એક બૅલટ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસમાૂં 

નાખીને, અથિા તેને કોઈ મત કેન્દ્ર પર પરત કરીને.  

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

કરિામાૂં આિે છે કે મતદારો તેમના મેલ-દ્વારા-મત પરવબવડ્યામાૂં સમાિિામાૂં આવ્યુૂં હતુૂં તે ભૂરુૂં  પરત પરવબવડ્યુૂં 

ઉપયોગમાૂં લે. તેઓ ROVને (866) 430-8683 પર ટોલ ફ્રી કૉલ કરીને, પૂરક મતપત્ર પરત કરિાના પરવબવડ્યાૂં માટે 

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

પરવબવડ્યાૂં પણ બૅલટ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ ખાતે ઉપલબ્ધ કરાિિામાૂં આિરે્. મતદારો તેમના પોતાના પરવબવડ્યાૂં ઉપયોગમાૂં 

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

જરૂરી છે. જો મતપત્ર સામાન્દ્ય ટપાલ થકી પરત કરી રહ્ાૂં હોિ તો, ભૂરુૂં  મતપત્ર પરત કરિાના પરવબવડ્યાૂંને કોઈ ટપાલ 

વટવકટની જરૂર નથી, જ્ાર ેપોતાના પરવબવડ્યાૂંથી પરત કરતી િખતે પૂરતી 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 (પવરવર્ષ્ટ B) ભરિી અન ેતે હાલની 

નોૂંધણી અને સહીની મેળિણી માટે ROVની િૂૂંટણી માવહતી સૂંિાલન પ્રણાલી (EIMS) થકી િકાસાય તે 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 તેન ેએક “X” િડે્ સહી કરિામાૂં કોઈક મદદ કરી ર્કે. 

મતદારને મદદ કરનાર વ્યવિએ “સાક્ષી રહેનાર” લખિુૂં જોઈએ, પોતાનુૂં નામ મુવરત અને સહી કરિુૂં જોઈએ. મતદાર તે 

પછી તે વ્યવિને પૂરી કરલેી િહેલાૂં મતદાન માટેની અરજી સાથે ROV મોકલર્ે. ROV મતદારની માવહતી અન ે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 તે પછી મતપત્રને મતદાર 

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

સૂંયુિપણે પ્રવિયા કરિા માટે ROVને પરત કરી ર્કાય. 
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કાઉન્દ્ટી જલેમાૂં કેદ થયેલા મતદારો પણ કટોકટી મતપત્ર વિતરણ પ્રવિયાનો ઉપયોગ કરી ર્કે. રાજ્ અથિા ફેડ્રલ 

જલેમાૂં કેદ થયેલા મતદારો કાયદા દ્વારા મત આપિા માટે વબન-પાત્ર છે. 

બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો  

રાજ્ સવિિ (SOS) તરફથી ફેબ્રુઆરી 2019ના નોૂંધણીના અહેિાલ અનુસાર, Santa Clara કાઉન્દ્ટીમાૂં પાત્ર મતદાર 

િસ્તી લગભગ 1.2 વમવલયન લોકોની છે. હાલમાૂં, કાઉન્દ્ટીમાૂં આર્ર ે910,000 લોકો મત આપિા માટે નોૂંધાયેલા છે. 

ROVનો એિો અૂંદાજ છે કે આ સૂંખ્યા માિશ 2020ની પ્રમુખપદની પ્રાથવમક િૂૂંટણી સુધીમાૂં િધીને 1 વમવલયન નોૂંધાયેલા 

મતદારો સુધી પહોૂંિરે્. આ આૂંકડ્ાઓનો ઉપયોગ કરીન,ે California િૂૂંટણી સૂંવહતા પવરમાણો ગોઠિે છે જનેા 

અનુસાર એક કાઉન્દ્ટીએ મતદારો માટે બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો પૂરાૂં પાડ્િા જરૂરી છે: 

• િૂૂંટણીના વદિસથી ઓછામાૂં ઓછા 28 વદિસ પહેલાૂં, અન ેિૂૂંટણીના વદિસ,ે કુલ મળીને 29 વદિસો માટે, દર 

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

બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાન સીમાઓના નકર્ા માટે પવરવર્ષ્ટ C જુઓ. 

 

મતદારોના રવજસ્ટર ાર (ROV) દ્વારા અૂંદાજા લગાિેલા નોૂંધણી થયેલા મતદારોની સૂંખ્યાનો ઉપયોગ કરીન,ે જરૂરી બૅલટ 

ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાન ની ન્દ્યૂનતમ સૂંખ્યા 67 આિ ેછે. ROVની યોજના છે કે ધ્યેય કરલેા ડ્ર ોપ બૉક્ટસ સ્થાનોની કુલ સૂંખ્યા 91 

સામે દરકે વજલ્લામાૂં ઓછામાૂં ઓછુૂં  એક બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાન હોિુૂં જોઈએ. પ્રસ્તાવિત ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ સ્થાનો અને 

તેમના સૂંબૂંવધત કામગીરીના કલાકોની હાલની સૂવિ માટે પવરવર્ષ્ટ D જુઓ.  
 

હદની શ્રેણી ન્ય નતમ જરૂક્રિયાત પ્રસ્તાક્રવત2 સૂંખ્યા 

બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો 
(દર 15k નોૂંધાયેલા મતદરો માટે 1) 
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બૅલટ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ માટે શ્રેષ્ઠ સ્થાનો નક્કી કરિા માટે ROVએ SOS અને િૂૂંટણી સૂંવહતા દ્વારા મત કેન્દ્ર સ્થાનો માટે 

સૌથી કાયશક્ષમ જગ્યાઓ નક્કી કરિામાૂં મદદ કરિા માટે આદેવર્ત કરલેા 14 માપદૂં ડ્ોનો ઉપયોગ કયો. 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 મૂલ્ય પાવકુંગ 

 
2 ROV દ્વારા ડ્રાફ્ટ કરાયેલી િદો વસ્તીની અંદાજિત સૂંખ્યા ઉપર આધાહરત િશે અને માર્ગદર્શિકા તરીકે કામ આપવા માટે છે. VCA દ્વારા મ  કવામાૂં આવેલા આંકડાને “15,000 જેટલા 
સધુીના” મતદારોની િરૂહરયાતો પ  રી કરતા િોવા તરીકે ર્વચારવા િોઈએ; આનો અર્ગ છે કે દરેક િદની અંદર મતદારોની સૂંખ્યાનુૂં આલેખન કોઈપણ સમયે VCA દ્વારા ર્નધાગહરત કુલ 

સૂંખ્યા જેટલુૂં ન ર્ાય.  

 



 

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

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

13. મત કેન્દ્ર અન ેબૅલટ 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 બૅલટ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ માટે પવરિહન અને િસ્તી ઘનતા અૂંગેની જરૂવરયાતોનુૂં અનુપાલન કર ેછે. બૅલટ ડ્ર ોપ-

બૉક્ટસ તેમના સૂંબૂંવધત સ્થાનો પર િૂૂંટણીના વદિસના 29 વદિસ પહેલાૂં ર્રુ થાય તેમ મૂકિામાૂં આિરે્. િૂૂંટણીના 

વદિસના 27મા વદિસ પહેલાૂં સુધીમાૂં, તમામ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ સ્થાવપત થયેલા અને ઉપયોગ માટે તૈયાર હોિા જોઈએ. બૉક્ટસ 

તમામ મતદારોને સુલભ હોય તે સુવનવિત કરિા માટે, ડ્ર ોપ-બૉક્ટસની રિના નીિે અનુસાર કામ કરિા માટે કરાર્ે3:  

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

તે તોડ્ફોડ્, કાઢી નખાિુૂં અન ેઉગ્ર આબોહિા સામે ટકી ર્કે તેિા ટકાઉ પદાથશનુૂં બનાિેલુૂં હર્ે. 

• ડ્ર ોપ-બૉક્ટસમાૂં એક ખુલ્લો માગશ હર્ે જ ેમતપત્રો સાથે િેડ્ાૂં થઈ ર્કે અથિા કાઢી ર્કાય તેટલુૂં મોટુૂં  નવહ હોય. 

• 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 િેડ્ાૂં થયાના 

પુરાિો 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 હર્.ે 

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

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

• ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ હાડ્શ િેરને 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 ેપૃષ્ઠભૂ સાથે કૉન્દ્ટર ાસ્ટ (રૂંગછટાના ભેદ) ધરાિતી અન ે

“આૂંજ ેનવહ” 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 ર્ૈલી ધરાિતા હોિા, અન ેજાહેર જનતાને ઓળખ માટે 

સુવિધા કરી આપતા સાઇનજે ધરાિતા હોિા જરૂરી છે.  

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

આવધકાવરક બૅલટ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ વિર્ે 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-બૉક્ટસન ેિૂૂંટણીના વદિસ ેબરાબર સાૂંજ ે8:00 િાગ્ય ે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 છે4. 

 
3 જુઓ ચ  ૂંટણી સૂંહિતા §20132 
4 જુઓ California ચ  ૂંટણી સૂંહિતા §18500 



 

• િૂૂં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 ROVને અથિા તો SOSને સૂવિત કરિા માટે 

બૉક્ટસ પર ROV કિેરીનો નૂંબર અન ેએક ટોલ-ફ્રી નૂંબર હર્ે5. 

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

આઠ ભાષાઓમાૂં “અવધકૃત મતપત્ર ડ્ોપ-બૉક્ટસ” અૂંવકત કરલેુૂં હર્:ે િાઇનીઝ, સ્પેવનર્, ટાગાલોગ, વિએટનામીસ, ખ્મેર, 

કોવરયન, વહન્દ્દી અન ેજાપાનીઝ.  

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

છે તેમ જણાિતી એક સાઇન હર્.ે મતદારને પરવબવડ્યાૂં પરના વનદેર્ોનુૂં પાલન કરિાની સૂિના અપાય છે, જમેાૂં તેમનુૂં 

નામ, રહેઠાણનુૂં સરનામુૂં, જન્દ્મ તારીખ ભરિાનુૂં, અને 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 કરીને પરત કરિા 

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

નૂંબર પૂરો પાડ્િામાૂં આિર્.ે 

 

મત કેન્રો  

મતદારની પસૂંદગીનો કાયદો (VCA) અનેક નિા અને રોિક ફેરફારો લાિરે્. મત કેન્દ્રો 11 વદિસો સુધી ખુલ્લાૂં રહેરે્ અને 

તેઓ નિા અને િધુ સુલભ મત ઉપકરણો, ભાષા સહાય િડે્ સજ્જ હરે્, અને ર્રતી મતદાર નોૂંધણી (CVR) તથા તે જ 

વદિસે મતદાન રજૂ કરરે્. ઉપરાૂંત, મતદારો એક ફાળિેલા પોવલૂંગ સ્થળ સુધી મયાશવદત નવહ રહે, પરૂંતુ તેમની પાસે સમગ્ર 

Santa Clara કાઉન્દ્ટીમાૂં ઉપલબ્ધ લગભગ 110 મત કેન્દ્ર સ્થાનોમાૂંના કોઈપણ એકની મુલાકાત લેિાનો વિકલ્પ ધરાિરે્. 

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

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

વદિસ પહેલાૂં, અન ેિૂૂંટણીના વદિસન ેસમાિીને, કુલ 11 વદિસ માટે, અને (2) િૂૂંટણીના વદિસથી ત્રણ વદિસ પહેલાૂં, 

અન ેિૂૂંટણીના વદિસન ેસમાિીને, કુલ િાર વદિસ માટે. California િૂૂંટણી સૂંવહતા એ પવરમાણો ગોઠિે છે જનેા 

અનુસાર એક કાઉન્દ્ટીએ મતદારો માટે મત કેન્દ્ર સ્થાનો પૂરાૂં પાડ્િા જરૂરી છે: 

• િૂૂંટણીના વદિસથી દસ (10) વદિસ પહેલાૂંથી ર્રુ કરીને, અને િૂૂંટણીના વદિસને સમાિીને, કુલ અવગયાર 

(11) વદિસ માટે, દર 50,000 મતદારો માટે એક મત કેન્દ્ર િલાિિુૂં જરુરી છે. 

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

માટે, દર 10,000 મતદારો માટે એક મત કેન્દ્ર િલાિિુૂં જરૂરી છે. 

મતદારોને િધુ સારી સેિા પૂરી પાડ્િા માટે, Santa Clara કાઉન્દ્ટી માિશ 2020ની પ્રમુખપદની પ્રાથવમક િૂૂંટણી સુધીમાૂં 

નોૂંધાયેલા મતદારોની સૂંખ્યાના આલેખન પર આધાવરત ન્દ્યૂનતમ જરૂવરયાત કરતાૂં િધુ બે િધારાના 11-વદિસ મત 

કેન્દ્રો, અને ન્દ્યૂનતમ જરૂવરયાત કરતાૂં િધુ આઠ િધારાના 4-વદિસ મત કેન્દ્રો િલાિિાનુૂં આયોજન કરી રહ્ુૂં છે. ROV 

એ બે નકર્ા તૈયાર કયાશ છે જ ેકાઉન્દ્ટીને દરકેમાૂં 50,000 મતદારો અને 10,000 મતદારો હોય તેિા વિસ્તારોમાૂં 

વિભાવજત કર ેછે (જુઓ પવરવર્ષ્ટ E). આ નકર્ાઓએ મત કેન્દ્ર સ્થાનો નક્કી કરિાની પ્રવિયામાૂં સહાય કરી છે. 

50,000 મતદારો િાળા વિસ્તારોની ફરતેની હદ િાળો નકર્ો 11-વદિસ મત કેન્દ્રોના સ્થાન માટે ઉપયોગમાૂં લેિાયો 

 
5 જુઓ California ચ  ૂંટણી સૂંહિતા §20132 



 

હતો, જ્ાર ે10,000 મતદારો િાળા વિસ્તારોની ફરતેની હદ િાળો નકર્ો 4-વદિસ મત કેન્દ્રોના સ્થાન માટે ઉપયોગમાૂં 

લેિાયો હતો. 

તમામ મત કેન્દ્રોના કામગીરીના કલાકો િૂૂંટણીના વદિસ પહેલાૂંની તારીખોએ દર સુવિધા માટે અલગ હોઈ ર્કે6. િૂૂંટણી 

સૂંવહતા અનુસાર, િૂૂંટણીના વદિસે તમામ મત કેન્દ્રો સિાર ે7:00 થી સાૂંજ ે8:00 િાગ્યા સુધી મતદારો માટે ખુલ્લા હર્ે7. 

ROV જમેના અૂંગે વિિારી રહી છે તેિા સૂંભવિત મત કેન્દ્રોની સુવિ જોિા માટે, પવરવર્ષ્ટ F જુઓ. આ પ્રકાવર્ત થિાના 

સમયે વિિારણા હેઠળના તમામ મત કેન્દ્રો ફેરફારને આધીન છે. 
 

હદની શ્રેણી 
ન્ય નતમ 

જરૂક્રિયાત 
પ્રસ્તાક્રવત8 સૂંખ્યા 

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

20 22 

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

80 88 

કોષ્ટકમાૂં પૂરા પાડે્લા આૂંક્ટડ્ાઓ નોૂંધાયેલા મતદારોની આલેખન કરલેી સૂંખ્યા ઉપર આધાવરત છે. ખરખેરી ગણતરી 

િૂૂંટણી સૂંવહતાના પાલન અનુસાર િૂૂંટણીના 88 વદિસ પહેલાૂં નક્કી કરિામાૂં આિરે્9. 

પરૂંપરાગતપણે, ROV પ્રમુખપદની િૂૂંટણીના િષશ દરમ્યાન નોૂંધણીમાૂં ઉછાળો જુએ છે. જુલાઈ 2019 સુધીમાૂં, Santa 

Clara કાઉન્દ્ટીમાૂં અૂંદાજ ે910,000 મતદારો નોૂંધાયેલા હતા. ROV એિી અપેક્ષા રાખે છે કે આ સૂંખ્યા માિશ 2020 ની 

પ્રમુખપદની પ્રાથવમક િૂૂંટણી સુધીમાૂં િધીને 1 વમવલયન નોૂંધાયેલા મતદારો સુધી પહોૂંિર્ે. 2020 નિેમ્બરની પ્રમુખપદ 

માટેની સામાન્દ્ય િૂૂંટણી સુધીમાૂં મતદાર નોૂંધણી હજી િધુ િધિાની અપેક્ષા છે. િૂૂંટણીઓ િચ્િે સુસૂંગતતા સુવનવિત 

કરિા માટે, તેમજ પૂરતી સૂંખ્યામાૂં મત કેન્દ્ર સાઇટ્સ જાળિિા માટે, ROV નિેમ્બરની સામાન્દ્ય િૂૂંટણી સુધીમાૂં 

અૂંદાવજત 1.1 વમવલયન નોૂંધાયેલા મતદારો મુજબ ભરતી કરી રહ્ુૂં છે. VCAના અમલીકરણ સાથે આિતા અન્દ્ય ફેરફારો 

િચ્િે બદલાયા વિનાના સ્થાનો મતદારો માટે વસ્થરતાનુૂં વનમાશણ કર ેતે ઉપરાૂંત આ ROV ને માિશ અને નિેમ્બર બૂંન ે

િૂૂંટણીઓ માટે સૂંભવિત પણે સરખા મત કેન્દ્ર સ્થાનો રાખિા સમથશ બનાિરે્. 
 

પાત્ર મતદાિોની સૂંખ્યા 
નોૂંધાયેલા મતદાિોની 

સૂંખ્યા 

પાત્ર પિૂંતુ નોૂંધાયા ક્રવનાની 

સૂંખ્યા 

નોૂંધણી થયેલા 

મતદાિોની 

અનુમાક્રનત સૂંખ્યા 

1,200,000 910,000 290,000 1,000,000 
 

મતદાિ નોૂંધણી 

મત કેન્દ્રો પરૂંપરાગત પોવલૂંગ પ્લેસ મોડે્લ દ્વારા આ પહેલાૂં પૂરી પાડ્િામાૂં આિતી હતી તેના કરતાૂં ઘણી િધાર ે

સેિાઓ પૂરી પાડ્િામાૂં સમથશ હર્.ે મત કેન્દ્રો ખાતે રજૂ કરિામાૂં આિતી વિસ્તારલેી સેિાઓમાૂંની એક મતદાર 

નોૂંધણી છે. મતદારો પાસે હિે મત માટે નોૂંધણી કરાિિાની, તેમની મતદાર નોૂંધણી અપડે્ટ કરિાની, અને કોઈપણ 

 
6 ROV િજી પણ મત કેન્દ્રો મેળવવાની પ્રહિયા કરી રહ્ુૂં છે અને બધા ચોક્કસ સ્ર્ાનો તર્ા કામર્ીરીના કલાકો પ્રકાશનના સમયે ઉપલબ્ધ ન િતા. 
7 ચ  ૂંટણી સૂંહિતા §4005 
8 ROV દ્વારા ડ્રાફ્ટ કરાયેલી િદો વસ્તીની અંદાજિત સૂંખ્યા ઉપર આધાહરત િશે અને માર્ગદર્શિકા તરીકે કામ આપવા માટે છે. VCA દ્વારા ર્ોઠવવામાૂં આવેલા આંકડાને “50,000જેટલા 
સધુીના” મતદારોની િરૂહરયાતો પ  રી કરતો િોવાનુૂં ર્વચારાવુૂં િોઈએ; આનો અર્ગ છે કે દરેક િદની અંદર મતદારોની સૂંખ્યાનુૂં આલેખન દરેક સમયે VCA દ્વારા ર્નધાગહરત કુલ સૂંખ્યા 
જેટલુૂં ન ર્ાય. સ  ચવેલા પ્રસ્તાર્વત આંકડાઓ ભરતી માટેનુૂં ન્દ્ય  નતમ લક્ષયાૂંક છે. ROV જેમને માટે વધ ુટેકાની માૂંર્ િોય તેવા કોઈપણ ર્વસ્તારને પ  રતી વ્યાપ્તત પ  રી પાડવા માટે 

િરૂર િોય તેવા વધારાના સ્ર્ાનોને ધ્યાનમાૂં લેશ.ે  
9 ચ  ૂંટણી સૂંહિતા §12223 



 

મત કેન્દ્ર પર ર્રતી મતદાન કરિાની ક્ષમતા છે. મતદારો જઓે ર્રતી મતદાર નોૂંધણી (CVR) હેઠળ મત આપિા 

માટે પાત્ર જણાયા છે, તેમને એક CVR પરવબવડ્યાૂં સાથે એક મતપત્ર મળર્.ે  

CVR એ સમુદાયના સભ્યો, જઓે નોૂંધણીના 15-વદિસ પૂરા થયા પછી મત આપિા માટે નોૂંધાયેલા નથી, તેમને માટે 

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 પક્ષન ેઅપડે્ટ કરિા માટે પણ CVRનો ઉપયોગ કરી ર્કે 

છે. એક િખત પૂરુૂં  કરલેુૂં CVR મતપત્ર ROV કિેરીન ેપરત કરિામાૂં આિે, પછી સૂંભવિત મતદારને પાત્રતા માટે 

િકાસિામાૂં આિરે્. મતપત્રને ત્યાર ેજ ખોલિામાૂં અને ગણતરીમાૂં લેિામાૂં આિર્ ેજ્ાર ેએિી ખરાઈ થાય કે 

મતદાર તમામ પાત્રતા જરૂવરયાતોને પૂરી કર ેછે. CVR પરવબવડ્યુૂં મતદારની નોૂંધણી માટેની એવફડે્વિટ તરીકે પણ 

કામ કરર્ે અન ેમતદાર પરવબવડ્યાૂંમાૂંથી તેમની રસીદ ફાડ્ીને દૂર કરી ર્કે છે જથેી તેઓ તેમના મતપત્રની વસ્થવત 

ROVની િેબસાઇટ પર તપાસતા રહી ર્કે10.  

પ િક મતપત્ર 

મત કેન્દ્રો હિે વિનૂંતી કરિાથી મતદારોને પૂરક મતપત્રો પૂરા પાડ્ી ર્કર્ે. 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 છે11. 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. 

કામચલાઉ મતદાન12 

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 તેના અથિા તેણીના 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 અને મત આપિા માટે પાત્રતા અૂંગે લેવખત એકરારનામુૂં, જ ેમતદાર દ્વારા સહી કરાિુૂં જરૂરી છે 

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

Santa Clara કાઉન્દ્ટીમાૂં નોૂંધાયેલ છે તેમ 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 બન્ન ેઅદ્યાક્ષરોમાૂં વભન્નતા મતપત્રને અમાન્દ્ય 

નથી કરી દેતુૂં. કમશિારીએ મતપત્રને ખોલતાૂં અન ેગણતરીમાૂં લેતા પહેલાૂં િધારાની પાત્રતા જરૂવરયાતો પણ િકાસિી 

જરૂરી છે. 

 
10 મેલ-દ્વારા-મત મતપત્ર ટે્રહકિંર્ માટે વેબસાઇટ: https://eservices.sccgov.org/rov?tab=ab  
11 ચ  ૂંટણી સૂંહિતા §4005 
12 ચ  ૂંટણી સૂંહિતા §14310 
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કોઈપણ મતદાર જ ેકામિલાઉ મતપત્રથી મત આપે છે, ત ેપરવબવડ્યાૂંમાૂંથી તેમની રસીદ ફાડ્ી લઈ ર્કે જથેી તેઓ 

તેમના મતપત્રની વસ્થવતની ROV િેબસાઇટ પર તપાસતા રહી ર્કે.13 મતદારો ROVનો સૂંપકશ  કરી ર્કે અથિા 

િેબસાઇટનો ઉપયોગ કરી ર્કે.14 તેમનુૂં મતપત્ર ગણતરીમાૂં લેિાયુૂં છે કે કેમ જોિા, અન ેજો નવહ, તો તે ગણતરીમાૂં ન 

લેિાયાનુૂં કારણ ર્ોધિા માટે. એિુૂં અપેવક્ષત છે કે નિી મત પ્રણાલીના અમલીકરણ અન ેઇલેક્ટટર ોવનક પોલબુક્ટસના 

ઉપયોગ િડે્ કામિલાઉ મતપત્ર િડે્ મત આપિાની સૂંખ્યા નોૂંધપાત્ર રીતે ઘટર્ે. 

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 અને 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 નિા મતદાન મર્ીનો ઉપયોગમાૂં લેર્.ે Santa Clara કાઉન્દ્ટીએ, તમામ મત કેન્દ્રો ખાતે સુલભ મતદાન 

પૂરુૂં  પાર્ડયુૂં છે, અન ેપૂરુૂં  પાડ્િાનુૂં િાલુ રાખર્ે15.  

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 લેર્.ે 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)16 ની જરૂવરયાતો પૂરી કર ેતિેુૂં અપેવક્ષત છે અન ેADA પાવકુંગ જગ્યાઓ, રમે્પ, 

દરિાજાઓ, િાલિાના રસ્તાઓ અન ેઅન્દ્યોનો સમાિેર્ કરી ર્કે. 

Santa Clara કાઉન્દ્ટીમાૂં દરકે મત કેન્દ્ર ઓછામાૂં ઓછા ત્રણ (3), પરૂંતુ છ (6) સુધીના સુલભ બૅલટ માવકુંગ વડ્િાઇસ 

(BMD) િડે્ સજ્જ કરિામાૂં આિરે્. ડ્ોવમવનઅન મતદાન પ્રણાલી ICX BMD થોડ્ા વિકલાૂંગ મતદારો માટે એક સ્િતૂંત્ર 

મતદાન અનુભિ પૂરો પાડ્રે્. દરકે મત કેન્દ્ર માટે BDMs વિવિધતાભરી મતદાન પદ્ધવત વિકલ્પો સાથે ADA ફવરયાદ 

સુવિધા અને એક્ટસેસવરઝ ધરાિરે્. આ એકમોને તમામ મતપત્ર પ્રકારો અને ભાષા સૂંસ્કરણો સાથે પ્રોગ્રામ કરિામાૂં આિરે્. 

Santa Clara કાઉન્દ્ટીની ઈલેક્ટટર ોવનક મતદાન પ્રણાલી દવષ્ટની અક્ષમતા ધરાિતા મતદારોન ેસહાયતા વિના, ખાનગીમાૂં 

મત આપિાની અન ેમતપત્ર ભરિાની ક્ષમતા પરૂી પાડે્ છે. સલુભ BMD એક ઑવડ્ઓ મતદાન ઘટક િડે્ સજ્જ છે જ ે

મતદારોને તેમના મતપત્રને સાૂંભળિા અને પૂરા પાડે્લા સુલભ કીપેડ્નો ઉપયોગ કરી તેમની પસૂંદગીઓ કરિા માટે સમથશ 

બનાિ ેછે. આ પ્રણાલી ઑવડ્ઓ, વિઝ્યુઅલ અન ેસ્પર્ેવન્દ્રયને લગતાૂં ઇન્દ્ટરફેસને સમથશ બનાિે છે જ ેકોઈપણ મતદાર-

પસૂંદગીના સૂંયોજનોમાૂં મતપત્રની વિગતો જાણિામાૂં અન ેતેન ેઅૂંવકત કરિા માટે ઉપયોગમાૂં લિેાય છે. જ ેમતદારો 

મતપત્રને અૂંવકત કરિામાૂં અસમથશ છે, તઓે તેમને મતદાનમાૂં સહાય કરિા માટે બે વ્યવિઓ સુધી લાિી ર્કે છે. 

ઉપરાૂંત, વિનૂંતી કરિામાૂં આિ ેતો, ROV કાઉન્દ્ટી મતદાર માવહતી માગશદવર્શકા (CVIG)ની ઑવડ્ઓ ટેપ પરૂી પાડે્ છે.  

એક અથિા િધુ BMD વનષ્ફળ રહે અથિા ખોટકાઈ જાય તેિી પવરવસ્થવતમાૂં, ROV જરૂરી હોય તિેા કોઈપણ 

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

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

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

15 ચ  ૂંટણી સૂંહિતા §19240 

16 ર્વકલાૂંર્ અમેહરકનો અર્ધર્નયમ વેબસાઇટ: https://www.ada.gov/ 

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


 

એકમો, ક્ષમતા જરૂવરયાતો અન ેખોટકાિાની તીવ્રતાને આધાર ેપ્રાથવમકતા અપારે્. 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,ે ત ેછે કબશસાઇડ્ મતદાન અને એિા ગ્રીટસશ હોિા 

જઓે મત કેન્દ્ર પ્રવિયા દ્વારા તમામ મતદાર જરૂવરયાતોનુૂં મૂલ્યાૂંકન કરિા અન ેવનદેર્ આપિા માટે તાલીમબદ્ધ હર્.ે 

ભાષાકીય સહાય 

દરકે મત કેન્દ્ર માટે ROVનુૂં ધ્યેય જરૂરી તમામ ભાષાઓમાૂં થોડ્ા પ્રકારની ભાષા સહાયતા પૂરી પાડ્િાનુૂં છે17. Santa 

Clara કાઉન્દ્ટી માટે, આ ભાષાઓમાૂં આમનો સમાિેર્ થર્:ે 

 

- અૂંગ્રજેી 

- િાઇનીઝ 

- સ્પેવનર્ 

- ટાગાલોગ 

- વિએતનામીસ 

- ખ્મેર 

- કોવરયન 

- વહન્દ્દી 

- જાપાનીઝ 

 

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

બોલી ર્કતા હોય તેિા વદ્વભાષી કમશિારીની વનમણૂૂંક કરિાનો પ્રયત્ન કરર્.ે િોક્કસ ભાષા જરૂવરયાતો ધરાિતા 

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

અન ેમતદારને વદ્વભાષી કિેરી કમશિારી અથિા કાઉન્દ્ટીની ફોન ભાષાૂંતરણ સેિા સાથે જોડ્રે્. 

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

સ્થાનોએ કેવન્દ્રત કરિામાૂં સમથશ રહેર્ ેજ્ાૂં તેઓ સૌથી િધુ અસરકારક રીતે સમુદાયને શ્રેષ્ઠ 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. 

તમામ મતદાન સામગ્રી ફેડ્રલ દ્વારા આદેવર્ત િાર ભાષાઓમાૂં ઉપલબ્ધ હર્.ે આવધકાવરક મતપત્રો, CVR અને 

કામિલાઉ પરવબવડ્યાૂંઓ, અન ેતમામ મત કેન્દ્ર સાઇનજે ફેડ્રલ દ્વારા આદેવર્ત િાર ભાષાઓ, રાજ્ દ્વારા આદેવર્ત 

બે ભાષાઓ ખ્મેર અન ેકોવરયન, તેમજ જાપાનીઝ તથા વહન્દ્દી, જ ેજરૂરી નથી પરૂંતુ કાઉન્દ્ટી દ્વારા ભૂતકાળમાૂં પૂરી 

પડ્ાતી આિી છે, તેમનો સમાિેર્ કરર્ે. 

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

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

ફોન ભાષાૂંતર સેિા થકી પણ પૂરી કરી ર્કીએ છીએ. 

તમામ મતદાન માવહતી ફેડ્રલ દ્વારા આદેવર્ત િાર ભાષાઓમાૂં મુવરત મીવડ્યા તેમજ ઇલેક્ટટર ોવનક રીતે (જૂન અન ે

નિેમ્બર 2018 િહેલાૂં મત કેન્દ્રો ખાતે ઉપયોગમાૂં લેિાયેલ કાઉન્દ્ટી મતદાર માવહતી માગશદવર્શકા (CVIG) ધરાિતુૂં 

લેપટોપ)બૂંનેમાૂં ઉપલબ્ધ હર્.ે ભાષાકીય સહાયની ઉપલબ્ધતા લખેલા વિહ્નો તમામ મત કેન્દ્રો ખાતે મૂકિામાૂં આિરે્.  
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મત કેન્ર ક્રનયકુ્રિ ક્રવચાિણા 

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

ઉપયોગ કયો 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 કરાયો હતો. આ માપદૂં ડ્ોમાૂં જાહેર 

પવરિહન, ટર ાફીકની ઢબ, િસ્તી કેન્દ્રો, ભાષાકીય લઘુમતીઓ, વિકલાૂંગતા, િાહન માવલકીનો નીિો દર, ઓછી આિક, 

મેલ દ્વારા મતનો ઓછો ઉપયોગ અન ેઓછી મતદાર નોૂંધણીનો સમાિેર્ થાય છે (સૂંભવિત મત કેન્દ્રો અને બૅલટ ડ્ર ોપ-

ઑફ સ્થાનોને લક્ષ્યમાૂં લેિા માટે ઉપયોગમાૂં લીધેલા ડે્ટા મેપ્સ માટે પવરવર્ષ્ટ G જુઓ).  

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

માટે વિકસાિાયુૂં હતુૂં. આ મોડે્લે કાઉન્દ્ટીને 0.5 માઇલના િોરસ ભાગોમાૂં િહેંિી દીધુૂં. દરકે િોરસ ભાગને ઉપર સૂવિમાૂં 

સમાિેલા દરકે માપદૂં ડ્ માટે એકથી પાૂંિના સ્કોર પર આૂંકિામાૂં આવ્યુૂં. દરકે વ્યવિગત સ્કોરન ેઉમેરીને અૂંતે એક કુલ 

સ્કોર મેળિિામાૂં આવ્યો. પછી સૂંભવિત મત કેન્દ્ર અને બૅલટ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ સ્થાનો ઉપર નકર્ાના સ્કોરની ઉપર મૂકાયા 

હતા. જ ેસ્થળો ઊૂં િા સ્કોર િાળા િોરસ ભાગની અૂંદર, અથિા નજીક આવ્યા તમેન ેપ્રાથવમકતા આપિામાૂં આિી 

કારણ કે તઓે િધુ માપદૂં ડ્ોને પૂરા કરતાૂં હતા. 

આ પ્રવિયામાૂં જાહેર જનતા તરફથી મળેલા ઇનપુટન ેપણ ધ્યાનમાૂં લેિામાૂં આવ્યા હતા. જાહેર જનતા તરફથી મળેલા 

પ્રવતભાિમાૂં ધ્યાનમાૂં લેિાની સૌથી અગત્યની બાબતોમાૂં િસ્તી કેન્દ્રો સાથે વનકટતા, ટર ાવફકની ઢબ, ભાષાકીય લઘુમતી 

સમુદાયો, વિકલાૂંગ મતદારો, અન ેજાહેર પવરિહનનો સમાિેર્ થતો હતો. ROVએ ભૂતકાળમાૂં મતદાર નોૂંધણી તથા 

મેલ-દ્વારા-મતના ઉપયોગના નીિા દરો િાળા સમુદાયો સાથે વનકટતાને િધાર ેઅગત્યતા આપી, કારણ કે આ સમુદાયો 

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

ઉપયોગ કરી ર્કર્.ે જાહેર જનતા અને ROV કમશિારી દ્વારા પસૂંદ કરાયેલા માપદૂં ડ્ોને સાઇવટૂંગ સાધન વિકસાિિાની 

પ્રવિયામાૂં િધુ ભાર અપાયો હતો. 

ઉપરાૂંત, મત કેન્દ્ર હદોને મતદારને મત કેન્દ્ર સુધી મુસાફરી કરિાના અૂંતર અને સમયને સીવમત કરિામાૂં મદદ કરિા માટે 

સ્થાવપત કરાઈ. અન્દ્ય માપદૂં ડ્ો, જિેા કે ઓરડ્ાની ઉપલબ્ધતા, વકૂંમત, કદ, આકાર, પાવકુંગ માટે સુલભતા અને વિકલાૂંગ 

મતદારો માટે િૈકવલ્પક પદ્ધવતઓની જરૂવરયાતને વકસ્સા દર વકસ્સાના કાલ્પવનક િમને આધાર ેમૂલિિામાૂં આવ્યા હતા. 

હાલમાૂં, ROV તેમની પાસે ઉપલ્બ્ધ સૂંસાધનો િડે્ મોબાઇલ મત કેન્દ્રો પૂરાૂં પાડ્ી ર્કતુૂં નથી. જો કે, ROV ભૌગોવલક 

વ્યાપ આિરી લેિાની ન્દ્યૂનતમ જરૂવરયાત કરતાૂં આગળ િધીને િધુ મત કેન્દ્ર અન ેબૅલટ ડ્ર ોપ-બૉક્ટસ સ્થાનો રજૂ 

કરિાનુૂં ધ્યેય રાખે છે.  

ચ ૂંટણી અક્રધકાિીઓનુૂં બૂંધાિણ 

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

તરીકે સૂંદભાશયેલા18) િૂૂંટણી અવધકારીઓ ર્ક્ તેટલા િૈવિધ્યપૂણશ સમુદાયોમાૂંથી હર્ ેજથેી મતદારો માટે પ્રવિયા કરિા 

માટે જરૂરી કૌર્લ્યોનુૂં પ્રમાણ િધારી ર્કાય19. મત કેન્દ્ર કમશિારીએ ગ્રાહક સેિા, વદ્વભાષી ક્ષમતા, િૈવિધ્યપૂણશતા અન ે

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

ફરજોમાૂં રસનુૂં પ્રદર્શન કરિુૂં જોઈએ. તેમને નિી મત કેન્દ્ર ટેક્નોલૉજી, મતદારો સાથે કેિી રીતે પ્રવિયા કરિી, અન ેટોળા 

પર કાબૂના સૂંિાલન માટે તાલીમ આપિામાૂં આિરે્. િધારાના ગ્રાહક સેિા તાલીમ મુદ્દાઓમાૂં િવરષ્ઠો અને વિકલાૂંગ 

મતદારો માટે સુલભતા, સમાિેર્નો ભાિ અને યોગ્ય િાતિીતનો સમાિેર્ હર્.ે ROV પાત્રતા અન ેસમુદાયની 

જરુવરયાતોને આધાર ેશ્રેષ્ઠ ઉમેદિારોની પસૂંદગી કરર્ે. અગાઉના િૂૂંટણી અવધકારીઓને પણ નિી સ્િયૂંસેિક 
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ર્ક્તાઓ વિર્ ેજાણ કરિામાૂં આિરે્ અન ેજો તેઓ નિી કાવમશક જરૂવરયાત પ્રવતબદ્ધતાને પૂરી કરતાૂં હોય તો તેમને 

ભરતી કરી ર્કાય. 

િૂૂંટણી અવધકારીઓનુૂં બૂંધારણ િધારાની મદદ માટેના કાઉન્દ્ટી કમશિારીઓ અને સ્ટાઇપેન્દ્ડ્ પરના સ્િયૂંસેિકોનુૂં સૂંયોજન 

હરે્. લીડ્સ અને કલાકોને કલાકના ધોરણે િૂકિાતા કાઉન્દ્ટી કામદારો તરીકે કામે રખારે્ અને ગ્રીટસશ મોટે ભાગે સ્ટાઇપેન્દ્ડ્ 

પરના કામદારો હરે્ (દા. ત. અગાઉના િૂૂંટણી અવધકારીઓ, હાઇસ્કૂલ વિદ્યાથીઓ). તમામ મત કેન્દ્ર કમશિારીઓને 

ભૂવમકા અનુસાર તાલીમ અપારે્ અને તેમના કામના વદિસો એક વદિસ (સ્ટાઇપેન્દ્ડ્ પરના કામદારો) થી લઈને અનેક 

વદિસો જટેલા, જો નવહ તો, તમામ િૂૂંટણી વદિસો હરે્. ROV આઉટરીિ કાયશિમોમાૂં િૂૂંટણી કમશિારીની ભરતીનો 

સમાિેર્ થરે્ જ્ાૂં તેઓ સ્થળ પર જ એક અરજી ભરી ર્કરે્ જનેે કાઉન્દ્ટીની મૂંજૂરી માટે સુપ્રત કરિામાૂં આિરે્. 

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

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 

આિરે્. 

ઇલેક્ટટર ોક્રનક પોલબુક્ટસ (E-પોલબુક્ટસ) 

VCA હેઠળ ફેરફારોના અસરકારક અમલીકરણ માટે થઈન,ે મત કેન્દ્રોને E-પોલબુક્ટસ િડે્ અપડે્ટ કરિામાૂં આિરે્20. 

E-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 તે પછી 

માવહતીને VoteCal ને સૂંિાવરત કર ે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 પવલ્બક હેલ્થ, અન ેવડ્પાટશમેન્દ્ટ ઑફ મોટર વવ્હકલ્સ સાથે પરસ્પર સૂંિારણ અન ેમાવહતીની આપ-લે 

કર ેછે. આ નિી VCA ટેક્નોલોજી એક લેપટોપ ક્ાૂં તો ટેબ્લેટ પર કામ કરર્,ે પરૂંતુ તેન ે“હાડ્શન્દ્ડ્” કરાર્ે; એનો અથશ 

એમ કે, માત્ર ROV દ્વારા મૂંજૂર કરાયેલુૂં E-પોલબુક સોફ્ટિેર જ આ સાધન ઉપર કામ કરી ર્કર્.ે 

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

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

મતદારોની ઔપિાવરક સૂવિ છે. તે ને મુખ્યત્િે બેિડુ્ૂં  મતદાન વનિારિા માટે મતદારની મતપત્ર પ્રાપ્ત કરિા માટેની 

પાત્રતાને લગભગ વરયલ-ટાઇમમાૂં િકાસિા માટે ઉપયોગમાૂં લેિાય છે. 

નિા VCA મોડ્લ હેઠળ, E-પોલબુક્ટસને એક સુરવક્ષત તાળાબૂંધ, પાણીથી સલામત ખોખામાૂં બૂંધ કરાર્ે અને બીજા 

સુરવક્ષત પાૂંજરામાૂં કડ્ક રીતે તાળાબૂંધ કરી મૂકારે્ તથા રોવજૂંદા સૂંગ્રહણ માટે િાિી વનવદશ ષ્ટ કમશિારીને સોૂંપિામાૂં 

આિરે્. કાયશકારી કલાકો દરમ્યાન, આ એકમોમાૂં સૂંગ્રહ કરલેો ડે્ટા સતતપણે અપડે્ટ થતો હોય છે. E-પોલબુક્ટસને 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 અન ેમતદાર ડે્ટામાૂં કોઈપણ અપડે્ટના સૂંિારણ માટે 

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

વિર્ ેિધુ માવહતી મતદાન સુિક્ષા વિભાગ ભાગ 2 માૂં મળશે: મતદાિ ક્રશક્ષણ અને આઉટિીચ યોજના. 

E-પોલબુક્ટસને નામ, સરનામાૂં, જન્દ્મ તારીખ, પસૂંદગીની ભાષા, પક્ષની પસૂંદગી, વપ્રવસન્દ્ક્ટટ, અન ેમેલ-દ્વારા-મત વસ્થવત 

સવહતના મતદાર નોૂંધણી ડે્ટાની િકાસણી કરિા માટે ઉપયોગમાૂં લઈ ર્કાય. િધુમાૂં, E-પોલબુક્ટસ ક્ારયે 
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વનમ્નવલવખત મતદાર માવહતીનો સૂંગ્રહ નથી કરતાૂં: ડ્ર ાઇિર લાઇસન્દ્સ નૂંબર, અથિા સોવર્યલ વસક્ુવરટી નૂંબરનો 

કોઈપણ સૂંદભશ. E-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 પિામશશ 

િૂૂંટણી િહીિટ યોજના (EAP) પ્રવિયામાૂં સમાિેર્ક સહભાવગતા થાય તે માટેના એક પ્રયાસમાૂં, Santa Clara 

કાઉન્દ્ટીએ નીિે જણાવ્યા પ્રમાણેના બાર (12) જાહેર પરામર્શ યોજયા: 

• બે (2) વમવટૂંગ જાહેર જનતા સાથે: 

સામાન્દ્ય 

જૂન 12, 2019 

2:00-3:30pm 

Santa Clara કાઉન્દ્ટી સમાજ સેિાઓ 

રૂમ 116 

379 Tomkins Ct. 
Gilroy, CA 95020 

સામાન્દ્ય 

જુલાઈ 13, 2019 

1:00-2:30pm 

મતદારોના રવજસ્ટર ાર 

સભાગૃહ 

1555 Berger Dr., Bldg 2 
San Jose, CA 95112 

 

• બે (2) વમવટૂંગ સુલભતાની વિૂંતાઓ ધરાિતી જનતા સાથે: 

સુલભતા 

જૂન 13, 2019 

5:00-7:00pm 

કાઉન્દ્ટી સરકારનુૂં કેન્દ્ર 

રૂમ 157 

70 W. Hedding St. 
San Jose, CA 95110 

સુલભતા 

જુલાઈ 10, 2019 

11:00am-12:30pm 

Silicon Valley Independent Living Center 

બોડ્શ  રૂમ 

25 N. 14th St. Suite 1000 
San Jose, CA 95112 

 

• આઠ (8) વમવટૂંગ ભાષાકીય સુલભતા વિૂંતાઓ ધરાિતા કાઉન્દ્ટીની લક્ષ્યાૂંક કરલે ભાષા સમુદાયોમાૂંના લોકો સાથે: 

વિએતનામીસ 

જૂન 17, 2019 

6:30-8:00pm 

Tully San Jose ર્ાખા લાઇબ્રેરી 

સમુદાય ખૂંડ્ 

880 Tully Rd. 
San Jose, CA 95111 

ખ્મેર 

જૂન 18, 2019 

5:30-7:00pm 

કાઉન્દ્ટી સરકારી કેન્દ્ર 

રૂમ 157 

70 W. Hedding St. 
San Jose, CA 95110 

ટાગાલોગ 

જૂન 21, 2019 

4:30-6:00pm 

Milpitas પુસ્તકાલય 

પ્રેક્ષકગૃહ 

160 N. Main St. 
Milpitas, CA 95035 

સ્પેવનર્ 

જૂન 24, 2019 

4:00-5:30pm 

Mayfair સમુદાય કેન્દ્ર 

Lincoln રૂમ 

2039 Kammerer Ave. 
San Jose, CA 95116 

િાઇનીઝ 

જૂન 25, 2019 

5:30-7:00pm 

Quinlan સમુદાય કેન્દ્ર 

સામાવજક રૂમ 

10185 N. Stelling Rd. 
Cupertino, CA 95014 



 

કોવરયન 

જૂન 27, 2019 

2:00-3:30pm 

મતદારોના રજીસ્ટર ાર 

સભાગૃહ 

1555 Berger Dr., 
Building 2 

San Jose, CA 95112 

વહન્દ્દી 

જુલાઈ 8, 2019 

7:30-9:00pm 

ભારતીય સમુદાય કેન્દ્ર 

Gita & Ashok Vaish રૂમ 

525 Los Coches St. 
Milpitas, CA 95035 

જાપાનીઝ 

જુલાઈ 11, 2019 

4:30-6:00pm 

Joyce Ellington ર્ાખા પુસ્તકાલય 

સમુદાય રૂમ 

491 E. Empire St. 
San Jose, CA 95112 

 

EAP વમવટૂંગો માટેનુૂં સમયપત્રક અન ેજાહેર સૂિનાઓ દરકે વમવટૂંગથી ઓછામાૂં ઓછા 10 વદિસ પહેલાૂં િેબસાઇટ પર 

મૂકિામાૂં આવ્યા હતા. Santa Clara કાઉન્દ્ટી સરકારનુૂં કેન્દ્ર, 70 W. Hedding Street, San Jose, CA 95110 ની 

બહાર જાહેર સૂિનાઓ પણ મૂકિામાૂં આિી હતી. ઉપરાૂંત, ROVએ વમવટૂંગની જાહેરાત કરિા માટે Nextdoor, 

Facebook, Twitter, અને Instagramનો પણ ઉપયોગ કયો. પવરવર્ષ્ટ Hમાૂં EAP વિકસાિિા સૂંબૂંવધત વમવટૂંગોની 

તમામ સૂિનાઓ સમાિેલી છે. 

EAP વમવટૂંગોમાૂં લક્ષ્ય રખાયેલા મુદ્દાઓ આ હતા: 

• સૂંભવિત મત કેન્દ્ર સ્થાનો 

• સૂંભવિત બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો 

• વિવિધ ભાષા સુલભતા જરૂવરયાતો 

• વિવિધ મતદાર સુલભતા જરૂવરયાતો 

• મીવડ્યા અને કાયશિમો થકી સમુદાય આઉટરીિ માટેની ભલામણો 

વમવટૂંગમાૂં પૂરી પાડે્લી સામગ્રીઓમાૂં એક મત કેન્દ્ર ભરતી િોપાવનયુૂં અને સૂંભવિત મત કેન્દ્રો માટે માવહતી અન ેસૂિનો 

એકઠાૂં કરિામાૂં મદદ કરિા માટે એક સાઇટ પસૂંદગી સિેક્ષણ (પવરવર્ષ્ટ I માૂં દર્ાશિેલુૂં) હતા. વમવટૂંગોમાૂંથી મળેલા 

તમામ ઇનપુટ વમવટૂંગ વમવનટ્સમાૂં દસ્તાિેવજત કરાયા હતા (પવરવર્ષ્ટ J).  

ચ ૂંટણી વહીવટ યોજના (EAP) ક્રવકાસ સમયિખેા21 

EAPનો પ્રસ્તાવિત ડ્ર ાફ્ટ જાહેર કરિો ઑગસ્ટ 16, 2019 

EAP ડ્ર ાફ્ટ પર 14-વદિસનો જાહેર વટપ્પણી સમયગાળો ઑગસ્ટ 16, 2019 થી ઑગસ્ટ 30, 2019 

ડ્ર ાફ્ટ EAP પર વિિારણા કરિા સુનાિણી માટે 10-વદિસની જાહેર 

નોટીસ જારી કરિી 
ઑગસ્ટ 20, 2019 

ડ્ર ાફ્ટ EAP પર વિિારણ કરિા પહેલી જાહેર સુનાિણી 

ઑગસ્ટ 30, 2019 

5:30-7:30pm 

70 W. Hedding Street 
San Jose, CA 95110 

બોડ્શ  ઓફ સુપરિાઇઝસશના િેમ્બસશ 

 
21 સમયરેખા એક અંદાિ છે અને ફેરફારને પાત્ર છે. 



 

ડ્ર ાફ્ટ EAP પર વિિારણ કરિા બીજી જાહેર સુનાિણી 

સપ્ટેમ્બર 4, 2019 

6-8pm 
70 W. Hedding Street 
San Jose, CA 95110 

બોડ્શ  ઓફ સુપરિાઇઝસશના િેમ્બસશ 

જાહેર સુનાિણી પછી ડ્ર ાફ્ટ EAPમાૂં સુધારો કરિાનો સમયગાળો 
ઑગસ્ટ 30, 2019 થી 

સપ્ટેમ્બર 18, 2019 

સુધારલે EAP તમામ ભાષાઓમાૂં પ્રવસદ્ધ કરિી ઑક્ટટોબર 11, 2019 

સુધારલે EAP પર 14-વદિસનો જાહેર વટપ્પણી સમયગાળો 
ઑક્ટટોબર 11, 2019 થી 

ઑક્ટટોબર 25, 2019 

અૂંવતમ EAP અપનાિિી અન ેપ્રવસદ્ધ કરિી નિેમ્બર 15, 2019 

EAPનો વર્ક્ષણ અન ેઆઉટરીિ ભાગ મૂંજૂરી માટે રાજ્ સવિિને 

મોકલિો 
નિેમ્બર 15, 2019 

 

જાહેિ સ ચનાઓ 

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

સૂિનાઓ મતદારોન ેજાણ કરર્ ેકે તમામ-મેલ કરાયેલા મતપત્ર િાળી િૂૂંટણી યોજિામાૂં આિરે્, અને મતદારો 

ત્રણમાૂંની એક રીતે તેમના મતપત્રોથી મત આપી ર્કર્:ે મેલ દ્વારા (ટપાલ ખિશ િૂકિેલ), કોઈપણ બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ 

સ્થાન પર, અથિા કાઉન્દ્ટીમાૂં કોઈપણ મત કેન્દ્ર ખાતે. નોટીસોમાૂં એક વલૂંકનો પણ સમાિેર્ થર્ ેજ્ાૂં મતદારો એ 

તારીખો, સ્થાનો, અન ેમત કેન્દ્રો અન ેબૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો ખુલ્લા હર્ે તે કલાકો, તેમજ એક સુલભ ફોમેટ અથિા 

અૂંગ્રજેી વસિાયની રજૂ કરાયેલી આઠમાૂંથી એક ભાષામાૂં મેલ-દ્વારા-મત મતપત્ર માટે વિનૂંતી કરિાની સમયસીમા પણ 

જોઈ ર્કર્ે. સીધા મેઈલસશમાૂં પૂરી પાડે્લી િધારાની માવહતીમાૂં આમનો સમાિેર્ થર્:ે રહેઠાણની પુવષ્ટ અન ેમતદાર 

માવહતી િકાસણી અૂંગેની સામગ્રી, વ્યાપારી જિાબી ટપાલ, અગત્યની મત કેન્દ્ર માવહતી, કાઉન્દ્ટી અને રાજ્ મતદાર 

માવહતી માગશદવર્શકા વિગતો, તથા નામ અન/ેઅથિા પક્ષ જોડ્ાણ અપડે્ટ કરિા વિર્ ેસૂિનાઓ. આ સૂિનાઓ 

મતદારોને ROV િેબસાઇટ, ફોન નૂંબરો, અન ેસહાય માટે વિનૂંતી કરિા એક ટોલ ફ્રી હોટલાઇન (866) 430-VOTE 

માટેની એક વલૂંક પણ પૂરી પાડ્ર્.ે 

સીધા મેઇલસશનો પ્રથમ સેટ િૂૂંટણીના લગભગ 90 વદિસ પહેલાૂં મોકલિામાૂં આિરે્ (E-90) જનેા પછી બીજો સેટ 

િૂૂંટણીના લગભગ 29 વદિસ પહેલાૂં (E-29) મોકલિામાૂં આિરે્.  

િૂૂંટણી સૂંવહતા દ્વારા જરૂરી બનાિેલા બે સીધા મેઇલસશ ઉપરાૂંત, ROV એિા મતદારો માટે, જઓે મોડ્ી નોૂંધણી કરાિે 

અન ેકાઉન્દ્ટી મતદાર માવહતી માગશદવર્શકા પ્રાપ્ત ન કર,ે એક ત્રીજુૂં  મેઇલર પણ તૈયાર કરી રહી છે. સીધા મેઇલસશનો આ 

સેટ િૂૂંટણીના લગભગ 15 થી 10 વદિસ પહેલાૂં મોકલિામાૂં 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 કાઉન્દ્ટીના મતદારોના રવજસ્ટર ાર (ROV)એ આૂંતવરક પ્રવિયા વિકાસ, વહતધારક અને 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 લઈન ેSanta Clara કાઉન્દ્ટીની અૂંદરની 

સુધરાઈઓ સુધીના વિવિધ સૂંપકોના નેટિવકુંગ તથા સહયોગ થકી ઉમેરિામાૂં આિરે્. LAAC અન ેVAAC બૂંનેની 

પ્રથમ વમવટૂંગો સવમવતઓની રિના કરિામાૂં અને દરકે સવમવતના ધ્યેયો નક્કી કરિા માટે ઉપયોગમાૂં લેિાઈ હતી. દરકે 

સવમવતની પ્રથમ થોડ્ી વમવટૂંગોની તારીખ, સમય અને સ્થળો નીિ ેઆપેલા છે: 

ભાષા સુલભતા સલાહકાિ સક્રમક્રત (LAAC) 

તાિીખ સ્થાન સમય 

જૂન 5, 2019 
Sobrato Center for Nonprofits 

1400 Parkmoor Ave., San Jose, CA 95126 
3:00 – 5:00pm 

જૂન 19, 2019 
Sobrato Center for Nonprofits 

1400 Parkmoor Ave., San Jose, CA 95126 
3:00 – 5:00pm 

જુલાઈ 17, 2019 
Sobrato Center for Nonprofits 

1400 Parkmoor Ave., San Jose, CA 95126 
2:00 – 4:00pm 

 

મતદાન સુલભતા સલાહકાિ સક્રમક્રત (VAAC) 

તાિીખ સ્થાન સમય 

જૂન 7, 2019 
ROV સભાગૃહ 

1555 Berger Dr. Bldg. 2, San Jose, CA 95112  
3:00 – 5:00pm 

જૂન 18, 2019 
ROV સભાગૃહ 

1555 Berger Dr. Bldg. 2, San Jose, CA 95112 
3:00 – 5:00pm 

જુલાઈ 16, 2019 

Silicon Valley Independent Living Center  

બોડ્શ  રૂમ 

25 N. 14th St., Suite 1000, San Jose, CA 95112 

10:00am – 

12:00pm 

 

તમામ LAAC અન ેVAAC વમવટૂંગોની સૂવિ ROV િેબસાઇટ પર મૂકિામાૂં અને જાળિિામાૂં આિરે્. 

www.sccvote.org/voterschoice LAAC વમવટૂંગના મુસદ્દાઓ તથા વમવનટ્સ પવરવર્ષ્ટ K માૂં જોઈ ર્કાય છે અન ે

VAAC વમવટૂંગના મુસદ્દાઓ તથા વમવનટ્સ પવરવર્ષ્ટ L માૂં. 

  

file:///C:/Users/shelby.galaviz/www.sccvote.org/voterschoice


 

ભાગ 2 - મતદાિ ક્રશક્ષણ અને આઉટિીચ યોજના 
મતદારની પસૂંદગી અવધવનયમ (VCA) એ જરૂરી બનાિે છે કે VCAનુૂં અમલીકરણ કરતી કોઈપણ કાઉન્દ્ટી એક મતદાર 

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

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

સેિાઓ પર સમુદાયોને વર્વક્ષત કરિા માટે આઉટરીિ અવનિાયશ બનાિે છે.  

Santa Clara કાઉન્દ્ટીના 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 વિર્ ેવર્વક્ષત કરિા માટે થઈને ROV કેિી રીતે તેમની હાલની આઉટરીિ પદ્ધવતઓને 

ઉપયોગમાૂં લેર્ ેઅને સમુદાયો સુધી પહોૂંિિાની નિી રીતો સાથે તેને 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 ધરાિે 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, અન ે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 અને તમામ સમુદાયો સાથે મળીને કામ કરિુૂં. 

મીક્રડ્યાનો ઉપયોગ 

ROV 2019ના ઉનાળામાૂં મોડે્થી અથિા પાનખરની ર્રુઆતમાૂં ર્રુ થનારી એક મીવડ્યા ઝુૂંબેર્માૂં મત કેન્દ્ર મોડે્લ, 

મેલ-દ્વારા-મત પ્રવિયા, િહેલાૂં મતદાનના વિકલ્પો અન ેમત કેન્દ્ર ખાતે કામ કરિાની તકો વિર્ ેમાવહતી પૂરી પાડ્ર્.ે આ 

ઝુૂંબેર્ જાહેર જનતાને િૂૂંટણી મોડે્લમાૂં આિનારા ફેરફાર વિર્ ેજાણકારી આપિાના પ્રયાસમાૂં એક નોૂંધપાત્ર રોકાણને 

દર્ાશિે છે અને ROVના ઇવતહાસમાૂં સૌથી મોટી જાહેરાત પવરયોજના બની રહી છે. મીવડ્યા આઉટલેટ્સમાૂં 

વનમ્નવલવખતનો સમાિેર્ થાય છે, પરૂંતુ તેટલાથી સીવમત નથી: 

 

1. સ્થાવનક ટેવલવિઝન અન ેસામુદાવયક કેબલ સ્ટેર્નો 

a. Comcast 
b. Univision 
c. Telemundo 
d. Namaste TV 
e. Crossing TV 

2. સમાિારપત્રો (સ્થાવનક અને સામુદાવયક) 

a. The Mercury News 
b. Metro 
c. Morgan Hill Times 
d. Gilroy Dispatch 
e. El Observador 
f. Epoch Times 



 

g. India West 
h. Korea Times 
i. Nichi Bei Weekly 
j. Philippine News 
k. San Jose State Spartan Daily 
l. Santa Clara University Newspaper 
m. Stanford Daily 
n. Viet Nam Daily 
o. World Journal 
p. N & R 
q. China Press 
r. JWeekly 
s. Spotlight 
t. Bayspo Magazine 
u. Daily Post 
v. India Current 

3. રવેડ્યો 

a. KBAY/KEZR 
b. KFOX 
c. KRTY/KLIV 
d. Sound of Hope 
e. Sing Tao 
f. Univision 
g. Vien Thao 
h. Celina Rodriguez 
i. China Press 
j. Radio Zindagi 

4. ROV અન ેકાઉન્દ્ટી માટે સોવર્યલ મીવડ્યા અન ેિે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. Santa Clara કાઉન્દ્ટીમાૂં વસ્થત પ્રમુખ લીગ સ્પોટ્સશ ફે્રન્દ્િાઇવઝસ થકી જાહેરાતો 

8. વડ્પાટશમેન્દ્ટ ઑફ મોટર વવ્હકલ્સની બ્રાન્દ્િ ઑવફસો પર ટેવલવિઝન મોવનટર જાહેરાતો 

9. 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 

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

થર્.ે આ PSAs VCA વિર્ ેસામાન્દ્ય માવહતી, VCA વિર્ ેિોક્ટક્ટસ ભાષામાૂં માવહતી અન ેટોલ-ફ્રી ભાષા સહાય 

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

આિરી લેર્.ે 

 

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


 

મતદારોને આિનારી િૂૂંટણી વિર્ ે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, અન ેમતદારો જઓે અૂંધ છે અથિા દવષ્ટની તકલીફ ધરાિ ેછે, સવહતના તમામ કાઉન્દ્ટી 

મતદારો સુધી પહોૂંિાય.  

સામુદાક્રયક હાજિી યોજના અને મતદાતા ક્રશક્ષણ સામગ્રીઓ 

િષશભરમાૂં ROV સતતપણ ેસેંકડ્ો સામુદાવયક કાયશિમોમાૂં ભાગ લે છે. મતદારોને િૂૂંટણીઓ કેઈ રીતે સૂંિાવલત થાય છે 

તેમાૂં ફેરફાર વિર્ ેજાણ કરિા, વિવિધ આઉટરીિ કાયશિમોમાૂં VCA માવહતીનો ઉમેરો કરિામાૂં આિી રહ્ો છે. ROV 

નિા મતદાન મોડે્લ વિર્ ેતેમના સમુદાયોને જાણ કરિાની ઉત્તમ રીત વિર્ ેપણ CBOs સાથે સવિયપણે કામ કરી રહ્ુૂં 

છે. મતદાર વર્ક્ષણન ેઆગળ િધારિામાૂં મદદ કરિા માટે સૂિના સામગ્રી અન ેકમશિારીઓ ઉપલબ્ધ કરાઈ રહ્ાૂં છે.  

જ ેસૂંસ્થાઓ આિનારા મત કેન્દ્ર મોડે્લ વિર્ ેજાણતી હતી અને િધુ જાણિા માૂંગતી હતી, તેમની સમક્ષ પહેલેથી જ 

પ્રસ્તુવતઓ કરાયાૂં હતા, જમે કે, વનમ્નવલવખત: 

• લીગ ઑફ વિમેન િોટસશ Cupertino-Sunnyvale  

• લીગ ઑફ વિમેન િોટસશ Mountain View-Los Altos  

• ડે્મોિેવટક 21st સેન્દ્િુવર ક્લબ 

• ઑવફસ ઑફ વિમેન્દ્સ પૉલીસી 

• સાઉથ કાઉન્દ્ટી ડે્મોિેવટક ક્લબ  

• Almaden Valley કમ્યુવનટી અસોવર્એર્ન  

• Santa Clara કાઉન્દ્ટી ઑવફસ ઑફ એજ્ુકેર્ન  

• API જવસ્ટસ કોઅવલર્ન 

• વિમેન્દ્સ ઇક્વાવલટી 2020 લીડ્રવર્પ કાઉવન્દ્સલ  

• Silicon Valley કમ્યુવનટી ફાઉન્દ્ડે્ર્ન (SVCF) અને Silicon Valley કાઉવન્દ્સલ ઑફ નોન-પ્રોવફટ્સ (SVCN) 

કમુવનટી એન્દ્ગજેમેન્દ્ટ લૂંિન  

• Orchard City ઇનવડ્વિવઝબલ  

• ગલ્સશ અવિવિૂંગ ઇન નૉન-ટરે વડ્ર્નલ સબ્જકે્ટટ્સ  

• CalWORKs એમ્પ્લોયમેન્દ્ટ સવિશવસઝ ઑવફસ  

VCAની એક પ્રારૂં વભક વમવટૂંગ યોજિામાૂં આિી હતી અન ેROVને વિવિધ રીતે સહાય કરિામાૂં સૂંભવિતપણે રસ 

ધરાિતા ત્રીસ કરતાૂં િધાર ેCBOsએ તેમાૂં ભાગ લીધો હતો. ROVનુૂં ધ્યેય એિા તમામ CBOsને તાલીમ આપિાનુૂં છે 

જઓે ROVને કાઉન્દ્ટીને મત કેન્દ્ર મોડે્લ વિર્ ેજાણકારી આપિામાૂં મદદ કરિામાૂં રસ ધરાિે છે. 

આ લખાઈ રહ્ુૂં છે ત્યાર ેઅન્દ્ય સામુદાવયક સહભાવગતા પ્રિૃવત્તઓ હાલ આયોજન પ્રવિયા હેઠળ છે. આ દરમ્યાન, ROV 

જાહેર સામગ્રીઓ, જમે કે મત કેન્દ્ર ભરતી િોપાવનયાૂં અને VCA પ્રસ્તુવતઓ, વિકસાિિાનુૂં િાલુ રાખી રહ્ુૂં છે, જમેને 

તેમના પોતાના સમુદાયોન ેવર્વક્ષત કરિામાૂં રસ ધરાિતી તમામ સૂંસ્થાઓ અને વ્યવિઓને િહેંિિામાૂં આિરે્. 

સમુદાય આઉટરીિ યોજના વિર્ ેિધુ માવહતી પવરવર્ષ્ટ Mમાૂં મળર્.ે 

સીધા મેઈલસશ 

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

વિર્ ેજાણ કરિા માટે અને ટોલ-ફ્રી મતદાર સહાય હોટલાઇન, (866) 430-VOTE ની જાહેરાત કરિા માટે સૂંપકશ  કરર્.ે 

મેલ મતદારોને નિા િૂૂંટણી મોડે્લ, આિનારી િૂૂંટણી વિરે્ 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 ખુલ્લાૂં રહેર્ ેતે 

કલાકો ઍક્ટસેસ કરી ર્કે, તેઓને મળર્ે. સીધા મેઈલસશમાૂં પૂરી પાડે્લી િધારાની માવહતીમાૂં રહેઠાણની પુવષ્ટ અને 



 

મતદાર માવહતી િકાસણી અૂંગેની સામગ્રી, વ્યાપારી જિાબી ટપાલ, અગત્યની મત કેન્દ્ર માવહતી, કાઉન્દ્ટી અન ેરાજ્ 

મતદાર માવહતી માગશદવર્શકા વિગતો, તથા નામ અને/અથિા પક્ષ જોડ્ાણ અપડે્ટ કરિા વિર્ ેસૂિનાઓનો સમાિેર્ 

થર્.ે એક ત્રીજુૂં  મેઈલર એિા મતદારો માટે હર્ે જઓે મોડ્ી નોૂંધણી કરાિે છે અન ેકાઉન્દ્ટી મતદાર માવહતી માગશદવર્શકા 

પ્રાપ્ત નવહ કર.ે ત્રણ પૈકી એક મેઈલરમાૂં મતદારોને તેમના મતદાર રકેડ્શ  વિર્ ેિોક્કસ માવહતી અપડે્ટ કરિામાૂં સમથશ 

બનાિતી એક રહેઠાણ પેનલનો સમાિેર્ થર્.ે 

ROV વેબસાઇટ પિ મતદાિ ક્રશક્ષણ સૂંસાધનો 

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

િેબસાઇટ પર ઇલેક્ટટર ોવનક ફોમેટમાૂં ઉપલબ્ધ છે અને રહેર્.ે માિશ 2020ની પ્રમુખપદ માટેની પ્રાથવમક િૂૂંટણી પહેલાૂં, 

ROV િેબસાઇટ વનમ્નવલવખત માવહતી ધરાિરે્: 

• 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 અન ેિકશર્ોપ સમયપત્રક 

• VCA-સૂંબૂંવધત નકર્ાઓ 

 

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 જૂન 5, 

2019ના રોજ એક ભાષા સુલભતા સલાહકાર સવમવત (LAAC)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 પાડ્રે્. આ સવમવત 2020ના િૂૂંટણી િિો દરમ્યાન સમુદાય પાસેથી જાણિાના એક સતત 

િાલતા સાધન તરીકે હાજર રહેર્.ે 

 

ભાષા લઘુમતી સમદુાયની ઓળખ કિવી 

ભાષાકીય લઘુમતી સમુદાયો Santa Clara કાઉન્દ્ટીમાૂં નોૂંધણી થયેલા મતદારોની પસૂંદગીની ભાષા વિનૂંતીઓને 

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

માવહતીની સાથે જોડ્ાણમાૂં કરીને, ROVએ આગળ પડ્તાૂં ભાષા વિસ્તારોનો એક નકર્ો બનાવ્યો છે. આઉટરીિન ે

આયોવજત મતદાર વર્ક્ષણ અન ેઆઉટરીના ભાગ રુપે આ સ્થાનોને લક્ષ્યમાૂં રાખિા માટે તૈયાર કરાર્ે. ROV વિવિધ 

ભાષાકીય લઘુમતી સમુદાયો પાસેથી આઉટરીિની અન્દ્ય પદ્ધવતઓ અને જમેાૂં ભાગ લેિુૂં ઉપયોગી હોઈ ર્કે તેિા 

સમુદાય કાયશિમોની ઓળખ કરિા માટે ઇનપુટ પણ માૂંગી રહ્ુૂં છે. 

ભાષાકીય લઘુમતી સમુદાયોન ેસેવા આપવી જોઈએ 

ROV અૂંગ્રજેી સવહતની નિ (9) ભાષાઓમાૂં સેિાઓ પૂરી પાડ્ી રહ્ુૂં છે. િાર ભાષાઓ ફેડ્રલ દ્વારા આદેવર્ત છે: 

અૂંગ્રજેી, િાઇનીઝ, સ્પેવનર્, ટાગાલોગ અને વિયેતનામીસ. બે ભાષાઓ રાજ્ દ્વારા આદેવર્ત છે: ખ્મેર અન ેકોવરયન. 

બાકીની બે ભાષાઓ, વહન્દ્દી અને જાપાનીઝ, કાઉન્દ્ટીમાૂં આ સમુદાયોની બહોળી હાજરીન ેકારણે ROV દ્વારા 



 

ભૂતકાળથી પૂરી પડ્ાતી આિી છે. સત્તાિાર મતપત્રો, ર્રતી મતદાર નોૂંધણી, કામિલાઉ મતપત્ર પરબીવડ્યાૂં અન ે

તમામ મત કેન્દ્ર અન ેબૅલટ ડ્ર ોપ-બોક્ટસ સાઇનજે તમામ નિ ભાષાઓમાૂં પૂરા પાડ્િામાૂં 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, તેલુગ,ુ અન ે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 ધ્યેય રાખર્ે. ર્ક્ તેટલી િધુ ભાષાઓને સમથશન આપિાની 

કોવર્ર્ કરિાની પ્રણાલી તાજતેરની િૂૂંટણીઓમાૂં ઉપયોગમાૂં લેિાઈ છે, આથી ROV આ ભાષાકીય સમુદાયોમાૂં 

પરૂંપરાગત રીતે ભરતી કરિા ઉપરાૂંત ભૂતપૂિશ િૂૂંટણી અવધકારીઓનો સૂંપકશ  કરર્.ે  

ભાષાકીય લઘુમતી સમુદાયો માટે મતદાિ ક્રશક્ષણ વકશશોપ  

ROV અગાઉ જણાિેલી નિ (9) ભાષાઓમાૂં 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 અને તારીખોની પસૂંદગી કરિામાૂં ઉપયોગમાૂં લેર્ ેઅન ેતમામ િકશર્ોપ્સમાૂં હાજરી 

આપનારાઓને સહાય માટે ભાષા માટેના િોક્ટક્ટસ દુભાવષયાઓ હર્.ે આ લખાય છે ત ેસમયે, ROV ઑક્ટટોબર 

2019થી ર્રુ કરીન ેઅમેવરકન કોવરયન કમ્યુવનટી સવિશવસઝ સાથે વદ્વભાષી મતદાર વર્ક્ષણ િકશર્ોપ્સ યોજિાનુૂં 

આયોજન કરી રહી છે અને હાલમાૂં િાઇનીઝ, સ્પેવનર્, ટાગાલોગ, વિએતનામીસ, વહન્દ્દી, ખ્મેર અને જાપાનીઝ 

ભાષાકીય સમુદાયો સાથે િકશર્ોપ્સનુૂં આયોજન કરિાની પ્રવિયામાૂં છે.  

ભાષાકીય લઘુમતી સમુદાયોન ેલક્ષ્યમાૂં િાખતો 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 તે 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. સમાિારપત્રો (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 (વિએતનામીસ) 

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. રવેડ્યો  

a. Univision (સ્પેવનર્) 

b. Celina Rodriquez (સ્પેવનર્) 

c. Sound of Hope (િાઇનીઝ) 

d. Sing Tao (િાઇનીઝ) 

e. Vien Thao (વિએતનામીસ) 

f. China Press (િાઇનીઝ) 

g. Radio Zindagi (વહન્દ્દી) 

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) લઘુમતી ભાષાકીય સમુદાયોમાૂં મતદારોને આિનારી િૂૂંટણી અન ેટોલ-ફ્રી 

સહાય હોટલાઇન વિર્ે જણાિિા ઉપયોગમાૂં લેિાર્ે. PSAsને લઘુમતી ભાષા ટેવલવિઝન, રવેડ્યો, સમાિારપત્રો 

અન ેઓનલાઇન્દ્સ સ્ત્રોતો થકી પહોૂંિાડ્િામાૂં આિરે્. 

 

ભાષાકીય લઘુમતી સમદાયો સુધી પહોૂંિિાની અન્દ્ય તકોમાૂં મીવડ્યા માવહતી સત્રો, જમે કે એક આયોવજત કરલેુૂં ઑપન 

હાઉસ જ્ાૂં ROV મત કેન્દ્રોમાૂં મૂકાનારી નિી મતદાન પ્રણાલીનુૂં પ્રદર્શન કરર્,ે દરમ્યાન વદ્વભાષી કમશિારીઓ પૂરાૂં 

પાડ્િાનો સમાિર્ ેથાય છે. 

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


 

ચ ૂંટણી અક્રધકાિીઓ 

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

બૉડ્શ  તરીકે સૂંદવભશત)22. મત કેન્દ્રો માટે કમશિારીઓને કામે રાખિા એ િૂૂંટણીના વદિસથી વનકટતા અને મત કેન્દ્રના કદ 

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

મોટા મત કેન્દ્રો પર અને િ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 હરે્. િૂૂંટણીના વદિસથી 3 વદિસ પહેલાથી િૂૂંટણીના વદિસથી 1 વદિસ પહેલા સુધી, મત કેન્દ્રો પર 

ઓછામાૂં ઓછા 11 કમશિારી સભ્યો હરે્. િૂૂંટણીના વદિસે, દરકે મત કેન્દ્ર પર ઓછામાૂં ઓછા 15 કમશિારી સભ્યો હરે્. 

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

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 કૌર્લ્યો 

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 ખુલ્લી-ભરતી અરજી પ્રવકયા િડે્.  

ક્રવભાગ 3: મતદાિ સૂંપકશ  – ક્રવકલાૂંગ મતદાિો 

મતદારોના રવજસ્ટર ાર (ROV)એ જૂન 7, 2019ના રોજ સુલભતાની વિૂંતા િાળા મતદારો, જમે કે િવરષ્ઠો અથિા વિકલાૂંગ 

મતદારો પાસેથી નિુૂં િૂૂંટણી મોડે્લ તેમને 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 વિરે્ 

પ્રવતભાિ પૂરો પાડ્ર્.ે આ સવમવત 2020ના િૂૂંટણી િિો દરમ્યાન સમુદાય પાસેથી જાણિાના, અને સાથે કામ કરિાના 

એક સતત િાલતા સાધન તરીકે હાજર રહેર્.ે 

ક્રવકલાૂંગ મતદાિોની જરૂક્રિયાતોની ઓળખ કિવા માટે ઉપયોગમાૂં લેવાતી પદ્ધક્રતઓ 

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

કરિા માટે થઈન ેROV િાર (4) પ્રાથવમક સ્ત્રોતોમાૂંથી વિકલાૂંગ મતદારો અૂંગેની ભલામણોનુૂં વિશ્લેષણ કર ેછે: (1) 

વિકલાગ નાગવરકો, (2) વિકલાૂંગ મતદારોને ટેકારુપ સેિાઓ પૂરી પાડ્તાૂં CBOs, (3) VCAનુૂં અમલી કરતી અન્દ્ય 

કાઉન્દ્ટીઓ, અને (4) રાજ્ સવિિની કિેરી. જ્ાૂં VCA જ ેરીતે મતદાન હાથ ધરાય તેમાૂં એક વબલકુલ નિુૂં પ્રકરણ ર્રુ 

કરી રહ્ુૂં છે, ROV પણ વિકલાૂંગતા ધરાિતા મતદારો (અને તેમન ે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: 

• Vista Center for the Blind and the Visually Impaired 

• State Council on Developmental Disabilities – Central Coast Office 

• Handicapables 

• Santa Clara િૅવલ બ્લાઇન્દ્ડ્ સેન્દ્ટર 

• San Andreas વરવજયોનલ સેન્દ્ટર 
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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 ધરાિે છે. 

ક્રવકલાૂંગ સમુદાયો માટે આઉટિીચ 

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

કેવન્દ્રત કરર્ે. આમાૂં દરકે મત કેન્દ્ર ખાતે ઓછામાૂં ઓછા ત્રણ સુલભ મતદાન સાધનોની ઉપલબ્ધતા વિર્ ેમાવહતી, 

તેમજ દૂરસ્થ સુલભ િોટ-બાય-મેલ (RAVBM) પ્રણાલીના ઉપયોગ માટે વિનૂંતીના વિકલ્પનો સમાિેર્ થર્.ે RAVBM 

પ્રણાલી માત્ર નોૂંધણી થયેલા વિકલાૂંગ મતદારો દ્વારા, તેમજ સૈન્દ્ય તથા વિદેર્માૂં રહેતા મતદારો ઉપયોગમાૂં લેિા માટે 

વનવદશ ષ્ટ થયેલી છે23.  

માવહતી િહેંિણીની અન્દ્ય તકોમાૂં આમનો સમાિેર્ થાય છે: 

1. અન્દ્યોની સાથે, િવરષ્ઠો અથિા વિકલાૂંગોને સેિાઓ અન ે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 વિકલ્પો અન ેએક મોક (આભાસ િાળા) મત 

કેન્દ્રનો અનુભિ કરિા માટે કોઈ મીવડ્યા તકો 

4. મત કેન્દ્રો ખાતે સુલભતાનો વિકલ્પ પ્રદવર્શત કર ેતેિી રવેડ્યો અને ટેવલવિઝન જાહેર સેિાની જાહેરાતો 

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

ઉપલબ્ધતા પ્રદવર્શત કરિા માટે ઉપયોગમાૂં લેિાર્.ે  

ક્રવકલાૂંગ મતદાિો માટે સેવાઓ 

તમામ મત કેન્દ્રો વિકલાૂંગતા િાળા અમેવરકનો અવધવનયમ (ADA)ની પૂતશતા કરર્.ે 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 ત્રણ થી છ મતદાન સાધનો, જમેને બૅલટ માવકુંગ વડ્િાઇસ (BMD) 

તરીકે પણ ઓળખિામાૂં આિ ેછે, જ ેવિકલાૂંગ મતદારોન ેસ્િતૂંત્રપણે અન ેખાનગી રીતે મત આપિા સમથશ બનાિિા 

માટે ADA પૂતશતા લાક્ષવણકતાઓ ધરાિે છે, તેમના િડે્ સજ્જ કરિામાૂં આિરે્. એિા મતદારો જઓે તેમના ઘરથેી 

આરામથી મત આપિા માૂંગતા હોય, તેમની પાસે પણ RAVBM પ્રણાલી માટે અરજી કરિાનો અન ેઍક્ટસેસ કરિાનો 

વિકલ્પ હર્.ે 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. બૂંન ેલાઇનો ભાષા સહાય પૂરી પાડે્ છે. 

ક્રવકલાૂંગતા સમુદાય માટે મતદાિ ક્રશક્ષણ વકશશોપ 

ROV િવરષ્ઠો અન ેવિકલાૂંગ મતદારોને ઉપલબ્ધ સુલભતા વિકલ્પો અને મત કેન્દ્ર પ્રવિયા વિર્ ેમાવહતી પૂરી પાડ્િા માટે 

મતદાર વર્ક્ષણ િકશર્ોપ્સ યોજર્.ે િકશર્ોપ્સમાૂં મત કેન્દ્ર મોડે્લ વિર્ ેવર્ક્ષણ, નિા મતદાન સાધનનુૂં પ્રદર્શન, મતદાના 

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

વિક્ટલ્પોનો સમાિેર્ કરર્,ે પરૂંતુ તેટલાથી મયાશવદત નવહ હોય. ROV િકશર્ોપના સ્થાનો અને તારીખો પસૂંદ કરિા માટે 
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મતદાન સુલભતા સલાહકાર સવમવત (VAAC) સભ્યોના ઇનપુટનો ઉપયોગ કરર્.ે તાજતેરમાૂં, ROV એ વિસ્ટા સેન્દ્ટર 

ફોર બ્લાઇન્દ્ડ્ ઍન્દ્ડ્ વિઝ્યુઅલી ઇમ્પેડ્શ  માટે એક િકશર્ોપનુૂં આયોજન કયુું હતુૂં, અન ેઆ લખાય છે ત્યાર,ે તે Silicon 

Valley ઇવન્દ્ડ્પેન્દ્ડ્ન્દ્ટ વલવિૂંગ સેન્દ્ટર, San Andreas વરવજઓનલ સેન્દ્ટર અન ેસ્ટેટ કાઉવન્દ્સલ ઑન ડે્િલપમેન્દ્ટલ 

વડ્ઝેવબવલટીસ સાથે િકશર્ોપ્સના આયોજનમાૂં છે. 

ક્રવકલાૂંગ મતદાિોને ક્રશક્ષણ આપવા માટે ઉપયોગમાૂં લેવાતી ડ્ર ાફ્ટ સામગ્રીઓ 

ROV માવહતીનો પ્રસાર કરિા માટે ઉપયોગમાૂં લેિાનારી ઑવડ્ઓ, વિઝ્યુઅલ અન ેલેવખત સામગ્રીઓ તૈયાર કરી રહ્ુૂં 

છે; અને VAAC વમવટૂંગોમાૂં એકત્ર કરલેી માવહતીન ેઆ સામગ્રીઓને વિકસાિિાની સમગ્ર પ્રવિયામાૂં ઉપયોગમાૂં લેિાર્.ે 

આ સામગ્રીઓને સૂંસાધનો તરીકે ROVની િેબસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ કરિામાૂં આિરે્. 

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 VCA માવહતી િોપાવનયાન ે

બ્રેઈલમાૂં પવરિવતશત કરિા ઉપર કામ કરી રહ્ુૂં છે. 

ચ ૂંટણી અક્રધકાિીઓ 

2020 પ્રાથવમક િૂૂંટણી માટે તૈયારી કરિા માટે, ROV વિર્ેષ રુપથી િૂૂંટણી અવધકારીઓ માટે તાલીમ સામગ્રી 

વિકસાિી રહ્ુૂં છે. અમુક િોક્કસ તાલીમ સામગ્રીઓ વિકલાૂંગ મતદારોને સમાિિા અૂંગે સાૂંસ્કૃવતક સૂંિેદનર્ીલતાના 

પાસા ઉપર ધ્યાન કેવન્દ્રત કરર્.ે બીજી તાલીમ સામગ્રી િૂૂંટણી અવધકારીઓને વિકલાૂંગ મતદારો પોતાની સાથે લાિે અન ે

મત કેન્દ્રો ખાતે ઉપયોગમાૂં લેિાની જરૂર પડે્ તેિી વિવિધ શ્રાવ્ય અને/અથિા દ્શ્ય સહાય સાધનોને િલાિિા અને 

જોડ્િાના ટેકવનકલ પાસા પર મદદ કરર્ે. િૂૂંટણી અવધકારીઓની તાલીમમાૂં વિકલાૂંગતા િાળા અને વિનાના, તમામ 

વ્યવિઓને આદરપૂિશક સિેા 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 

ખુલ્લાૂં રાખિામાૂં આિે. પહેલો િહેલા મતદાનનો સમયગાળો મત કેન્દ્રો િૂૂંટણીના વદિસના દસ (10) પહેલાૂં, અન ે

િૂૂંટણીના વદિસન ેસમાિીને, કુલ અવગયાર (11) વદિસ પહેલાૂં ખુલ્લા હોિા બનાિે 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, અને િૂૂંટણીના વદિસન ેસમાિીને, કુલ િાર (4) વદિસ પહેલાૂં ખુલ્લા હોિા જરૂરી 

બનાિ ેછે. આ ગણતરી દર 10,000 નોૂંધણી થયેલા કાઉન્દ્ટી મતદારો માટે એક મત કેન્દ્ર ધરાિિા પર આધાવરત છે. 

મતદારોના રવજસ્ટર ાર (ROV) હાલમાૂં કુલ એકસો દસ (110) મત કેન્દ્રો માટે, આર્ર ેબાિીસ (22) મત કેન્દ્રો અવગયાર 

(11) વદિસ પહેલાૂં ખુલ્લાૂં થાય અને અઠયાૂંસી (88) મત કેન્દ્રો િાર (4) વદિસ પહેલાૂં ખુલ્લાૂં થાય તે પાર પાડ્િાની 

પ્રવિયામાૂં છે. અમુક મત કેન્દ્રના કલાકોને અવનયવમત સમયપત્રક િાળા વ્યવિઓને સેિા આપિા માટે અથિા તે 



 

વ્યવિગત સ્થાનની ઉપલબ્ધતાને કારણે ભાગ પાડે્લા હોઈ ર્કે. પ્રકાવર્ત થિાના સમય સુધીમાૂં, અનેક સ્થાનોએ 

તેમની ઉપલબ્ધતાની પુવષ્ટ કરી છે, પરૂંતુ મત કેન્દ્ર સ્થાનોન ેજાહેર જનતાના ઇનપુટનુૂં વિશ્લેષણ અને ROV 

પ્રાથવમિાઓ પૂણશ થઈ જાય પછી નક્કી કરિામાૂં આિરે્. માિશ 2020ની પ્રમુખપદની પ્રાથવમક િૂૂંટણીઓ સુધીમાૂં 

નોૂંધણી થયેલા મતદારોની અૂંદાવજત સૂંખ્યાને આધાર,ે 2020ની પ્રમુખપદની પ્રાથવમક અને સામાન્દ્ય િૂૂંટણીઓ માટે 

ROV પાસે ઓછામાૂં ઓછા 100 મત કેન્દ્રો હોિા જરૂરી હર્.ે કાઉન્દ્ટીની જરૂવરયાતોને િધુ સારી રીતે પૂરી કરિા માટે 

ROV અૂંદાજ ે110 મત કેન્દ્રોની પ્રસ્તાિના કરી રહ્ુૂં છે, VCA દ્વારા જરૂરી બનાવ્યા કરતાૂં દસ િધુ. મત કેન્દ્રોના 

આૂંકડ્ાનુૂં વિશ્લેષણ આ મુજબ છે: 

મત કેન્રોની અૂંદાક્રજત સૂંખ્યા 

હદની શ્રેણી ન્ય નતમ જરૂક્રિયાત24 પ્રસ્તાક્રવત25 સૂંખ્યા 
નક્કી થયેલી 

સૂંખ્યા26 

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

20 22 TBD 

4-વદિસ મત કેન્દ્રો 
(દર 10kનોૂંધાયેલા મતદરો માટે 1) 

80 88 TBD 

કુલ 100 110 TBD 

 

પવરવર્ષ્ટ Eમાૂં સૂંભવિત મત કેન્દ્ર સ્થાનોની ઓળખ કરિામાૂં મદદ માટે ઉપયોગમાૂં લીધેલા 50,000 અન ે10,000-

મતદાર સીમાઓ દર્ાશિતા નકર્ાઓ છે. પ્રસ્તાવિત મત કેન્દ્ર સ્થાનો અને કલાકોની હાલની સૂવિ તથા નકર્ા માટે, 

પવરવર્ષ્ટ F જુઓ.  

બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો 

મતદારોના રવજસ્ટર ાર (ROV) કુલ 91 બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો પર કામગીરી કરિાનુૂં આયોજન કર ેછે. માિશ 2020ની 

પ્રમુખપદની પ્રાથવમક િૂૂંટણીઓ સુધીમાૂં નોૂંધણી થયેલા મતદારોની અૂંદાવજત સૂંખ્યાન ેઆધાર,ે 2020ની પ્રમુખપદની 

પ્રાથવમક અને સામાન્દ્ય િૂૂંટણીઓ માટે ROV પાસે ઓછામાૂં ઓછા 67 બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનો હોિા જરૂરી હર્.ે 

કાઉન્દ્ટીની જરૂવરયાતોને િધુ સારી રીતે પૂરી કરિા માટે, પ્રસ્તાવિત સૂંખ્યા કાઉન્દ્ટીમાૂં દરકે વડ્વસ્ટર ક્ટટમાૂં ઓછામાૂં ઓછુૂં  

એક ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાન હોય તેને આધાવરત છે. પ્રસ્તાવિત બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનોની હાલની સૂવિ તથા નકર્ા માટે, 

પવરવર્ષ્ટ D જુઓ. 

 
24 મત કેન્દ્રોની િરૂરી ન્દ્ય  નતમ સૂંખ્યા માચગ 2020ની પ્રાર્ર્મક ચ  ૂંટણી સધુીમાૂં Santa Clara કાઉન્દ્ટીમાૂં મતદારોની અંદાજિત સૂંખ્યા ઉપર આધાહરત છે. 
25 ROV દ્વારા ડ્રાફ્ટ કરાયેલી િદો વસ્તીની અંદાજિત સૂંખ્યા ઉપર આધાહરત િશે અને માર્ગદર્શિકા તરીકે કામ આપવા માટે છે. VCA દ્વારા ર્ોઠવવામાૂં આવેલા આંકડાને “50,000જેટલા 
સધુીના” મતદારોની િરૂહરયાતો પ  રી કરતો િોવાનુૂં ર્વચારાવુૂં િોઈએ; આનો અર્ગ છે કે દરેક િદની અંદર મતદારોની સૂંખ્યાનુૂં આલેખન દરેક સમયે VCA દ્વારા ર્નધાગહરત કુલ સૂંખ્યા 
જેટલુૂં ન ર્ાય. 
26 આ સૂંખ્યા પ્રકાશનના સમય સધુીમાૂં નક્કી ર્યેલી સૂંખ્યા દશાગવે છે. 



 

બૅલટ ડ્ર ોપ-ઑફ સ્થાનોની અૂંદાક્રજત સૂંખ્યા 

હદની શ્રેણી ન્ય નતમ જરૂક્રિયાત પ્રસ્તાક્રવત27 સૂંખ્યા નક્કી થયેલી સૂંખ્યા 

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

67 91 TBD 

 

ક્રનવાિક પગલાૂં 

મતદાન પ્રવિયામાૂં વિકે્ષપ વનિારિા માટે િૂૂંટણી પહેલાૂં અન ેદરમ્યાન ROV વનમ્નવલવખત વનિારક સુરક્ષા ઉપાયો લાગુ 

કરર્:ે 

ક્રનવાિક સુિક્ષા ઉપાય હેતુ 

માનક સુરક્ષા પગલાૂં િૂૂંટણી સૂંબૂંવધત સામગ્રી અન ેસાધનોની એક્ટસેસને મયાશવદત કરિી 

અન ેઅૂંતે કોઈપણ સૂંભવિત વિકે્ષપોન ેરોકિા. 

સિશર અને નેટિકશ  બેકઅપ 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 કોઈ સાધન ગુમ થઈ જાય તો મતદાન પ્રવિયામાૂં વિકે્ષપ 

વનિારિા માટે. 

બેકઅપ 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. 

હાજર મેન્દ્યુઅલ પ્રણાલીઓ જો ઈલેક્ટટર ોવનક મતદાન સાધન વબનઉપયોગી બને તો મતદાન 

પ્રવિયામાૂં વિકે્ષપ વનિારિા માટે. 

 

દરકે વનિારક સુરક્ષા ઉપાયોની વિગતિાર માવહતી માટે, કૃપા કરીન ેપવરવર્ષ્ટ N જુઓ. 

આકક્રસ્મક ઘટના માટે આયોજન 

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

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

મહત્િના સૂંભવિત વિકે્ષપોની ઓળખ કરી છે: 

• િૂૂંટણી માવહતી સૂંિાલન પ્રણાલી ખોટકાિી 

• િીજ પ્રિાહ ખોટકાિો 

• ખરાબ હિામાન 

 
27 ROV દ્વારા ડ્રાફ્ટ કરાયેલી િદો વસ્તીની અંદાજિત સૂંખ્યા ઉપર આધાહરત િશે અને માર્ગદર્શિકા તરીકે કામ આપવા માટે છે. VCA દ્વારા ર્ોઠવવામાૂં આવેલા આંકડાને “15,000 

જેટલા સધુીના” મતદારોની િરૂહરયાતો પ  રી કરતો િોવાનુૂં ર્વચારાવુૂં િોઈએ; આનો અર્ગ છે કે દરેક િદની અંદર મતદારોની સૂંખ્યાનુૂં આલેખન દરેક સમયે VCA દ્વારા ર્નધાગહરત કુલ 

સૂંખ્યા જેટલુૂં ન ર્ાય.  



 

• 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 O જુઓ. 

ક્રવભાગ 5: મત કેન્ર 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 હર્.ે પવરવર્ષ્ટ P સામાન્દ્ય લે-

આઉટ રિના દર્ાશિે છે જનેે એક માગશદવર્શકા તરીકે ઉપયોગમાૂં લેિાર્ે, પરૂંતુ દરકે મત કેન્દ્ર એક કસ્ટમાઇઝ્ડ્ લે-આઉટ 

ધરાિ ેતેિુૂં સૂંભિ 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 આિરે્, અથાશત, તેનો બાહ્ 

નેટિકશને ઍક્ટસેસ નવહ હોય. મતદાન પ્રણાલીને ઍક્ટસેસ કરિાની એકમાત્ર રીત છે પ્રણાલી જમેાૂં છે તે સિશર રુમમાૂં જાતે 

જિુૂં. કમ્પ્યુટર સુરક્ષાના સૂંબૂંધમાૂં, જો ડે્સ્કટોપ કમ્પ્યુટસશન ેસલામત રીતે ર્ટ ડ્ાઉન કરિાનો સમય ન હોય તો, 

કમશિારીઓએ કમ્પ્યુટરને Ctrl+Alt+Deleteનો ઉપયોગ કરીન ેલૉક કરિુૂં જોઈએ. આને માટેનુૂં કારણ એ છે કે પાિર 

બટનને બસ એક િાર દબાિિુૂં જોડ્ાણને છૂટુૂં  પાડ્િા અન ેતેને પૂરી રીતે ર્ટ ડ્ાઉન કરિા માટે પૂરતુૂં ન હોય. જો પાિર 

ન હોય, તો કમશિારીએ કમ્પ્યુટસશને સૂંભાળિા માટેના ઉત્તમ રસ્તા માટે હેલ્પ ડે્સ્ક તરફથી વનદેર્ની રાહ જોિી જોઇએ. 

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

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

કરાિિામાૂં આિરે્ અને જનેુૂં મત કેન્દ્ર તથા કાઉન્દ્ટી ડે્ટા સિશસશ િચ્િે સૂંિારણ કરિામાૂં આિરે્ તે અદ્યતન એવન્દ્િપ્ર્ન 

ટેક્નોલૉવજનો ઉપયોગ કરીને એવન્દ્િપ્ટ કરિામાૂં આિર્ે. માત્ર મત કેન્દ્ર ખાતેના િોક્ટક્ટસ િૂૂંટણી સાધનો અને ઉપકરણોને 

મતદાર ડે્ટાનો ઍક્ટસેસ પૂરો પાડ્િામાૂં આિરે્ તથા ડે્ટા સૂંિાર થઈ રહ્ો હોય અન ેવસ્થર હોય ત્યાર ેએવન્દ્િપ્ટેડ્ હર્.ે 

વનયવમત ડે્ટા બેકઅપ લેિામાૂં આિરે્, તેમજ પારદવર્શતા અન ેસુરક્ષા સુવનવિત કરિા માટે િપરાર્કતાશ વિયાઓ અન ે

પ્રવિયાઓની વિગતિાર ઑવડ્ટ ટરેઇલ્સ કરિામાૂં આિરે્.  

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 આિરે્. મતપત્ર ડે્ટાને એવન્દ્િપ્ટ કરિામાૂં આિરે્ 

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



 

કરિામાૂં આિરે્. દરકે બૅલટે ટેવલૂંગ મર્ીનોમાૂંની કાવટરશજને િૂૂંટણીના વદિસે મતદાન પૂરુૂં  થયા પછી રાત્રે 8:00 િાગ્ય ે

ROV મુખ્ય કિેરી પરત મોકલિામાૂં આિરે્.  

પ્રાપ્ત થયેલા મેલ-દ્વારા-મત (VBM) મતપત્રોને ROV મુખ્ય કિેરી ખાતે એકત્ર કરિામાૂં આિે છે અન ેગણતરી કરિામાૂં 

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

નોૂંધણી થયેલા મતદાર તરફથી જ છે તે સુવનવિત કરિા માટે VBM મતપત્ર પરવબવડ્યાૂં પરની સહીઓની િકાસણી 

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

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

વપ્રવસૂંક્ટટ િાર સૂંગ્રહ કરિામાૂં આિરે્. 

 

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

ડ્બ્બાઓને ને ટેપ મારર્ ેઅન ેતેમને નિા સ્થાને ખસેડ્ર્.ે જો તેમન ે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 

તેમને પાછળ 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 અન ેયોજના તૈયાર કરી છે. પોવલૂંગ પ્લેસ મોડે્લ હેઠળ છેલ્લા બે િૂૂંટણી િિોમાૂં, 

Santa Clara કાઉન્દ્ટીએ મતદાર વર્ક્ષણ અન ેઆઉટરીિ માટે જાહેરાત સવહત સરરેાર્ લગભગ $163,000 ખચ્યાશ છે. 

ROVએ જૂન 2018ની િૂૂંટણી માટે આર્ર ે$186,000 ખચ્યાશ હતા, જ્ાર ેનિેમ્બર 2018ની િૂૂંટણી માટે અૂંદાજ ે

$140,000 ખિાશયા હતા. જૂનની િૂૂંટણી માટે િધુ રકમ ખિાશઈ હતી કારણ કે તે િષે જાન્દ્યુઆરીમાૂં, સમગ્ર િષશ માટે 

જરૂરી તમામ સામગ્રી ખરીદી લેિાઈ હતી. નિેમ્બરની િૂૂંટણી માટેની િધારાની સામગ્રીઓ જરૂર પડે્ તેમ ખરીદિામાૂં 

આિી હતી. ઉપરાૂંત, જૂનની િૂૂંટણી માટે આઉટરીિનો સમયગાળો નિેમ્બરની િૂૂંટણી માટે જૂનથી નિેમ્બરના 

આઉટરીિ સમયગાળા કરતાૂં મોટો હતો. પવરવર્ષ્ટ Q જૂન 2018 અને નિેમ્બર 2018 િૂૂંટણીઓ માટે આઉટરીિ 

કાયશિમોની વિગતિાર માવહતી પૂરી પાડે્ છે. 

મતદારોની પસૂંદગી અવધવનયમ (VCA)ના અમલીકરણ સાથે, માિશ 2020ની પ્રમુખપદની પ્રાથવમક િૂૂંટણી માટે જાહેર 

જનતાને તેમના નિા મતદાન વિકલ્પો વિર્ ેવર્વક્ષત કરિાના પ્રયાસને સહાય કરિા માટે આઉટરીિ અન ેજાહેરાત 

માટેનુૂં બજટે િધીને લગભગ $3 વમવલયન જટેલુૂં થયુૂં. બજટેમાૂં આપેલા અૂંદાજામાૂં આઉટરીિ સાથે સૂંકળાયલેા 

કમશિારીઓને લગતા અન ેઅન્દ્ય ખિાશનો સમાિેર્ નથી. VCA બજટેની વિગતિાર માવહતીઓ અને છેલ્લી બે િૂૂંટણીઓ 

સાથે સરખામણીઓ નીિેના કોષ્ટકમાૂં દર્ાશિેલી છે: 



 

પ્રવૃક્રિ 

જ ન 2018 

ખિખેિા ખચાશ 

(પોક્રલૂંગ પ્લેસ 

મોડે્લ) 

નવેમ્બિ 2018 

ખિખેિા ખચાશ 

(પોક્રલૂંગ પ્લેસ 

મોડે્લ) 

માચશ 2020 બજટે 

(મત કેન્ર મોડે્લ) 

જાહેિાતનો સિવાળો $165,521 $114,754 $1,048,900 

સમાિારપત્ર જાહેરાતો/રવેડ્યો સ્પોટ્સ/સોવર્યલ 

મીવડ્યા/મવુરત જાહેરાતો $165,521 $114,754 $418,900 

નિા રવેડ્યો સ્પોટ્સ      $210,000 

ખેલકૂદ ફે્રન્દ્િાઇવઝસ     $420,000 

આઉટિીચ કુલ $20,478 $25,359 $1,837,015 

આઉટરીિ પુરિઠાઓ અને વડ્સ્પલ ે $3,758 $3,281 $97,547 

કાયશિમો ખાતે આઉટરીિ ભેટ (સ્િેગ) $11,611 $12,436 $162,513 

CBO િહેંિણી માટે આઉટરીિ ભેટ     $120,180 

આઉટરીિ સાધનો     $20,550 

કાઉન્દ્ટી મુવરતર્ોપ/મવુરતેડ્ સામગ્રીઓ $5,109 $9,643 $100,000 

િાહનના ભાડ્ાૂં અને ઇૂં ધણ     $16,225 

દરકે નોૂંધણી થયેલા મતદારન ે2 સીધા મેલ     $1,320,000 

 

હાલમાૂં અૂંદાજીત અનુમાવનત ટૂૂંકા ગાળાની બિત નથી અને અત્યાર ેલાૂંબા ગાળાની અનુમાવનત બિતનો અૂંદાજ પણ 

જ્ઞાત નથી.  


	પ્રસ્તાવના
	ભાગ 1 – ચૂંટણી વહીવટ યોજના
	વોટ-બાય-મેલ (VBM) પ્રક્રિયા
	મેલ થકી સુલભ મતદાન

	બૅલટ ડ્રોપ-ઑફ સ્થાનો
	મત કેન્દ્રો
	મતદાર નોંધણી
	પૂરક મતપત્ર
	કામચલાઉ મતદાન
	મત કેન્દ્રોમાં સુલભ મતદાન
	ભાષાકીય સહાય
	મત કેન્દ્ર નિયુક્તિ વિચારણા
	ચૂંટણી અધિકારીઓનું બંધારણ
	ઇલેક્ટ્રોનિક પોલબુક્સ (E-પોલબુક્સ)

	આઉટરીચ
	જાહેર પરામર્શ
	ચૂંટણી વહીવટ યોજના (EAP) વિકાસ સમયરેખા
	જાહેર સૂચનાઓ
	ભાષા સુલભતા અને મતદાન સુલભતા સલાહકાર સમિતિઓ

	ભાગ 2 - મતદાર શિક્ષણ અને આઉટરીચ યોજના
	વિભાગ 1: મતદાર સંપર્ક - સામાન્ય
	સામુદાયિક હાજરી યોજના અને મતદાતા શિક્ષણ સામગ્રીઓ
	સીધા મેઈલર્સ
	ROV વેબસાઇટ પર મતદાર શિક્ષણ સંસાધનો

	વિભાગ 2: મતદાર સંપર્ક – ભાષાકીય લઘુમતી સમુદાયો
	ભાષા લઘુમતી સમુદાયની ઓળખ કરવી
	ભાષાકીય લઘુમતી સમુદાયોને સેવા આપવી જોઈએ
	ભાષાકીય લઘુમતી સમુદાયો માટે મતદાર શિક્ષણ વર્કશોપ
	ભાષાકીય લઘુમતી સમુદાયોને લક્ષ્યમાં રાખતો મીડિયાનો ઉપયોગ

	વિભાગ 3: મતદાર સંપર્ક – વિકલાંગ મતદારો
	વિકલાંગ મતદારોની જરૂરિયાતોની ઓળખ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિઓ
	વિકલાંગ સમુદાયો માટે આઉટરીચ
	વિકલાંગ મતદારો માટે સેવાઓ
	વિકલાંગતા સમુદાય માટે મતદાર શિક્ષણ વર્કશોપ
	વિકલાંગ મતદારોને શિક્ષણ આપવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી ડ્રાફ્ટ સામગ્રીઓ

	વિભાગ 4: મત કેન્દ્ર અને બૅલટ ડ્રોપ-ઑફ સ્થાન માહિતી
	મત કેન્દ્ર સ્થાનો
	બૅલટ ડ્રોપ-ઑફ સ્થાનો
	નિવારક પગલાં
	આકસ્મિક ઘટના માટે આયોજન

	વિભાગ 5: મત કેન્દ્ર બૅલટ સુરક્ષા અને ગોપનીયતા આયોજનો
	મત કેન્દ્ર રચના અને લે-આઉટ
	મતદાન સુરક્ષા

	વિભાગ 6 – બજેટ

