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પ્રસ્તાવના 

Los Angeles કાઉન્ટી (કાઉન્ટી) એ રાષ્ટ્રન ૂં સૌથી મોટ ૂં સ્થાનનક મતદાન અનિકારક્ષેત્ર છે જેમાૂં 4,100 ચોરસ માઇલમાૂં રહતેા 

5.7 નમલલયનથી વધ  નોંિણીકૃત મતદારો છે. Registrar-Recorder/ County Clerk (RR/CC) આ અનિકારક્ષેત્રમાૂં સ્થાનનક, 

રાજ્ય અને સૂંઘીય ચ  ૂંટણીઓન ૂં સૂંચાલન કરવા અને તમામ મતદારોને અમારી લોકશાહી પ્રક્રિયામાૂં ભાગ લેવાની જાણકારી, 

એક્સેસ અને તક મળે છે તેની ખાતરી કરવા માટે જવાબદાર છે. મતદારને ચ  ૂંટણીમાૂં ભાગ લેતા અટકાવી શકે છે તેવાૂં 

સૂંભનવત અવરોિો અથવા નવધ્નોને દ ર કરવા સાથે RR/CC તેની સાવવજનનક માલલકીની અને સાવવજનનક રૂપ ેક્રિઝાઇન કરાયેલ 

મતદાન પ્રણાલી, બિા લોકો માટે મતદાન ઉકેલો (Voting Solutions for All People, VSAP) દ્વારા મતદાનના અન ભવને 

સ િારવા માટે સતત અને ખૂંતપ  વવક કામ કરે છે. VSAP ઉકેલ એ આધ નનક, સ લભ અને સ રલક્ષત મતદાનનો અન ભવ છે જે 

સ નનનિત કરવા માૂંગે છે કે કાઉન્ટીના મતદારોને અન ક ળ, સ લભ અને સ રલક્ષત રીતે નવસ્તતૃ નવકલ્પો પ્રદાન કરીને મતદાન 

કરવાની વધ  તકો મળે; જે સમગ્ર કેલલફોનનિયામાૂં મતદાનના નવકલ્પોને નવસ્તારવાના પ્રયાસો સાથે સૂંરેલખત કરે છે. 

California રાજ્ય (રાજ્ય) એ પણ ચ  ૂંટણીમાૂં મતદાર કેવી રીતે, ક્યારે અને ક્યાૂં મતદાન કરી શકે છે તેને પ નઃવ્યાખ્યાનયત 

કરીને મતદાનના કાયવને નવસ્તતૃ કરવા અને આધ નનક બનાવવા માટે અભ  તપ  વવ પગલાૂં લીિાૂં છે. સેનેટ લબલ 450, 

કેલલફોનનિયા મતદાર પસૂંદગી કાયદો (California Voter’s Choice Act, VCA), આ એક્સેસની સ નવિા માટે નવકસાવવામાૂં 

આવ્યો હતો.  

આ દસ્તાવેજમાૂં, RR/CC કેવી રીતે મતદારોને તેમના મતદાન અનિકારો અને નવકલ્પો નવશે નશલક્ષત કરવાની યોજના િરાવે 

છે; કેવી રીતે મત કેન્રો અને બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનો નવતક્રરત કરવામાૂં આવશે, મ  કવામાૂં આવશે અને કેવી રીતે તેની 

જાળવણી કરવામાૂં આવશે તેની નવગતવાર માક્રહતી છે; મત કેન્ર લેઆઉટ, મતદાન સાિનો અને સ્ટાક્રફિંગ યોજનાઓ; સ રક્ષા 

અને આકસ્સ્મક યોજનાઓ; અને આગળનાૂં પગલાૂંની નવગતવાર માક્રહતી છે.  

મતદાર પસૂંદગી કાયદો 

VCA વધ  સ ગમતા અને સગવિ પ  રી પાિીને મતદારોને નવસ્તતૃ નવકલ્પો પ્રદાન કરવા માટે કાઉન્ટીઓ માટે મ  ળભ  ત માળખ ૂં 

પ્રદાન કરે છે. VCA મોિેલના મ ખ્ય ઘટકોમાૂં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 

• લવચીક વ્યડકતગત મતદાન વવકલ્પો મતદારોને 11-ડદવસના સમયગાળામા ંતેમના રિઠેાણની 

કાઉન્ટીની અંદર કોઈપણ મત કેન્ર પર મતદાન કરવાની મજૂંરી આપે છે. 
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• િરતી મતદાર નોંધણી સડિત મત કેન્રો પર ઉન્નત કરેલ મતદાર સેવાઓ અને સિાય પ્રદાન કરવામા ંઆવે છે. 

• વવસ્ટ્તતૃ ટપાલ દ્વારા મત (VBM) સેવાઓ, જેમા ંસરુક્ષક્ષત અને અનકૂુળ બેલેટ ડ્રોપ બોક્સ અને ડ્રોપ-ઓ  

સ્ટ્થાનો ચ ૂટંણી ડદવસના 29 ડદવસ પિલેા ઉપલબ્ધ છે (વવભાગ 2-B જુઓ). 

VCA મતદાન મોિલના સફળ અમલીકરણ માટે કાઉન્ટીઓએ તેમની વતવમાન પક્રરસ્સ્થનતઓ અને પ્રક્રિયાઓની કાળજીપ  વવક 

તપાસ કરવા માટે સ્વીકારવાની જરૂર છે, જેમાૂં મતદાન તકનીક, અંદાજપત્રીય ક્ષમતા, મતદાન સ્થાનો અને સમ દાય 

જોિાણનો સમાવેશ થાય છે. 

LOS ANGELES કાઉન્ટીમાૂં VCA અમલીકરણ 

કાઉન્ટીમા ંVCA ને અમલમા ંમકૂવા માટે, RR/CC એ તેના િાલના પડરવતડનિીલ VSAP વસદ્ધાતંો ના આધારે એક આધારરૂપ 

માળખુ ંવવકસાવ્્ુ ંિતુ ંજે ડર્ઝાઇન, સલુભતા, સરુક્ષા, ટેકનોલોજી, ચ ૂટંણી વિીવટ, વિક્ષણવવદો અને ડિતધારકો, સમદુાય-

આધાડરત સસં્ટ્થાઓ (CBOs) અને જાિરે િનતાના સભ્યો દ્વારા જાિરે ઇનપટુમા ંઉદ્યોગ વનષ્ણાતોની સલાિકાર સવમવતઓ દ્વારા 

માન્યતા સાથે સતંકુ્ષલત મતદારોની િરૂડરયાતો પર ધ્યાન કેસ્ન્રત કરે છે. સલાહકારી સમ  હો, સવેક્ષણો, ધ્યાન કેન્દ્ન્રત કરતાૂં 

સમ  હો, ટેકનનકલ નવશ્લેષણ અને વપરાશકતાવ પરીક્ષણના સૂંયોજનનો ઉપયોગ કરીને, RR/CC એ એક ઉદાહરણ સ્થાનપત કર્ ું 

છે, જે રાજ્ય અને સ્થાનનક જરૂક્રરયાતોને સૂંતોષે છે, મતદારોની જરૂક્રરયાતોને સૂંતોષે છે તેવાૂં નવાૂં મતદાન અન ભવને 

નવકસાવવાની જક્રટલ પ્રક્રિયા તરફ દોરી જાય છે અને રાષ્ટ્રીય મતદાન પ્રણાલી સ રક્ષા િોરણો કરતાૂં વિી જાય છે.  

3 માચડ, 2020 ની રાષ્રપવતની પ્રાથવમક ચ ૂટંણીમા,ં કાઉન્ટીએ VSAP પિલેનો અમલ કયો જેણે મતદારોને એવા એક 

અનભુવનો પડરચય કરાવ્યો જેમા ંસપંણૂડ સલુભ અને સરુક્ષક્ષત બેલેટ માડકિંગ ડર્વાઇસ (BMD), ઇલેક્રોવનક પોલબકુ 

(ePollbook), પારસ્ટ્પડરક અસર કરનારંુ નમનુા મતપત્ર (ISB), ટપાલ મતપત્ર દ્વારા દૂરસ્ટ્થ સલુભ મત (RAVBM), 

આધવુનક ટેલી વસસ્ટ્ટમ, 10-ડદવસ વિલેા વ્યસ્ક્તગત મતદાન અવવધ, મત કેન્રો અને મોબાઈલ/ફ્લેક્સ મતદાન 

કાયડક્રમ નો સમાવેિ થાય છે.VCA અને VSAP ના આ પ્રારંક્ષભક અમલીકરણમા,ં 1.14 વમક્ષલયનથી વધ ુમતદારોએ તેમના 

VBM મતપત્રનો ઉપયોગ કરીને મતદાન ક્ુું િત ુ ંઅને અન્ય એક વમક્ષલયન મત કેન્ર પર મતદાન ક્ુું િત ુ.ં આ 

મતદાન VBM મતદાનમા ંઅંદાજે 75% નો વધારો દિાડવે છે અને જૂન 2018 મા ંઅગાઉની કાઉન્ટીવ્યાપી પ્રાથવમક 

ચ ૂટંણીના કુલ મતદાનના 42% નો વધારો દિાડવે છે, જેમા ંઅંદાજે 665,000 મતદારોએ તેમના ટપાલ મતપત્ર દ્વારા 

મતદાનનો ઉપયોગ કરીને મત આપ્યો િતો. RR/CC દ્વારા િાથ ધરવામા ંઆવેલા સવેક્ષણમા,ં 70% મતદારોએ િણાવ્્ુ ં

િત ુ ંકે તેઓ એકંદરે તટસ્ટ્થ અથવા િકારાત્મક અનભુવ ધરાવે છે. 
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3 માચડ, 2020 ની રાષ્રપવતની પ્રાથવમક ચ ૂટંણી પછી તરત િ, કાઉન્ટી બોર્ડ ઓ  સપુરવાઈઝર (બોર્ડ) એ RR/CC ને 

ચ ૂટંણી સડંિતા 4005 અને 4007(c) મા ંવણડવ્યા મિુબ VCA ની િોગવાઈઓ સ્ટ્વીકારવા માટે વનદેિ આપ્યો િતો, જેમા ં

કાઉન્ટીને તમામ નોંધાયેલા મતદારોને VBM મતપત્રને મેઈલ કરવાની  િરૂર છે. આ પ્રારંક્ષભક સ્ટ્વીકારથી મતદારોને 

COVID-19 રોગચાળાની િરૂઆત દરવમયાન તેમના સ્ટ્વાસ્ટ્્ય અને તેમના પડરવારના સ્ટ્વાસ્ટ્્યને િોખમમા ંમકૂ્યા વવના 

ઘરેથી સરુક્ષક્ષત રીતે મતદાન કરવાની તક મળી. આનો અથડ એ થયો કે માચડ 3, 2020 ની રાષ્રપવતની પ્રાથવમક 

ચ ૂટંણીની તલુનામા ં3 નવેમ્બર, 2020ની સામાન્ય ચ ૂટંણીમા ંઅંદાજે 2.5 વમક્ષલયન વધારાના VBM મતપત્રો મોકલવામા ં

આવ્યા િતા. આ ચ ૂટંણીમા,ં 3.4 વમક્ષલયનથી વધ ુમતદારોએ તેમના ટપાલ દ્વારા મતદાન મતપત્રનો ઉપયોગ કરીને 

મતદાન ક્ુું િત ુ ંઅને અંદાજે 913,000 લોકોએ રૂબરૂ મતદાન ક્ુું િત ુ.ં આનાથી ઐવતિાવસક 4.3 વમક્ષલયન મતદાન થ્ુ ં

અને નવેમ્બર 2018 મા ંઅગાઉની કાઉન્ટીવ્યાપી ચ ૂટંણીમા ંએકંદર મતદાનની સરખામણીમા ં58% થી વધીને 76% થ્ુ.ં 

RR/CC દ્વારા િાથ ધરવામા ંઆવેલ સવેક્ષણમા ં94% સવે ઉત્તરદાતાઓ સાથેના તેમના અનભુવ સાથે મતદારોના 

સતંોષમા ંવધારો િોવા મળ્યો િતો જે દિાડવે છે કે તેઓને એકંદરે તટસ્ટ્થ અથવા િકારાત્મક મતદાનનો અનભુવ િતો. 

વવભાગ 1 - મતદાર વિક્ષણ અને આઉટરીિ યોજના (VOTER EDUCATION AND OUTREACH PLAN) 

RR/CC નોંધાયેલ અને લાયક ક્ષબન-નોંધાયેલ મતદારોને તેમના મતદાન અવધકારો, મતદાનના વવકલ્પો, VCA, VSAP 

મતદાનનો અનભુવ, અને વ્્િૂાત્મક જાિરે વિક્ષણ અને આઉટરીચ ઝબંેિની શે્રણી દ્વારા મતદાન સસંાધનોને કેવી રીતે 

ઍક્સેસ કરવા તે વવિે વિક્ષક્ષત અને જાગવૃત લાવવાનુ ંચાલ ુરાખિે. VSAP અને VCA ના અમલીકરણ અને સ્વીકારથી, RR/CC 

એ ત્રણ મોટા પાયાના બહ ભાષી અને બહ સાૂંસ્કૃનતક મતદાર નશક્ષણ અલભયાનો અમલમાૂં મ  ક્યા છે જેણે સમગ્ર કાઉન્ટીમાૂં લાખો 

મતદારોને જોિયા છે. આ ઝૂંબેશોમાૂં નવનવિ ર્ સ્ક્તઓ અને વ્ર્  હરચનાઓનો ઉપયોગ કરવામાૂં આવ્યો હતો, જેણે મતદારોને એક 

િઝનથી વધ  ભાષાઓમાૂં નનણાવયક સૂંદેશાઓ પ્રદાન કયાવ હતા અને મતદારોને અમારી વેબસાઇટ અને ટોલ-ફ્રી હોટલાઇન પર 

જાહરેમાૂં ઉપલબ્િ માક્રહતી અને સૂંસાિનો મેળવવા માટે નનદેનશત કયાવ હતા. RR/CC બજારમાૂં ઉપલબ્િ િેટા-આિાક્રરત શે્રષ્ટ્ઠ 

પ્રથાઓ, અલભગમો અને સૂંચાર પ્લેટફોમવનો ઉપયોગ કરીને ઝૂંબેશ નવકસાવવાન ૂં અને અમલ કરવાન ૂં ચાલ  રાખશે. 

વધ માૂં, RR/CC ટીવી, રેક્રિયો, નપ્રન્ટ અને ક્રિજજટલ ન્ર્  ઝ આઉટલેટ્સ સાથે મેળવેલી મીક્રિયા તકો મેળવવા માટે સ્થાનનક અને 

બહ ભાષી સમાચાર મીક્રિયા નેટવક્સવ સાથેના તેના સૂંબૂંિોનો ઉપયોગ કરવાન ૂં અને લાભ લેવાન ૂં ચાલ  રાખશે. આ તકોમાૂં 

મતદાન અને ચ  ૂંટણી પ્રક્રિયાઓ નવશે જાણવા માટે ઇન્ટરવ્ર્ , મીક્રિયા રાઉન્િ ટેબલ, પે્રસ બ્રીક્રફિંગ્સ અને મીક્રિયાને નવનવિ 



ચ  ૂંટણી વહીવટ યોજના (ELECTION ADMINISTRATION PLAN)| 6 

 

જાહરેમાૂં આવીને કરવાની કામગીરીમાૂં આમૂંનત્રત કરવા માટેનો સમાવેશ થશે પરૂંત   તે પ રત  ૂં મયાવક્રદત નથી. સ્થાનનક મીક્રિયા 

સાથેના આ જોિાણો આગામી ચ ૂટંણીના કાયડક્રમો, નનણાવયક સમયમયાવદા, મતદાર નોંિણીની તકો, મતદાનના નવકલ્પો અને 

ઘણ ૂં બધ ૂં અંગેની નવશ્વસનીય માક્રહતી જાહરે કરશે અને પ્રદાન કરશે.  

વધ માૂં, RR/CC લાૂંબા સમયથી જોિાયેલા ભાગીદારો સાથેનો સહયોગ ચાલ  રાખશે, જેમાૂં સમ દાય-આિાક્રરત સૂંસ્થાઓ, કાઉન્ટી 

ક્રહતિારકો, ક્રહમાયત સનમનતઓ, મ્ર્ નનનસપાલલટી, હાઈસ્ક લ્સ, સામ દાનયક કોલેજો અને ર્ નનવનસિટીઓનો સમાવેશ થાય છે, પરૂંત   

તે પ રત  ૂં મયાવક્રદત નથી. આ ભાગીદારી દ્વારા, RR/CC અમારા વવિાળ બહુસાસં્ટ્કૃવતક સમદુાયોને જાગવૃત લાવવા અને તેઓ 

કેવી રીતે વિલેી મતદાનની તકોનો લાભ લઈ િકે, નાગડરક િોર્ાણને પ્રોત્સાિન આપી િકે અને મતદારોની સિભાક્ષગતાને 

વિક્ષક્ષત કરવા ઘણી ભાષાઓમા ંસિયોગ કરિે અને આઉટરીચ સામગ્રી પ્રદાન કરિે. 

1-A મીડિયા અને આઉટરીિ બજેટ 

નાણાૂંકીય વષવ 21-22 માટે RR/CC ન ૂં મીક્રિયા અને આઉટરીચ બજેટ $6,300,000 છે. કાઉન્ટીનુ ંનાણાકીય વષડ જુલાઈ-જૂન 

સધુી ચાલ ેછે. તેથી, આ બજેટમા ં7 જૂન, 2022ની રાજ્યવ્યાપી સીધી પ્રાથવમક ચ ૂટંણી અને 3 નવેમ્બર, 2020ની 

સામાન્ય ચ ૂટંણી માટે વિક્ષણ અને આઉટરીચ સબંવંધત કેટલાક પ્રારંક્ષભક ખચડનો સમાવેિ થાય છે. આ બજેટનો ઉપયોગ 

કાઉન્ટીના મતદારો અને રિવેાસીઓને તેમના કાનનૂી મતદાન અવધકારો, મતદાનના વવકલ્પો અને ચ ૂટંણી સસંાધનો 

વવિે વિક્ષક્ષત કરવા માટે મોટા પાયે, બહુભાષી અને બહુસાસં્ટ્કૃવતક મતદાર વિક્ષણ ઝબંેિના અમલીકરણ માટે કરવામા ં

આવિે. 

કોષ્ટ્ટક 1: નાણાૂંકીય વષવ માટે ખચવની સરખામણી 

 મીડિયા આઉટરીિ 

નાણાૂંકીય વષષ બજેટ ખિષ તફાવત બજેટ ખિષ તફાવત 

ના. વ. 17-18 $850,000 $4,88,656 $3,61,344 $25,000 $29,773 $(4,773) 

ના. વ. 18-19 $15,00,000 $5,87,216 $9,12,784 $25,000 $62,216 $(37,216) 

ના. વ. 19-20 $74,67,000 $3,60,269 $71,06,731 $25,000 $1,001 $23,999 

ના. વ. 20-21 $7,25,000 $2,90,338 $4,34,662 $1,63,76,000 $1,28,04,721 $35,71,279 

ના. વ. 21-22 $17,00,000 $9,70,101 $7,29,899 $46,00,000 - $46,00,000 

ના. વ. 22-23 $7,00,000 - $7,00,000 $20,00,000 - $20,00,000 
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1-B મીડિયા આઉટરીિ 

RR/CC વવવવધ રે્ટા સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરે છે જેમ કે અગાઉના મતદાર વિક્ષણ અક્ષભયાનોના અિવેાલો, જાિરે મતદાર 

સવેક્ષણો અને રાષ્રીય સ્ટ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત રે્ટા સ્ત્રોતો કાઉન્ટીની વવવવધ વસ્ટ્તી સધુી અસરકારક રીતે પિોંચવા અને 

સચંાર કરવા માટે શે્રષ્ઠ પદ્ધવતઓ નક્કી કરવા માટે. RR/CC લોકોને તેમના મતદાનના નવકલ્પો અને અનિકારો નવશે શે્રષ્ટ્ઠ 

રીતે કેવી રીતે નશલક્ષત કરવાૂં તે નક્કી કરવા માટે િેટા-આિાક્રરત અલભગમનો ઉપયોગ કરવાન ૂં ચાલ  રાખશે અને સાથે તેમને 

ઑનલાઇન અને અમારી ટોલ-ફ્રી હોટલાઇન દ્વારા તેમના માટે ઉપલબ્િ નવશ્વસનીય સૂંસાિનો તરફ નનદેનશત કરશે.  

મીડર્યા અક્ષભયાન બહુભાષી અને બહુસાસં્ટ્કૃવતક િિે. કાઉન્ટીના વવવવધ સમદુાયો સધુી પિોંચાય તેની ખાતરી કરવા માટે, 

RR/CC મોટા રાષ્રીય પ્લેટ ોમડ તેમિ નાના સ્ટ્થાવનક આઉટલેટ્સ સાથે િોર્ાિે. આ વ્યાપક અક્ષભગમ એ સવુનવિત કરે છે કે 

મતદાતાઓ સામાન્ય રીતે સમાચાર અને માડિતીનો ઉપયોગ કરે તેવી કોઈપણ પદ્ધવતમા ંRR/CCનો સદેંિ પ્રાપ્ત કરિે. 

બ્રોિકાસ્ટ મીડિયા  

RR/CC જાહરે સેવાની ઘોષણાઓ રજ  કરવા, માક્રહતીલક્ષી ઇન્ટરવ્ર્  લવેા અને ચ કવણી કરેલ જોિાણો 
ગોઠવવા માટે ટેલલનવઝન અને રેક્રિયો પરના નવનવિ અંગ્રેજી અને લબન-અંગ્રેજી પ્રસારણ નેટવકવ અને 
સ્ટેશનો સાથે કામ કરશે. જાહરે સેવાની ઘોષણાઓ, અન્ય RR/CC આઉટરીચ પ્રયાસો સાથે, આગામી 
ચ  ૂંટણીઓ, નોંિણીની માક્રહતી, ભાષાની ઍક્સેસ અને મતદાનના નવકલ્પો પર નનણાવયક સૂંદેશાઓ સમાવશે. 
આ પ્રયાસો અંગ્રજેી અને લબન-અંગ્રેજી ભાષી નાગક્રરકોને સીિી સેવા આપશે. અગાઉના ભાગીદારોમાૂં શામલે 
છે, પરૂંત   તે આના સ િી મયાવક્રદત ન હતા: 

 

• ABC 

• CBS 

• KTLA 

• FOX 

• NBC 

• Telemundo 

• Univision 

• iHeart Media 

• POWER 106 

• Entercom 

• Entravision 

• Liberman Broadcasting 

• KNX 

• KPCC 

• NPR 

• K-ABC 

• KFI 

• KJLH 
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વપ્રન્ટ મીડિયા  

નાગક્રરક જોિાણને પ્રોત્સાહન આપવા અને વાચકોને તેઓ મતદાન માટે કેવી રીતે નોંિણી કરાવી શકે, તેમના મતદાનના 

અનિકારો અને નવકલ્પોની સમીક્ષા કરી શકે, ચ  ૂંટણી સૂંસાિનો શોિી શકે અને વહલેા મતદાનમાૂં સહભાલગતાને પ્રોત્સાક્રહત 

કરવા RR/CC સ્થાનનક અને પ્રાદેનશક નપ્રન્ટ મીક્રિયા સાથે કામ કરશે. આમા ંસમાચારપત્રો, સામવયકો અને ન્્ઝૂલેટસડનો 

સમાવેિ થાય છે. નપ્રન્ટ મીક્રિયા મ ખ્યત્વે અંગ્રેજી નસવાયની ભાષા બોલે છે અથવા વાૂંચે છે તેવાૂં નનવાસીઓ સાથે, ભૌગોલલક 

રીતે અલગ અને અછતગ્રસ્ત સમ દાયો સ િી પહોંચવા માટે એક નવશ્વસનીય માધ્યમ તરીકે સેવા આપવાન ૂં ચાલ  રાખે છે. 

અગાઉના ભાગીદારોમા ંિામેલ છે, પરંત ુતે આ સધુી મયાડડદત ન િતા: 

• Los Angeles Times 

• LA Daily News 

• Daily Breeze 

• Pasadena Star News 

• Long Beach Press-Telegram 

• Whittier Daily News 

• San Gabriel Valley Tribune 

• LA Sentinel 

• La Opinion 

• World Journal 

• The Korea Times 

ડિજજટલ મીડિયા 

મતદારોને મળવામાૂં મદદ રૂપ બનાવ માટે RR/CC નવનવિ બહ ભાષી પ્લેટફોમ્સવ, વેબસાઇટ્સ અને સ્રીનમિંગ સેવાઓમાૂં સ્સ્થર 

અને નવક્રિયો જાહરેાતો પ્રદાન કરવા માટે ક્રિજજટલ પ્લેટફોમવનો લાભ લેવાન ૂં ચાલ  રાખશે જેનો ઉપયોગ મતદારો સમાચાર 

અથવા મનોરૂંજન માટે કરે છે. ક્રિજજટલ મીક્રિયા અસરકારક મીક્રિયા અને આઉટરીચ યોજનામાૂં મ ખ્ય ભ  નમકા ભજવે છે કારણ 

કે નનવાસીઓ માક્રહતીનો ઉપયોગ કરવા અને ઑનલાઇન સૂંસાિનો અથવા માક્રહતીને એક્સેસ કરવા માટે તેમના મોબાઇલ 

અથવા ક્રિજજટલ ઉપકરણો પર ઘણો આિાર રાખે છે.  

સોવિયલ મીડિયા  

RR/CC મતદાન કરવા માટે કેવી રીતે નોંિણી કરાવવી તેના નવશે અને મતદારની સહભાલગતાને પ્રોત્સાક્રહત કરવા કાઉન્ટીના 

રહવેાસીઓ સાથે જોિાવા માટે સોનશયલ મીક્રિયા પ્લેટફોમવનો ઉપયોગ કરવાન ૂં ચાલ  રાખશે. સૂંદેશાઓ સાથે ચોક્કસ પે્રક્ષકોને 

લક્ષયાૂંક્રકત કરવા અને માક્રહતીને વધ  માત્રામાૂં પ્રસાક્રરત કરવા માટે સોનશયલ મીક્રિયા એ શે્રષ્ટ્ઠ ખચવ-અસરકારક 

પદ્ધનતઓમાૂંની એક છે જેથી મહત્વપ  ણવ મતદાન અને ચ  ૂંટણીની માક્રહતી મગજમાૂં સૌથી ઉપર રહ.ે વધ માૂં, સોનશયલ મીક્રિયા 
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નવનવિ પ્લેટફોમ્સવ પર સહભાગીઓના એકબીજા સાથેના જોિાણ માટે એક અનન્ય તક પ્રદાન છે સાથે સાથે RR/CC ને પ્રશ્નો, 

લચિંતાઓને સૂંબોિવા અથવા જ ઠાણા અથવા ખોટી માક્રહતીને દ ર કરવા માટે મતદારો સાથે જોિાવાની પણ અન મનત આપે છે. 

તમે આના પર RR/CC ને પસદં, અનસુરી અથવા સબ્સ્ટ્ક્રાઇબ કરી િકો છો: 

• Facebook: facebook.com/LACountyRRCC 

• Instagram: @lacountyrrcc 

• YouTube: lacountyrrcc 

• Twitter: @LACountyRRCC 

ઈમેલ માકેડટિંગ  

RR/CC મતદારોને સમયમયાવદા, મતદાનની તકો અને તેઓ તેમના મતદાનના અન ભવને સરળ અને વધ  અન ક ળ બનાવવા 

માટે કેવી રીતે સ લભ ઓનલાઈન ટ લ્સનો ઉપયોગ કરી શકે છે તેના નવશે સમયસર અને નવશ્વાસપાત્ર સૂંદેશા મોકલવા માટે 

મતદાર નોંિણી િેટાબેઝ સાથે સૂંકળાયેલા તેના ઈમેલ સરનામાૂંની નવસ્તતૃ સ  લચનો લાભ લેવાન ૂં ચાલ  રાખશે.  

ઘરની બહાર  

RR/CC નનવાસીઓને સૂંદેશ આપવા માટે ઘરની બહારની નવનવિ તકોન ૂં મ  લ્યાૂંકન અને નનિાવરણ કરવાન ૂં ચાલ  રાખશે. 

ભતૂકાળમા,ં બસ આશ્રયસ્ટ્થાનો અને ધોરીમાગો પરના ક્ષબલબોર્ડ સડિતની પરંપરાગત ક્ષબલબોર્ડ રાન્ન્ઝટ જાિરેાતોનો લાભ 

લેવામા ંઆવ્યો છે અને કાઉન્ટીની અંદર વવવવધ અને ભૌગોક્ષલક રીતે અલગ સમદુાયો સધુી ચ ૂટંણીની મખુ્ય માડિતી પિોંચે 

છે તેની ખાતરી કરવા માટે આની િોધ ચાલ ુરિિેે. 

રાઈિિેર/ટ્રાન્સપોટેિન કૂંપનીઓ  

RR/CC મત કેન્રો પર પક્રરવહન સેવાઓ પ્રદાન કરવાના હતે   સાથે, મતદાર નોંિણી અને માક્રહતીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 

રાઇિશેર કૂંપનીઓ, મેરોપોલલટન રાન્સપોટેશન ઓથોક્રરટી, કાઉન્ટી જાિરે કાયડકર વવભાગ અને સમગ્ર કાઉન્ટીમાૂં અન્ય 

પક્રરવહન સૂંસ્થાઓ સાથે સહયોગ કરવાન ૂં ચાલ  રાખશે.  

પ્રભાવકો અને વવશ્વસનીય સૂંદેિવાહકો  

RR/CC અને તેના ભાગીદારો દ્વારા નવકનસત મ ખ્ય સૂંદેશાન ૂં નશક્ષણ આપવા અને તેને નવસ્તતૃ કરવા માટે આપણાૂં સમ દાયોમાૂં 

પ્રભાવકો અને નવશ્વસનીય સૂંદેશવાહકો સાથે કામ કરવાન ૂં ચાલ  રાખશે.    
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િાયરેક્ટ મેઇચલિંગ  

કાઉન્ટી ચ  ૂંટણીઓમાૂં, RR/CC નોંિાયેલા મતદારોને સીિા જ બ ેપ્રત્યક્ષ ટપાલ કરશ.ે મતદારોને સીિી મદદ 

કરવા માટે, RR/CC ટપાલ દ્વારા મતદાન પેકેટમાૂં નજીકના મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનો પ્રદાન કરશ.ે દરેક 

નોંિાયેલા મતદારન ેએક અલગ મતદાન કેન્રની ટપાલ આપવામાૂં આવશ ેજેમાૂં તેમના નનવાસસ્થાન નજીકના 

મતદાન કેન્રો દશાવવવામાૂં આવશે. RR/CC આગામી ચ ૂટંણીના મતદારોને વિક્ષક્ષત કરવા અને વ્યસ્ક્તગત રીતે 

ચ ૂટંણીની વવગતો પ્રદાન કરવા માટે, નમનૂા મતપત્ર અને ટપાલ દ્વારા મતદાન પેકેટ ઉપરાતં, આઉટરીચના સ્ટ્વરૂપ તરીકે 

ર્ાયરેક્ટ મેઈક્ષલિંગનો ઉપયોગ કરવાનુ ંચાલ ુરાખિે. ટપાલ દ્વારા મતદાનની સમયરેખા, સલુભ મતદાન વવકલ્પો, 

વ્યસ્ક્તગત મત કેન્રોના સ્ટ્થાનો અને જ્યા ંમતદારો RR/CCની ટોલ-ફ્રી િોટલાઇન અથવા વેબસાઇટ દ્વારા વવશ્વસનીય અને 

સરુક્ષક્ષત ચ ૂટંણી માડિતી મેળવી િકે છે. 

ચ ૂટંણી ચક્રના આધારે, ટપાલમા ંમતદારોને ટપાલખચડ ચકૂવેલ પરત  ોમડનો સમાવેિ થઈ િકે છે અને તેઓને અંગ્રેજી 

વસવાયની અન્ય ભાષામા ંચ ૂટંણી સામગ્રીની વવનતંી કરવાની અથવા તેમના રિઠેાણના સરનામાની માડિતી અપરે્ટ કરવાની 

મજૂંરી આપી િકે છે. 

1-C સમદુાય સૂંલગ્નતા 

લોકો સ િી અસરકારક રીતે પહોંચવા અને VSAP નવશે માક્રહતી પ્રદાન કરવા માટે, RR/CC કાઉન્ટીની અંદરની ભાગીદાર 

એજન્સીઓ, અન્ય સરકારી એજન્સીઓ, City Clerk અને CBO સાથે કામ કરવાન ૂં ચાલ  રાખશે. RR/CC રજ આતો, કમવચારી 

ઇવેન્ટ્સ, તાલીમ અને સામગ્રી પ્રદાન કરશે અને સ નનનિત કરશે કે જનતાને સતત સૂંદેશો પ્રદાન કરવામાૂં આવે છે. આ 

પ્રવનૃિઓને સમથવન આપવા માટે, RR/CC એ VSAP અને VCA નવશે સમ દાયને વધ  નશલક્ષત કરવા અને જાણ કરવા માટે અસૂંખ્ય 

માક્રહતીપ્રદ ફ્લાયસવ અને પોસ્ટસવ બનાવ્યાૂં છે. આ સૂંસ્થાઓને પ્રદાન કરવામાૂં આવેલ તમામ સામગ્રી VSAP બ્રાન્િેિ છે, જે જાહરે 

જનતા માટે સ નનનિત કરે છે કે માક્રહતી સ સૂંગત, સચોટ અને નવશ્વસનીય સ્ત્રોતમાૂંથી આવે છે.  

દેિવ્યાપી સહયોગ/ડહતધારકો  

િનતા સધુી પિોંચવા અને વિક્ષક્ષત કરવા માટે જાિરે અવધકારીઓ (ચ ૂટંાયેલા અને ક્ષબન-ચ ૂટંાયેલા), સરકારી એિન્સીઓ, 

કાઉન્ટી વવભાગો, િિરેો, ચેમ્બર ઓ  કોમસડ અને અન્ય સમદુાયના ડિસ્ટ્સેદારોની સામડૂિક ભાગીદારીની િરૂર છે. આ 

સૂંસ્થાઓ મતદાનના નવકલ્પો અને મ ખ્ય ચ  ૂંટણી માક્રહતી સાથે નશલક્ષત કરવા અને જાગનૃત લાવવા માટે સાથે મળીને કામ કરે છે. 
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અન્ય કાઉન્ટી નવભાગો સાથે સહયોગ RR/CC ની જનતા સ િી પહોંચવાની અને નશલક્ષત કરવાની ક્ષમતાને વિારે છે. નીચેની કાઉન્ટી 

સૂંસ્થાઓએ અગાઉ RR/CC ને મદદ કરી છે અને તે તેના નમ  ના છે જે મતદાર નશક્ષણ અને આઉટરીચ પ્રયત્નોમાૂં મદદ કરશે: 

• આકારણીકાર  

• દક્રરયાક્રકનારા અને બૂંદરો  

• સ પરવાઇઝર બોિવ   

• મ ખ્ય કારોબારી અનિકારી  

• ઉપભોક્તા અને વ્યવસાનયક બાબતો  

• દેિભરમા ંસદેંિાવ્યવિાર  

• ઉદ્યાનો અને મનોરૂંજન  

• જાહરે પ સ્તકાલય  

• સાવવજનનક સામાજજક સેવાઓ  

• જાહરે કાયો  

• ખજાનચી અને કર કલેક્ટર  

• કાયવબળ નવકાસ, વદૃ્ધત્વ અને સમ દાય 
સેવાઓ  

સમદુાયિક કાિયક્રમ 

CBO સબંધંો અને ચકુવણી કરેલ મીડર્યા ભાગીદારી દ્વારા, સમગ્ર કાઉન્ટીમા ંકાયડક્રમ યિમાની કરવાની અને સિ-

પ્રાયોજિત કરવાની તક RR/CC માટે નવા મતદાન મોર્લ અંગે લોકો સાથે િોર્ાવા માટે એક મલૂ્યવાન માગડ ઉત્પન્ન 

કરિે. RR/CC ઘણી સસં્ટ્થાઓ અને કાયડક્રમ સયંોિકો સાથે અસખં્ય લાબંા સમયગાળાના સબંધંો ધરાવે છે અને ઘણા 

સપ્તાિના અંતમા ંટેબલ ગોઠવવામા ંઅને જાિરે િનતાને ચ ૂટંણી-સબંવંધત સામગ્રી પ્રદાન કરવામા ંવવતાવિે. કોષ્ટક 2મા ં

આ વષે RR/CCએ િાિરી આપી છે અને 2022મા ંિાિરી આપવાનુ ંઆયોિન કરિે તે મખુ્ય કાયડક્રમની પસદંગીને 

પ્રકાવિત કરે છે. આ કાયડક્રમ ઉપરાતં, RR/CCએ અન્ય કેટલાકં સો સમદુાવયક કાયડક્રમમા ંિાિરી આપી છે. 

કોષ્ટ્ટક 2.  મખુ્િ સમદુાયિક કાિયક્રમ 

તારીખ  કાયડક્રમ િહરે  

ફેબ્રઆુરી 13, 2022 Bell 5K Resource Fair  Bell 

માિષ 4, 2022 Care Harbor Resource Event Los Angeles  

માિષ 5, 2022 Care Harbor Resource Event  Los Angeles  

માિષ 11, 2022 Latina History Day  Los Angeles  

માિષ 15, 2022 Townhall Voter Registration  Dominguez Hills 

માિષ 16, 2022 East LA Job and Resource Fair  Los Angeles  

માિષ 16, 2022 Gabrielino HS College and Career Fair  San Gabriel 

માિષ 24, 2022 SOS Event Domingue Hills 

મે 5-31, 2022 Pomona FairPlex Pomona 
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1-D વેબસાઇટ માડહતી 
LAVOTE.GOV 

અનિકૃત RR/CC વેબસાઇટ, LAVOTE.GOV, કાઉન્ટીમાૂં તમામ મતદાન અને ચ  ૂંટણીની માક્રહતી માટેન ૂં પ્રાથનમક સૂંસાિન અને 

સ્થાન છે. આ વેબસાઇટને આગામી ચ  ૂંટણીઓ, મતદાર નોંિણીની માક્રહતી, મતદાનના નવકલ્પો અને મતદાનના અન ભવને 

વધારવા માટે ઓનલાઈન સૂંસાિનોની મહત્વપ  ણવ માક્રહતી સાથે સતત અપિેટ કરવામાૂં આવે છે. 

1-E ભાષા સહાય 

Los Angeles કાઉન્ટી માત્ર રાષ્ટ્રની સૌથી વધ  વસ્તી િરાવત ૂં સ્થાનનક ચ  ૂંટણી અનિકારક્ષેત્ર નથી, તે રાષ્ટ્રમાૂં સૌથી 

વૈનવધ્યસભર પણ છે. સાૂંસ્કૃનતક અને ભાષાકીય નવનવિતા એ કાઉન્ટીની નનિાવક્રરત લાક્ષલણકતાઓમાૂંની એક છે, જે જીવૂંત 

અને ગનતશીલ મતદાર માટે બનાવાવમાૂં આવે છે. અમારા ભાષાના લઘ મતી સમ દાયો માટે ખ લ્લી અને સમાનવષ્ટ્ટ પ્રક્રિયાને 

સમથવન અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, RR/CC અન વાદ સામગ્રી અને મજબ  ત ભાષા સહાય પ્રદાન કરે છે. કાઉન્ટી વતવમાનમાૂં 

નીચેની ભાષાઓમાૂં અંગ્રેજી ઉપરાૂંતના મતદારોને ભાષા સહાય પ્રદાન કરે છે:

• આમેનનયન 

• ચાઈનીઝ 

• કૂંબોક્રિયન/ખ્મેર 

• ફારસી 

• કોક્રરયન 

• સ્પેનનશ 

• ટાગાલોગ/ક્રફલલનપનો 

• નવયેતનામીઝ 

• ક્રહન્દી 

• જાપાનીઝ 

• થાઈ 

• રનશયન 

• બૂંગાળી* 

• બમીઝ* 

• ગ જરાતી* 

• ઇન્િોનેનશયન* 

• મોંગોલલયન* 

• તેલ ગ *
 

*આ ભાષાઓ માટેની સેવાઓ 7 જ ન, 2022 રાજ્યવ્યાપી સીધીપ્રાથનમક ચ  ૂંટણીની શરૂઆતથી વિારવામાૂં આવશે. 

VBM મતપત્રોના મેઇલલિંગ અને મતપત્ર લચહ્નિત ઉપકરણોમાૂં આ ભાષાઓના ઉમેરા સક્રહત. 

કાઉન્ટી ફેિરલ અને રાજ્ય ભાષાની આવશ્યકતાઓન ૂં પાલન કરવા અને તમામ મતદારો માટે નનષ્ટ્પક્ષ, સ લભ અને પારદશવક 

ચ  ૂંટણી સેવાઓ પ્રદાન કરવાના તેના હતે  ને પ્રાપ્ત કરવા માટે તેના વ્યાપક અલભગમને ચાલ  રાખવા માટે પ્રનતબદ્ધ છે. 
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મયાષડદત-અંગે્રજી પ્રાવનપણુતા (LEP) ધરાવતા મતદારોને ઓળખવા અને સેવા આપવી 

જ્યારે કોઈ વ્યસ્ક્ત મત આપવા માટે નોંિણી કરાવે છે, ત્યારે તેઓ અન્ય ભાષામાૂં અન વાક્રદત ચ  ૂંટણી સામગ્રીની નવનૂંતી કરી 

શકે છે. કોઈપણ મતદાર કે જેઓ આ નવનૂંતી કરે છે તેઓ આપોઆપ અન વાક્રદત નમ  ના મતપત્ર અને તેમની પસૂંદગીની 

ભાષામાૂં તમામ ચ  ૂંટણી સામગ્રી પ્રાપ્ત કરશે. RR/CC પાસે મતદારો માટે અન વાક્રદત ચ  ૂંટણી સામગ્રી અથવા મત કેન્ર સ્થાનો, 

હ્નદ્વભાષી મતદાર નોંિણી કાર્ડવસ, અન વાક્રદત VBM એપ્પ્લકેશન્સ અને નમ  ના મતદાન પ સ્સ્તકાઓ નવશેની માક્રહતીની નવનૂંતી 

કરવા માટે બહ ભાષી સહાયતા હોટલાઇન પણ છે. 

RR/CC એ એક વ્યાપક લક્ષયીકરણ િેટા નસસ્ટમ નવકસાવી છે જે ર્ નાઈટેિ સ્ટેટ્સ સેન્સસ, અમેક્રરકન કોમ્ર્ નનટી સવે, મતદાર 

નોંિણી એપ્પ્લકેશન્સ અને સમ દાય સમ  હો તરફથી ભાષા સહાય નવનૂંતીઓ સક્રહત બહ નવિ સ્ત્રોતોમાૂંથી વસ્તી નવષયક િેટા 

અને ભાષા સહાય નવનૂંતીઓને એકીકૃત કરે છે. આ િેટામાૂંથી, ભાષા સહાયતાની જરૂક્રરયાતોના આિારે મત કેન્રો પર 

બહ ભાષી કમડચારીઓને પ્રાથનમકતા આપવા માટે એક ક્રરપોટવ  બનાવવામાૂં આવે છે. વતવમાન િેટાના આિારે, સ્પેનનશ બોલતા 

ચ  ૂંટણી કાયવકરોને દરેક મત કેન્ર પર મ  કવામાૂં આવશે. 

મતદાન કેન્રો વવિે LEP સમદુાયો સાથે વિક્ષણ અને વાતિીત 

2017 માૂં સ્થપાયેલી RR/CC ની ભાષા સ લભતા સલાહકાર સનમનત (LAAC), આગામી ચ  ૂંટણીઓ અને તેમના મતદાન નવકલ્પો 

નવશે LEP સમ દાયને નશલક્ષત કરવામાૂં મહત્વપ  ણવ ભ  નમકા ભજવે છે. LAAC સભ્યો સમ દાયના કાયવિમોન ૂં આયોજન કરીને અને 

તેમના સમ દાયોમાૂં અન વાક્રદત સામગ્રીન ૂં નવતરણ કરીને સહાય કરે છે. કેટલલક LAAC સૂંસ્થાઓમાૂં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 

• Asian Americans Advancing Justice 

• California Common Cause 

• Center for Asian Americans United for Self Empowerment (CAUSE) 

• Korean American Coalition 

• League of Women Voters (LWV), Los Angeles 

• NALEO Educational Fund 

• National Iranian American Council 

• Pars Equality Center 

• South Asian Network (SAN) 
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• United Cerebral Palsy of Los Angeles 

RR/CC સમસ્ટ્યાઓ પર સિયોગ કરવાનુ ંચાલ ુરાખવા, ભાષા સેવાઓને વવસ્ટ્તતૃ કરવા અને વધારવા અને LEP સમદુાયો 

સાથે િોર્ાવા માટે LAAC સાથે વત્રમાવસક બેઠક કરે છે. વધ  માક્રહતી, જેમ કે કેવી રીતે હાજરી આપવી, ભાગ લેવો અને/અથવા 

સનમનતની મીક્રટિંગમાૂં કેવી રીતે જોિાવ ૂં તે LAVOTE.GOV પર મળી શકે છે. 

1-F સલુભતા આધાર 

RR/CC નવકલાૂંગ લોકો માટે ચ  ૂંટણીની સૂંપ  ણવ સ લભતા સ નનનિત કરવા માટે ખૂંતપ  વવક કામ કરે છે અને સ લભ મત કેન્રોના 

સવેક્ષણ, ભરતી, ફેરફાર અને જાળવણી માટે નોંિપાત્ર પગલાૂં લેવાન ૂં ચાલ  રાખશે.  

સલુભ મત કેન્રો વવકલાગં મતદારોની નજીક સ્સ્ટ્થત છે તેની ખાતરી કરીને મત કેન્ર મોર્લ તમામ મતદારો માટે સલુભ 

થવા માટે રચાયેલ છે. મત કેન્રોના મ  લ્યાૂંકનમાૂં, મત કેન્ર તરીકે સેવા આપવા માટે ધ્યાનમાૂં લેવામાૂં આવતી સ નવિાઓને 

અન્ય માપદૂંિો ઉપરાૂંત સ લભ પાક્રકિંગની જરૂક્રરયાતોને પ  ણવ કરવાની જરૂર છે. RR/CC એ તેની કોમ્ર્ નનટી વોટર આઉટરીચ કનમટી 

(CVOC) અને તેની વોક્રટિંગ એક્સેનસલબલલટી એિવાઇઝરી કનમટી (VAAC) દ્વારા સમ દાયને જોિયો છે. કાઉન્ટીના VAAC ની સ્થાપના 

2006 માૂં RR/CC ને નવીન વ્ર્  હરચનાઓના અમલીકરણમાૂં મદદ કરવા માટે કરવામાૂં આવી હતી જે સ લભતા અને 

સહભાલગતાને બહતેર બનાવે છે. VAAC એ ચ  ૂંટણી પ  વે અને ચ  ૂંટણી પછીની બૂંને પ્રવનૃિઓમાૂં RR/CC ને મદદ કરવામાૂં મહત્વની 

ભ  નમકા ભજવી છે.  

VAAC સાથેની ભાગીદારીમાૂં, RR/CC એ ચ  ૂંટણી કાયવકતાવઓને નવકલાૂંગતાના નવનવિ સ્પેક્રમ િરાવતા મતદારો સાથે કેવી રીતે 

ક્રિયાપ્રનતક્રિયા કરવી તે અંગે નશલક્ષત કરવા માટે ચ  ૂંટણી કાયવકર નવકલાૂંગતા જાગતૃતા તાલીમ નવક્રિયો બનાવ્યો છે. આ નવક્રિયોને 

ચ  ૂંટણી કાયવકર તાલીમ અભ્યાસિમમાૂં સામેલ કરવામાૂં આવ્યો છે અને સમ દાય સમ  હો દ્વારા તેનો ઉપયોગ તેમના ઘટકોને અપૂંગ 

મતદારો માટે ઉપલબ્િ સેવાઓ નવશે જણાવવા માટે પણ કરી શકાય છે. 
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ઍક્સેયસબિબિટી હિમાિત સસં્થાઓ સાથે સિિોગ કરવો 

RR/CCની વોડટિંગ એક્સેવસક્ષબક્ષલટી એર્વાઇઝરી કવમટી (VAAC), 2006મા ંસ્ટ્થપાયેલી છે, જે મતદારો માટે સલુભતા વધારવા માટે 

વવવવધ કાયડક્રમો, પ્રડક્રયાઓ, સેવાઓ અને સાધનો વવિે મતદારોને માડિતગાર કરવામા ંમિત્વની ભવૂમકા ભિવે છે. VAAC સભ્યો 

સામદુાવયક કાયડક્રમોનુ ંઆયોિન કરીને, વવકલાગં મતદારો સાથે િોર્ાણ કરવામા ંઅને તેમના સમદુાયોમા ંઅનવુાડદત સામગ્રીનુ ં

વવતરણ કરીને RR/CC સાથે સિાય કરે છે. VAAC મા ંભાગ લેતી કેટલીક સસં્ટ્થાઓમા ંનીચેનાનો સમાવેિ થાય છે: 

• સક્ષમતા પ્રથમ 

• અંધિનોની CA કાઉસ્ન્સલ 

• CALIF સ્ટ્વતતં્ર જીવન કેન્રો 

• વવકલાગંતા અવધકાર California 

• પ્રાદેવિક કેન્રો 

• ્નુાઇટેર્ સેરેબ્રલ પાલ્સી Los Angeles 

• વવકલાગંતા અભ્યાસ અને સમદુાય સમાવેિ માટે USC કેન્ર 

VAAC સાથે સિયોગમા,ં RR/CC સમગ્ર મતદાન પ્રડક્રયા દરવમયાન ઉપલબ્ધ સલુભતા સમથડનની સમદુાયને જાણ કરવાનુ ંચાલ ુ

રાખિે. મદુ્દાઓ પર સિયોગ કરવાનુ ંચાલ ુરાખવા, સલુભતા સેવાઓમા ંસધુારો કરવા અને વવકલાગં મતદારો સાથે િોર્ાવા માટે 

RR/CC વત્રમાવસક ધોરણે VAAC સાથે મળે છે. વધ  માક્રહતી, જેમ કે કેવી રીતે હાજરી આપવી, ભાગ લેવો અને/અથવા સનમનતની 

મીક્રટિંગમાૂં કેવી રીતે જોિાવ ૂં તે LAVOTE.GOV પર મળી શકે છે. 

સલુભ સેવાઓ - ISB, RAVBM, VBM અને BMD 

કાઉન્ટીના ISB, RAVBM, VBM અને BMD એ એવા સાિનો છે જે અપૂંગ મતદારોને વિારાનો એક્સેસ અને સગવિતા પ્રદાન કરે છે. 

આ તમામ સાધનો VSAP ઉકેલના મખુ્ય ઘટકો તરીકે ડર્ઝાઇન કરવામા ંઅને અમલમા ંમકૂવામા ંઆવ્યા િતા. સાધનોને સિયોગી, 

માનવ-કેસ્ન્રત ડર્ઝાઇન પ્રડક્રયાનો ઉપયોગ કરીને ડર્ઝાઇન કરવામા ંઅને અમલમા ંમકૂવામા ંઆવ્યા િતા જેમા ંમતદારો, ચ ૂટંણી 

કાયડકરો સમદુાય સગંઠનો, સ્ટ્થાવનક ચ ૂટંણી અવધકારીઓ અને તકનીકી, સલુભતા અને સરુક્ષા જેવા વવષયોમા ંવનષ્ણાતો િોર્ાયા 

િતા. તે પ્રડક્રયાના ભાગ રૂપ ેસાધનો ઉપયોગની સરળતા અને સલુભતા સવુનવિત કરવા માટે વ્યાપક વપરાિકતાડ-પરીક્ષણ દ્વારા 

કરવામા ંઆવ્યા છે. આ સાધનો 14 મખુ્ય વસદ્ધાતંોને ધ્યાનમા ંરાખીને ડર્ઝાઇન કરવામા ંઆવ્યા િતા. આ વસદ્ધાતંો છે: 
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1. પારદવિિતા 

2. મતદાનના નવકલ્પો પ્રદાન કરવાની ક્ષમતા 

3. ગોપનીયતા 

4. ઉપયોગમાૂં સરળતા અને સ લભતા 

5. નવશ્વાસ  

6. અખૂંક્રિતતા 

7. સ રક્ષા 

8. ક્રકિંમત-અસરકારકતા 

9. માપનીયતા 

10. લવચીકતા 

11. સ્થાપનામાૂં સરળતા 

12. ન્ર્  નતમ પાવર 

13. ન્ર્  નતમ પ્રોગ્રાનમિંગ 

14. સ વાહ્યતા 

RR/CCની વેબસાઇટ પર સ્સ્ટ્થત વેબ-આધાડરત એન્પ્લકેિન દ્વારા ISBને ઍક્સેસ કરી િકાય છે. ISB 19 ભાષાઓમા ં

ઉપલબ્ધ છે, સિાયક ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ઍક્સેસ કરી િકાય છે અને તેને સરળતાથી ઉપયોગ અને સમજી 

િકાય માટે ડર્ઝાઇન કરવામા ંઆવેલ છે. ISB વપરાિકતાડને તેમના નમનૂા મતપત્રને ક્ષચહ્નિત કરવાની અને મતદાન 

પાસ બનાવવાની મજૂંરી આપે છે જે મોબાઇલ ઉપકરણ પર વપ્રન્ટ અથવા ર્ાઉનલોર્ કરી િકાય છે. મતદાન પાસ 

મતદારને તેમની નમનુાના મતપત્રની પસદંગીઓને ઝર્પથી BMD પર સ્ટ્થાનાતંડરત કરવાની, તેમની પસદંગીની 

પસુ્ષ્ટ કરવાની અથવા સિંોવધત કરવાની અને તેમના મતદાનની પ્રડક્રયાને પણૂડ કરવાની મજૂંરી આપીને મતદાન કેન્ર 

પર મતદાનના અનભુવને ઝર્પી બનાવે છે. 

બધા BMD બહુવવધ સલુભતા સવુવધાઓ પ્રદાન કરે છે જે મતદારોને તેમની ક્ષમતાઓ અનસુાર અનભુવને કસ્ટ્ટમાઇઝ 

કરવાની મજૂંરી આપે છે. દરેક BMD પાસે વ્િીલચેર અથવા વોકરમા ંમતદારોને મદદ કરવા માટે પયાડપ્ત િગ્યા છે. 

ટચસ્િીન ક્રિસ્પ્લે એવા મતદારો માટે એિજસ્ટ કરી શકાય છે જેઓ બેઠક અથવા ઊભેલી સ્સ્થનતમાૂં હોય. જેઓ ટચસ્િીનનો 

ઉપયોગ કરવામાૂં અસમથવ હોય અથવા તેમને મ શ્કેલીઓ હોય તેમના માટે, BMD માૂં મતપત્રમાૂં નેનવગેટ કરવા અને 

પસૂંદગી કરવા માટે બટનો સાથે સ્પશવથી પારખી શકાય એવાૂં કીપેિનો સમાવેશ થાય છે. મતદાર જોવાની સરળતા માટે 

BMD સ્િીનની ફોન્ટ સાઈઝ, કલર અને કોન્રાસ્ટ પણ એિજસ્ટ કરી શકે છે. દરેક BMD માૂં લબલ્ટ-ઇન ઓક્રિયો હિેસેટ હોય છે જે 

મતદારને બેલેટ સ્પિાવઓ અને પસૂંદગીઓ સાૂંભળવા દે છે. ઓક્રિયોની ગનત અને અવાજ મતદાર દ્વારા એિજસ્ટ કરી શકાય 

છે. વધ માૂં, 2022 સ િીમાૂં, BMD 20 ભાષાઓમાૂં ઓક્રિઓ અને ટચસ્િીન બૂંને ઇન્ટરફેસ રજ  કરે છે. 
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કાઉન્ટીના VBM મતપત્ર અને પરલબિીયાૂંને ઉપયોગમાૂં સરળ બનાવવા માટે ક્રિઝાઇન કરવામાૂં આવ્યાૂં હતાૂં ત્યારે RR/CC 

RAVBM પણ ઓફર કરે છે. આ સાિન વિે, મતદાર તેમના મતપત્રને સ્િીન-રીિેબલ ફોમેટમાૂં જોવા માટે RR/CC ની 

વેબસાઇટ પર સ્સ્થત વેબ-આિાક્રરત એપ્પ્લકેશનને એક્સેસ કરી શકે છે. મતદારો તેમની પસૂંદગીને વાૂંચવા અને લચહ્નિત 

કરવા માટે સહાયક તકનીકો/ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરી શકે છે. મતદાતાએ પછી તેમના મતપત્રને નપ્રન્ટ કરીને RR/CC ને 

મેલ કરવો અથવા તેને મત કેન્ર અથવા મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ પર આપવો આવશ્યક છે.  

વ્યસ્ક્તગત અને VBM બૂંને નવકલ્પો તમામ મતદારો માટે સ્વતૂંત્ર, ખાનગી અને સ રલક્ષત મતદાન અન ભવ માટે મૂંજ રી આપે છે. 

વવભાગ 2 - મત કેન્રો અને મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સના સ્થાનો 

VCA માટે િરૂરી છે કે કાઉન્ટી સમગ્ર કાઉન્ટીમા ંઅનકૂુળ, સલામત અને સરળતાથી સલુભ મત કેન્રો અને ડ્રોપ બોક્સ 

સ્ટ્થાવપત કરે. તે આ સ્ટ્થાનો માટે સ્ટ્થાનોની પસદંગી, ડદવસોની સખં્યા અને કામકાિના કલાકો માટે લઘતુ્તમ માપદંર્ 

નક્કી કરે છે. Los Angeles કાઉન્ટીના મતદારો માટે શે્રષ્ઠ સ્ટ્થાનોને ઓળખવા માટે કાઉન્ટી વ્યાપક સિંોધન અને 

વવશ્લેષણ કરે છે અને મતદારોને સ્ટ્થાનની માડિતી ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે વ્યાપક આઉટરીચ ઝબંેિ િરૂ કરે છે. 

LAVOTE.GOV પર દરેક ચ ૂટંણી પિલેા મત કેન્ર અને ડ્રોપ બોક્સ સ્ટ્થાનો ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવે છે. સ્ટ્થાનની 

માડિતી વવવવધ ટપાલ મોકલનારાઓ દ્વારા મતદારો સાથે પણ િેર કરવામા ંઆવે છે.   

2-A મત કેન્રો 

મત કેન્ર સ્થાન 

સૌથી યોગ્ય મત કેન્ર સ્થાનો નક્કી કરવા માટે એક મજબ  ત, િેટા-આિાક્રરત પ્રક્રિયાની જરૂર છે જે માનવ વતવન અને પેટનવની 

આગાહી કરતી વખતે સ્થાનનક સ્થળ-લક્ષી અને સામાજજક-આનથિક પક્રરસ્સ્થનતઓ સાથે રાજ્ય અને સ્થાનનક જરૂક્રરયાતોને 

એકીકૃત કરે છે. RR/CC તેના સમ દાયો માટે આદશવ મતદાન કેન્ર સ્થાનોને ઓળખવા માટે એક વ્યાપક વ્ર્  હરચનાનો ઉપયોગ 

કરે છે જે ન્ર્  નતમ VCA માપદૂંિોથી આગળ વિે છે. 

આદશવ મતદાન કેન્ર સ્થાન નક્કી કરતી વખતે RR/CC નીચેના 14 માપદૂંિોનો સમાવેશ કરે છે: 

1. ભૌગોલલક રીતે અલગ સમ દાયો 

2. ઓછી આવક િરાવતા સમ દાયો 

3. મયાવક્રદત અંગ્રેજી બોલતા અને ભાષા લઘ મતી સમ દાયો 
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4. ઓછા વાહન માલલકી સમ દાયો 

5. મતદાર રહણેાૂંક વસ્તી કેન્રો 

6. રોજગાર કેન્રોની નનકટતા 

7. નવકલાૂંગ મતદારો 

8. લબન નોંિાયેલ પાત્ર મતદારો 

9. ઓછો VBM વપરાશ 

10. ઉચ્ચ વનૃિના નોંિણીકૃત મતદારો 

11. ઉભરતા મતદારો 

12. પક્રરવહન એક્સેસ 

13. રાક્રફક ભીિ અને પેટનવ 

14. સાવવજનનક રીતે સ લભ પાક્રકિંગ 

Los Angeles કાઉન્ટી માટે સવુવધા આકારણી 

VCA ને 7 જ ન, 2022 ના રોજ રાજ્યવ્યાપી સીધી પ્રાથનમક ચ  ૂંટણી માટે ચ  ૂંટણીના ક્રદવસના 10 ક્રદવસ પહલેા અંદાજે 114 મત 

કેન્રો ખોલવા જરૂરી છે, જો કે, RR/CC ન ૂં લક્ષય 120 રાખવાન ૂં છે. વધ માૂં, ચ  ૂંટણીના ક્રદવસના ત્રણ ક્રદવસ પહલેા અને તેના 

સક્રહત, VCA માટે કાઉન્ટીમાૂં ઓછામાૂં ઓછા 568 મત કેન્રો ખ લ્લા હોવા જરૂરી છે, પરૂંત   RR/CC ન ૂં લક્ષય 640 છે. 

મત કેન્રોને અંનતમ સ્વરૂપ આપવા અને તેની પ ન્દ્ષ્ટ્ટ કરવા માટે, RR/CC સ લભતા અને યોગ્ય પાવર અને નેટવકવ  કનેન્દ્ક્ટનવટી 

સ નનનિત કરવા માટે દરેક સૂંભનવત સાઇટન ૂં વ્યાપક સવે કરે છે. સવેક્ષણો પ  ણવ થયા પછી, RR/CC દરેક મત કેન્રની અંદર 

ચોક્કસ તારીખો, સમય અને રૂમ સોંપણીઓની રૂપરેખા આપતાૂં સહી કરેલ સ નવિા ઉપયોગ કરારો દ્વારા અંનતમીકરણ સાથે 

આગળ વિશે. 

મતદાન કેન્રોના કામગીરીના કલાકો 

મતદાન કેન્રો ચ  ૂંટણીના ક્રદવસ પહલેા વિારાના 10 ક્રદવસ માટે ખ લ્લા રહશેે, જ્યાૂં મતદારો બે સપ્તાિના અંતે પર કોઈપણ 

મત કેન્ર સ્થાન પર મતદાન કરી શકશે. મતદાન સમયગાળાના પ્રથમ 10 ક્રદવસ દરનમયાન મતદાન કેન્રો દરરોજ ઓછામાૂં 

ઓછા 9 કલાક માટે અને ચ  ૂંટણીના ક્રદવસે સવારે 7:00 થી સાૂંજના 8:00 વાગ્યા સ િી ખ લ્લા રહશેે.  
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2-B મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ 

મતદારોને વધ  સ લભતા પ્રદાન કરવા માટે મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનો મહત્વપ  ણવ છે, ખાસ કરીને જેઓ ગ્રામીણ સ્થળોમાૂં રહ ે

છે, જેઓ વારૂંવાર મ સાફરી કરે છે અને જેઓ કાઉન્ટીની સરહદોની બહાર કામ કરે છે. VCA મ જબ, મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ 

સ રલક્ષત, સ લભ અને સ્થાનપત સાવવજનનક પક્રરવહન માગો માટે શક્ય તેટલા નજીકમાૂં લોક કરેલ હોવા જોઈએ. મતપત્ર ડ્રોપ 

બોક્સ નનયનમત કામકાજના કલાકો દરનમયાન ઓછામાૂં ઓછા 29 ક્રદવસ પહલેા અને ચ  ૂંટણીના ક્રદવસ સક્રહત ખ લ્લા હોવા 

જોઈએ. વધ માૂં, ત્યાૂં ઓછામાૂં ઓછૂં એક મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ હોવ ૂં આવશ્યક છે, જે સ લભ, સ રલક્ષત હોય અને નનયનમત 

કામકાજના કલાકો સક્રહત રોજના ઓછામાૂં ઓછા 12 કલાક માટે ઉપલબ્િ હોય. 

VCA માપદૂંિો અને ભૌગોલલક નવતરણના આિારે મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનો માટેની ભલામણો નક્કી કરવામાૂં આવે છે. VCA 

મ જબ, 7 જ ન, 2022 ની રાજ્યવ્યાપી સીધી પ્રાથનમક ચ  ૂંટણી માટે કાઉન્ટી પાસે ઓછામાૂં ઓછા 379 મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ હોવા 

જરૂરી છે. RR/CC પાસે વતવમાનમાૂં સમગ્ર કાઉન્ટીમાૂં 380 24-કલાકના મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનપત છે. અગાઉની 

કાઉન્ટીવ્યાપી ચ  ૂંટણીઓ સાથે સ સૂંગત રહવેા માટે, 7 જ ન, 2022 રાજ્યવ્યાપી સીધી પ્રાથનમક ચ  ૂંટણી પહલેા, ક લ 400 મતપત્ર 

ડ્રોપ બોક્સ માટે વિારાના 20 મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનપત કરવામાૂં આવશે. ઉમેરાયેલ મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનો નવભાગ 

2-B માૂં ઉલ્લેલખત મત કેન્ર પ્રક્રિયાની જેમ વધ  મ  લ્યાૂંકનમાૂંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. વધ માૂં, તમામ મત કેન્રો મતપત્ર ડ્રોપ 

ઓફ સ્થાન તરીકે પણ કામ કરશે. 

વવભાગ 3 - મત કેન્રનુૂં લેઆઉટ, સાધનો અને સ્ટાડફિંગ 

3-A સ્ટાડફિંગ લોજજસ્સ્ટક્સ અને બહુભાષી સેવાઓ 

Los Angeles કાઉન્ટીન ૂં મત કેન્ર મોિેલ સમગ્ર કાઉન્ટીમાૂં નવનવિ સ્તરોની સહભાલગતાને સમાવવા માટે ક્રિઝાઇન કરેલ છે. 

કાઉન્ટી ત્રણ અંદાજજત કદની નવનવિતાનો ઉપયોગ કરીને મત કેન્રો ગોઠવશે: નાના, મધ્યમ અને મોટા (કોષ્ટ્ટક 3 જ ઓ). દરેક 

મત કેન્રમાૂં 5 થી 27 ચ  ૂંટણી કાયવકરોની શે્રણી હશે જે કદ અને મતદાન સમયગાળા દરનમયાન કેટલા ક્રદવસો ખ લશે તેના 

આિારે રહશેે. આઠ (8) જેટલા હ્નદ્વભાષી બોલનારાઓને મતદાન કેન્રમાૂં અથવા તેની બાજ ના નવસ્તારો માટે ભાષાની 

આવશ્યકતાઓને પ  ણવ કરવા માટે સોંપવામાૂં આવી શકે છે. 
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કોષ્ટક 3. મત કેન્ર કદ થે્રિોલ્િ 

મત કેન્રનુૂં કદ જરૂરી િોરસ ફૂટેજ BMD સમવથિત 

નાના 1,775 – 3,274 15 - 20 

મધ્યમ 3,275 – 4,499 25-30 

મોટા >4,500 35-45 

 

ચ  ૂંટણી કાયવકરની ભ  નમકાઓ મત કેન્ર પર નીચે આપેલ RR/CC દ્વારા ઓળખાયેલ છે: 

• આગેવાન – મતદાન કેન્રની તમામ પ્રવનૃિઓ પર દેખરેખ રાખે છે જેમાૂં મત કેન્ર ખોલવ ૂં અને બૂંિ કરવ ૂં, 

પ્રશ્નો/મ દ્દાઓને સૂંબોનિત કરવા અને ચેક-ઇન સેન્ટસવ (CIC) પર દરરોજ મતપત્રો પહોંચાિવાનો સમાવેશ થાય છે. 

• આગેવાન સહાયક – આગેવાનની તમામ ફરજોમાૂં મદદ કરે છે અને આગેવાનની ગેરહાજરીમાૂં આગેવાનની 

ભ  નમકા િારણ કરે છે.    

• લાઇન મોવનટર – મતદારોને નમસ્કાર કરે છે, સામાન્ય પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે અને તેમને યોગ્ય સ્ટેશન પર લઈ 

જાય છે (દા.ત. ચેક-ઇન-ક્લાકવ , VBM ક્લાકવ , વગેરે.).  મતદારોને ISB પ્રક્રિયામાૂં મદદ કરીને અને નનદેનશત કરીને 

અને BMD નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેની સ  ચનાઓ આપીને લાઇનની યોગ્ય જાળવણી થાય છે તેની ખાતરી કરે 

છે. લાૂંબી લાઈનો હોય અથવા રાહ જોવાનો સમય હોય તેવા સૂંજોગોમાૂં નજીકના મત કેન્રોની યાદી આપતો 

હને્િઆઉટ મતદારો માટે નવકલ્પ તરીકે સરળતાથી ઉપલબ્િ રહશેે. 

• સ્ટોપ સ્ટેિન ક્લાકષ  – મતદારોને COVID-19 ક્રદશાનનદેશો પર સ  ચના આપે છે અને ખાતરી કરે છે કે મત કેન્રમાૂં 

પ્રવેશતા પહલેા તમામ ક્રદશાનનદેશોન ૂં પાલન થાય છે. 

• િેક-ઇન-ક્લાકષ  – મતદારોની તપાસ કરે છે, તેમને તેમનો મતપત્ર પ્રદાન કરે છે અને તેમને મતદાન નવસ્તાર તરફ 

લઈ જાય છે.  

• મતદાન વવસ્તાર મોનીટર – મતદારોને ઉપલબ્િ BMD તરફ નનદેનશત કરે છે, મ  ળભ  ત BMD પ્રશ્નો/સમસ્યાઓન ૂં 

નનવારણ કરે છે અને જરૂર મ જબ લાઇન મોનનટરને મદદ કરે છે. 

• ફીલ્િ સપોટષ  ટેકવનવિયન – મત કેન્ર (ઉદા. BMD, ePoll પ સ્તકો, રાઉટસવ, વગેરે) પર સાિનોની સમસ્યાઓન ૂં 

નનવારણ કરે છે. તમામ ચ  ૂંટણી સાિનો અને રેકોર્ડ વસ રાહ જોવાના સમય, મતપત્ર ઇન્વેન્ટરી અને RR/CC ની 

નસસ્ટમમાૂં બનેલી ઘટનાઓ માટે કસ્ટિીની સાૂંકળમાૂં મદદ કરે છે.   
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• કામિલાઉ/VBM ક્લાકષ  – કામચલાઉ અને CVR મતદારોને મદદ કરે છે, મતદારો પાસેથી VBM પરલબિીયાઓ 

મેળવે છે અને "મે મત આપ્યો" સ્ટીકરો (નવવેકાિીન સ્સ્થનત) જારી કરે છે. 

3-B મત કેન્ર સહાય 

કાઉન્ટીના દરેક મત કેન્રમાૂં BMD હશે, જે સૂંપ  ણવપણે સ લભ મતદાન ઉપકરણો છે જે તમામ મતદારોને સ્વતૂંત્ર અને ખાનગી 

રીતે તેમના મતપત્રને લચહ્નિત કરવાની મૂંજ રી આપે છે. વધ માૂં, તમામ ચ  ૂંટણી કાયવકરો મતદાન પ્રક્રિયાના દરેક તબકે્ક 

નવકલાૂંગ મતદારોને મદદ કરવા અંગે તાલીમ મેળવશે. આમાૂં BMD પર ઉપલબ્િ સ નવિાઓ પર કેન્દ્ન્રત તાલીમનો સમાવેશ 

થાય છે જે નવકલાૂંગ મતદારો માટે ખ  બ જ ફાયદાકારક રહશેે. વિારાના સ લભતા ઉપકરણો કે જે તમામ મત કેન્રો પર 

ઉપલબ્િ હશે તેમાૂં બહૃદદશવક ચશ્મા, હસ્તાક્ષર માગવદનશિકાઓ, પેન લગ્રપ્સ, 20/20 પેન અને કબવસાઇિ વોક્રટિંગ સેવાઓનો 

સમાવેશ થાય છે. 

મત કેન્રો કબડસાઇર્ મતદાન પણ આપે છે. આ સેવા એવા મતદારો માટે છે કે જેઓ પર્કારિનક સમય ધરાવતા િોય અથવા 

મત કેન્રમા ંપ્રવેિવામા ંઅસમથડ િોય. કબડસાઇર્ મતદાન એ મતદારોને તેમના વાિનની સગવર્તાથી મત કેન્રની બિાર 

વન્કુ્ત વવસ્ટ્તારમા ંસ્ટ્પષ્ટપણે પોસ્ટ્ટ કરાયેલા ટેક્ષલ ોન નબંર પર કૉલ કરીને અને ચ ૂટંણી કાયડકર મતદારના વાિનમા ં

મતદાન સામગ્રી લઈ િવાની મજૂંરી આપે છે જેથી તેઓ સ્ટ્વતતં્ર રીતે અને ખાનગી રીતે તેમના મતપત્રને ક્ષચહ્નિત કરી િકે. 

મતદારો માટેના વવકલ્પોમા ંISB અથવા કાગળના મતપત્રનો ઉપયોગ કરીને તેમના મતપત્રને ક્ષચહ્નિત કરવાનો સમાવેિ 

થાય છે. 

 3-C મત કેન્ર લેઆઉટ 

કલમ 3-A માૂં જણાવ્યા મ જબ, મત કેન્રના નવનવિ કદ હશે. જો કે, દરેક મત કેન્ર માટે રૂમના લેઆઉટ અને નવનવિ 

નવનશષ્ટ્ટતાઓના આિારે, દરેક મત કેન્રમાૂં BMD ની ચોક્કસ સૂંખ્યા બદલાઈ શકે છે. દરેક મત કેન્રને લેઆઉટ િાયાગ્રામ 

આપવામાૂં આવશે તેની ખાતરી કરવા માટે કે BMD એવી રીતે મ  કવામાૂં આવે છે કે જે મતદારને ખાનગી અને સ્વતૂંત્ર 

મતદાન કરવાની મૂંજ રી આપે. લેઆઉટ મતદારોની સ લભતા જરૂક્રરયાતો માટે પણ સૂંવેદનશીલ હોવા જોઈએ અને દરેક 

સ્થાનના નવનવિ આકાર અને રૂમના કદને સમાવવા માટે ગોઠવવામાૂં આવશે. નીચે એક નાના મત કેન્ર લેઆઉટન ૂં ઉદાહરણ 

દશાવવતો િાયાગ્રામ છે. 
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મત કેન્ર લેઆઉટન ૂં ઉદાહરણ

 

વવભાગ 4 – સરુક્ષા અને આકસ્સ્મક યોજના 

4-A સરુક્ષા પદ્ધવતઓ અને ધોરણો 

કાઉન્ટીના મત કેન્રો પર કરવામાૂં આવેલ તમામ મતદાન રાજ્ય દ્વારા સ્થાનપત સ રક્ષા િોરણો, RR/CC ની સ રક્ષા પ્રક્રિયાઓ, 

કેલલફોનનિયા ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા અને કેલલફોનનિયા મતદાન પ્રણાલીના ઉપયોગની પ્રક્રિયાઓને અન સરશે. આમાૂં મત કેન્ર પરના 

તમામ સાિનોને સીલ કરવામાૂં આવે છે, પહોંચાિવામાૂં આવે છે, સૂંગ્રક્રહત કરવામાૂં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ આ નનયમોના 

પાલનમાૂં થાય છે અને તે તમામ સાિનો અને મતપત્ર હને્િલલિંગ માટે કસ્ટિીની સાૂંકળ દસ્તાવેજીકૃત થયેલ છે તેની ખાતરી 

કરવા માટેનો સમાવેશ થાય છે, પરૂંત   તે પ રત  ૂં મયાવક્રદત નથી. વધ માૂં, પ્રક્રિયાઓ માટે જરૂરી છે કે જ્યારે સાઇટ ખ લ્લી હોય 

ત્યારે ઓછામાૂં ઓછા બે ચ  ૂંટણી કાયવકરો હાજર હોય. 

4-B મત કેન્ર આધાર 

મતદાન કેન્રો પર કામ કરતા લોકો અને ટેકનનકલ અને અન પાલન સહાય પ્રદાન કરનારાઓ સક્રહત તમામ સ્ટાફ મતદાન 

સાિનોના સૂંચાલન, મત કેન્રની સ્થાપના, મતદારોને મદદ કરવા અને પ્રક્રિયા કરવા, સૂંવેદનશીલ સાિનોને સ રલક્ષત કરવા 

અને કટોકટીના ક્રકસ્સામાૂં યોગ્ય પ્રક્રિયાઓ અંગે વ્યાપક તાલીમમાૂં હાજરી આપશે. 
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બિા મત કેન્ર આગેવાન અને ક્રફલ્િ સપોટવ  ટેકનનનશયન (FST) ને જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે ચ  ૂંટણી સ્ટાફનો સૂંપકવ  કરવા માટે 

સ્માટવફોન આપવામાૂં આવશે. ફોન કઠોર, ભરોસાપાત્ર અને વચ્ર્ વઅલ રીતે અનબ્રેકેબલ ઉપકરણ છે જે આત્યૂંનતક 

પક્રરસ્સ્થનતઓ માટે રચાયેલ છે. આ ઉપકરણો આગેવાનો અને FST ને ઝિપથી સૂંચાર કરવામાૂં સક્ષમ બનાવશે અને RR/CC ને 

એક સાથે તમામ મત કેન્રો પર અપિેટ્સ અને સૂંદેશા મોકલવાની મૂંજ રી આપશે. RR/CC ઉપકરણોને દ રસ્થ રીતે બૂંિ કરી 

શકે છે, ફોનન ૂં રૂપરેખાૂંકન બદલી શકે છે અને ફોન ખોવાઈ જાય અથવા ચોરાઈ જાય તો તેને લોક કરી શકે તેની ખાતરી કરવા 

માટે સ રક્ષાના પગલાૂં પણ છે. 

RR/CC પાસે પ્રનશલક્ષત કોલ સેન્ટર હશે જેમાૂં સ્ટાફ તૈયાર હશે અને સમસ્યાઓના નનરાકરણમાૂં કૉલરને મદદ કરવા માટે 

ઉપલબ્િ હશે. તમામ ચ  ૂંટણી કાયવકતાવઓ અને જેઓ ટેકનનકલ અને અન પાલન સમથવન પ્રદાન કરે છે તેઓને કટોકટીની 

પ્રક્રિયાઓ અંગે તાલીમ આપવામાૂં આવશે અને તેમને મતદાન કેન્રના સૂંચાલન માટે અને કટોકટી દરનમયાન મતદારો સાથે 

પ્રક્રિયા કરવા માટે તાલીમ માગવદનશિકા પ્રદાન કરવામાૂં આવશે.  

4-C સાયબર સરુક્ષા 

સાયબર સ રક્ષા અને ચ  ૂંટણીની અખૂંક્રિતતા જાળવવી એ RR/CC ની મહત્ત્વપ  ણવ પ્રાથનમકતાઓ છે. RR/CC ની ઇન્ફોમેશન 

ટેક્નોલોજી ટીમે RR/CC પક્રરપક્વતા સ્તરને સ િારવા ઉપરાૂંત ઉદ્યોગના િોરણો અને શે્રષ્ટ્ઠ પ્રથાઓ સાથે સૂંરેલખત કરવા માટે 

સ શાસન, જોખમ અને અન પાલન (GRC) ફે્રમવકવ  અપનાવ્ર્ ૂં છે. RR/CC એ નેટવકવ  સ રક્ષાને કાયવરત કરી છે અને શૂંકાસ્પદ 

અથવા દ નષત ઘટનાઓને સક્રિય રીતે પ્રનતસાદ આપવા માટે સતત દેખરેખ પ્રદાન કરશે. 

વધ માૂં, ePollbooks કેન્દ્ન્રય રીતે સૂંચાલલત કરવામાૂં આવે છે અને રાઉટસવ પર વ્હાઇટલલસ્ટ કરવામાૂં આવે છે, કનેક્શન્સને 

એનક્રિપ્ટ કરવામાૂં મદદ કરવા માટે એનક્રિપ્ટ કરવામાૂં આવે છે જેથી આરામમાૂં, ગનતમાૂં અને પક્રરવહનમાૂં એન્દ્ન્િપ્ટ કરવામાૂં 

આવે અને દરેક ચ  ૂંટણી માટે શેર કરેલી કીઝ બદલાય છે. છેવટે, શૂંકાસ્પદ અથવા દ નષત ઘટનાઓને સક્રિય રીતે પ્રનતસાદ 

આપવા માટે સતત દેખરેખ પ્રદાન કરવા માટે ચ  ૂંટણી માટે નવનશષ્ટ્ટ સ રક્ષા ઓપરેશન સેન્ટર (SOC) ની સ્થાપના કરવામાૂં 

આવી છે. 

4-D આકસ્સ્મક યોજના 

મત કેન્ર પર કોઈપણ નવક્ષેપને ઉકેલવા માટે RR/CC પાસે એક મજબ  ત આકસ્સ્મક યોજના છે. સામાન્ય રીતે, જો એક મત કેન્ર 

નોંિપાત્ર રીતે નવક્ષેનપત થાય છે, તો RR/CC તરત જ પોપ-અપ મત કેન્રને અસરકારક કામગીરી માટે યોગ્ય સ્થાને ગોઠવશે. 
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આ પોપ-અપ મત કેન્રમાૂં કમવચારી અને ePollbooks અને BMD સેટ કરવા માટે જરૂરી તમામ સાિનોનો સમાવેશ થાય છે. 

જ્યારે પોપ-અપ મત કેન્ર અસરકારક કામગીરી માટે યોગ્ય સ્થાને ગોઠવશે અને સેટઅપ કરવામાૂં આવે છે, ત્યારે ચ  ૂંટણી 

કાયવકરો મતદારોને નજીકના મત કેન્રો પર પ ન:નનદેનશત કરશે.  

જ્યારે યોગ્ય હોય ત્યારે RR/CC કાયદા અમલીકરણ, રાજ્યના સેિેટરી ઓક્રફસને પણ જાણ કરશે અને મતદારોને જાણ 

કરવામાૂં આવે તેની ખાતરી કરવા માટે મીક્રિયા અપિેટ્સ પ્રદાન કરશે. જો કોઈ ક દરતી આપનિ અથવા અન્ય નવક્ષેપ મત 

કેન્ર અથવા મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સની કાયવક્ષમતાને અસર કરે છે, તો વિારાની સ  ચનાઓ, સૂંકેતો અને કમવચારી મતદારોને 

વૈકપ્લ્પક સ્થાન પર લઈ જવા માટે ઉપલબ્િ રહશેે.  

મતદાનના સમયગાળા માટે મત કેન્ર પરની તમામ પ્રવનૃિઓ બૂંિ કરી દેવી જોઈએ, ચ  ૂંટણી કાયવકરો તરત જ California 

ચ  ૂંટણી સૂંક્રહતા અને મતપત્ર મેન્ર્ ફેક્ચક્રરિંગ અને ક્રફનનનશિંગ માગવદનશિકા અન સાર મતદાન કેન્રના મતદાન સાિનો અને 

તમામ મતદાન સામગ્રી માટે એકાઉન્ટ સ રલક્ષત કરશે. RR/CC બદલાવેલ મત કેન્ર ખોલવાનો પ્રયાસ કરશે અને પક્રરવતવન 

નવશે લોકોને વ્યાપકપણે માક્રહતી પ્રસાક્રરત કરશે. 

વવભાગ 5 - આગળ વધવુૂં 

Los Angeles કાઉન્ટીના મતદારો સતત વિી રહ્યા છે અને વધ  વૈનવધ્યસભર બની રહ્યા છે. જે સમ દાયોમાૂં તેઓ કાયવ કરે છે તે 

પણ બદલાતા રહ ેછે, ટેક્નોલોજી પર વધ  નનભવર બને છે અને સ નવિાને પ્રાથનમકતા આપે છે. RR/CC ચપળ, લવચીક અને 

પ્રનતભાવશીલ બનવાન ૂં ચાલ  રાખશે, કાઉન્ટીના મતદારોને શે્રષ્ટ્ઠ સેવા આપવા માટે જરૂરીયાત મ જબ આ યોજનાને 

સમાયોજજત કરશે.  


