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ચ  ૂંટણી વહીવટી યોજના 
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ઝાૂંખી
• પરિચય
• મતદાિની પસદંગીન  ંઅધિધનયમ
• LA કાઉન્ટીમા ંVCA અમલીકિણ
• મતદાિ ધિક્ષણ અને પહોંચ
• મત કેન્રો અને મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સના સ્થાનો
• મત કેન્રની રૂપિેખા, સાિનો અને કમમચાિીગણ
• સ િક્ષા અને આકસ્સ્મકતા યોજના
• આગળ જતાં
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મતદારની પસૂંદગીન ૂં અધિધનયમ (VCA)

VCA વધ  સ ગમતા અને સગવડ પિૂી પાડીને મતદાિોને ધવસ્તતૃ 
ધવકલ્પો પ્રદાન કિવા માટે કાઉન્ટીઓ માટે પાયાન ં માળખ  ંપરૂ ં પાડે છે.  

VCA મોડેલના મ ખ્ય તત્વોમા ંિામેલ છે:
• સાન કૂળ રૂબરૂ મતદાન ધવકલ્પો
• મત કેન્રો પિ આપવામા ંઆવતી 
ઉન્નત મતદાિ સેવાઓ અને સહાય

• ધવસ્તતૃ પત્ર દ્વાિા મતદાન (VBM) સેવાઓ
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મતદાર ધિક્ષણ અને પહોંચ
મત આપવાની યોજના બનાવો
• LA કાઉન્ટી મતદાિોને મતદાન કિવાની 

યોજના બનાવવા માટે અિજ કિતી 
"સિાઉન્ડ-સાઉન્ડ" મતદાિ ધિક્ષણ અને 
પહોંચ ઝબેંિનો અમલ કિવાન  ંચાલ  િાખિે

• આ ઝબેંિ મતદાિોને તેમની માતભૃાષામા ં
અને એવા પ્લેટફોમમ પિ જોડિે જયા ંતેઓ 
તેમના સમાચાિ અથવા મનોિંજનનો 
ઉપયોગ કિે છે
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મતદાર ધિક્ષણ અને પહોંચ
ઝબેંિ સદેંિા
• મતદાિોને તેમના મતદાન અધિકાિો, મતદાિ નોંિણી, 

સલામત મતદાનના ધવકલ્પો અને ધવશ્વસનીય
સસંાિનો ક્ાથંી મેળવવા તે અંગે ધિક્ષક્ષત કિું ં

• ધવધવિ સાક્ષિતા અને િૈક્ષક્ષણક સ્તિોને સમજવા અને 
પ્રધતસાદ આપવા માટે સિળ

• સાસં્કૃધતક મલૂ્યો, ભાષાકીય ધવધવિતા અને મ ખ્ય 
વસ્તીના િોિણો પ્રત્યે સવંેદનિીલ હોય તેવા સદેંિાને 
18 જેટલી ભાષાઓમા ંઅન વારદત કિો
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મતદાર ધિક્ષણ અને પહોંચ
સચંાિ વાહનો
• પ્રસાિણ મીરડયા
• ધપ્રન્ટ મીરડયા
• રડજજટલ મીરડયા
• સોધિયલ મીરડયા
• ઇમેઇલ માકેરટિંગ
• ઘિની બહાિ
• િાઇડિેિ/પરિવહન કંપનીઓ
• પ્રભાવકો અને ધવશ્વસનીય સદેંિવાહકો
• પ્રત્યક્ષ પત્રલેખન
• LAVOTE.GOV



LAVOTE.GOV

મતદાર ધિક્ષણ અને પહોંચ
સમ દાય સલંગ્નતા અને સ્થાધનક વિંીય મીરડયા
• LA કાઉન્ટી ઝબંેિની સમયિેખા અને વ્યહૂિચના સાથે અન રૂપતામા ંઝબંેિ સદેંિાઓ અને 

િચનાત્મક સામગ્રીને ધવસ્તતૃ અને પ્રધતધ્વધનત કિવા માટે અમાિી સમ દાય ભાગીદાિી, 
રહમાયત સધમધતઓ અને સ્થાધનક સિકાિી એજન્સીઓને સલંગ્ન કિવાન ં અને લાભ 
લેવાન  ંચાલ  િાખિે.

• LA કાઉન્ટી પ્રાથધમકરૂપે અંગે્રજી ધસવાયની ભાષા બોલતા મતદાિો માટે મતદાિ ધિક્ષણ 
અને જાગધૃત ઉપલબ્િ છે તેની ખાતિી કિવા માટે ધવધવિ સ્થાધનક વિંીય મીરડયા નેટવકમ 
અને આઉટલેટ સાથે ભાગીદાિી કિવાન  ંચાલ  િાખિે

• તેમના મતદાિો અને સમ દાયોને ધિક્ષક્ષત કિવા માગંતા તમામ ભાગીદાિો માટે એક 
રડજજટલ ટલૂકીટ અમલમા ંમ કવામા ંઆવિે અને ઉપલબ્િ (19 ભાષાઓમા)ં િહિેે.
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મત કેન્દ્રો અને મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સના ્થાાનો

મત કેન્રો
• મત કેન્રન  ંસ્થાન

o આદિમ મત કેન્રન  ંસ્થાન નક્કી કિતી વખતે RR/CC 14
માપદંડોને સમાધવષ્ટ કિે છે

• Los Angeles કાઉન્ટી માટે સ ધવિા આકાિણી
o સ લભતા, યોગ્ય ઉજામ અને નેટવકમ જોડાણ સ ધનધિત કિવા 

માટે RR/CC દિેક સભંધવત સાઇટ માટે વ્યાપક સવેક્ષણ 
કિે છે

• મત કેન્ર કામગીિીના કલાકો
o ચ ૂટંણી રદવસના 10 રદવસ અગાઉ ખલેૂ છે, ઓછામા ં

ઓછા 9 કલાક ખ લ્લા િહિેે
o ચ ૂટંણી રદવસ, સવાિે 7:00 વાગ્યાથી િાત્રે 8:00 વાગ્યા 

સ િી ખ લ્લા

LA કાઉન્દ્ટી
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મત કેન્દ્રો અને મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સના ્થાાનો

મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ
• VCA અન સાિ, મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ આ હોવા 
જોઈએ:

o સ િક્ષક્ષત, સ લભ અને જાહિે પરિવહન માગોની િક્ 
તેટલી નજીક સ્સ્થત હોવા જોઈએ

o ચ ૂટંણીના રદવસ સરહત તેના 29 રદવસ પહલેા
ધનયધમત કામકાજના કલાકો દિધમયાન ખ લ્લા હોવા 
જોઈએ

o ઓછામા ંઓછ ંએક મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ ધનયધમત 
કામકાજના સમય સરહત, િોજના ઓછામા ંઓછા 12
કલાક માટે ઉપલબ્િ હોું  ંજોઈએ.

આ મતપત્ર પેટી સાથેા છેડછાડ કરવી 
એ અપરાિ છે.

(CA ચ  ૂંટણી સૂંહહતા 15800)

જો આ પેટી ભિાઈ ગઈ હોય, ક્ષધતગ્રસ્ત હોય અથવા તમને કોઈ 
પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કિીને અમાિો 1-800-815-2666 પિ સપંકમ કિો, 

ધવકલ્પ 2

આ મતપત્રની પેટી ચ  ૂંટણીના હદવસે રાતે્ર 8:00 વાગ્યે બૂંિ 
થાઈ જિ.ે

ચ ૂટંણીના રદવસે િાતે્ર 8:00 વાગ્યા પછી કોઈ મતપત્ર સ્વીકાિવામા ં
આવિે નહીં, ધસવાય કે મતદાિો લાઇનમા ંહોય અથવા કોટમના 

આદેિ દ્વાિા મતદાન બિં કિવાનો સમય લબંાવવામાં આવ્યો હોય.

ચેતવણી:
ચ  ૂંટણી પ્રચાર અને/અથાવા મતદાન પ્રહિયાને ભ્રષ્ટ કરવા 

પર પ્રધતબૂંિ છે!
ઉલ્લઘંન દંડ અને/અથવા કેદને પાત્ર છે.

ચ ૂટંણી પ્રચાિના પ્રધતબિંો અને મતદાન પ્રરિયામા ંભ્રષ્ટાચાિ શ  ં
િામેલ છે તેની વિાિાની મારહતી માટે, કૃપા કિીને LAVOTE.GOV 

પિ અમાિી વેબસાઇટની મ લાકાત લો

કોઈ ટપાલખચચ જરૂરી નથાી
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મત કેન્દ્રની રૂપરેખા, સાિનો અને કમચચારીગણ

કમમચાિીગણ લોજજસ્સ્ટક્સ અને બહ ભાષી 
સેવાઓ
• દિેક મત કેન્રમા ંતેના માપ અને કેટલા રદવસો ખ લ્લા છે તેના 

આિાિે 5 થી 27 ચ ૂટંણી કાયમકિોની શે્રણી હિે

• મત કેન્રમા ંઅથવા તેની બાજ મા ંઆઠ (8) બે-ભાષા બોલનાિા

• મત કેન્ર પિ ઓળખાયેલ ચ ૂટંણી કાયમકિની ભધૂમકાઓ
o નેતા, સહાયક નેતા, લાઇન મોધનટિ, સ્ટોપ સ્ટેિન ક્લાકમ , ચેક-ઇન 

ક્લાકમ , વોરટિંગ એરિયા મોધનટિ, રફલ્ડ સપોટમ  ટેકધનધિયન, 
પ્રોધવઝનલ/VBM ક્લાકમ
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મત કેન્દ્રની રૂપરેખા, સાિનો અને કમચચારીગણ

મત કેન્રની સ લભતા
• દિેક મત કેન્રમા ંBMD હિે, જે 

સપંણૂમપણે સ લભ મતદાન ઉપકિણો છે
• ધવકલાગં મતદાિોને મદદ કિવા માટે 

તમામ ચ ૂટંણી કાયમકિોને તાલીમ 
આપવામા ંઆવિે

• મત કેન્રો પિ સ લભતા ઉપકિણો
ઉપલબ્િ છે
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મત કેન્દ્રની રૂપરેખા, સાિનો અને કમચચારીગણ

મત કેન્રની રૂપિેખા
• કાઉન્ટી મત કેન્રો માટે ત્રણ ધવધવિ માપનો ઉપયોગ કિિે

નાન ૂં 1,775 – 3,274 ચો.ફીટ 15 – 20 BMD

મધ્યમ 3,275 – 4,499 ચો.ફીટ 25 – 30 BMD

મોટ ૂં > 4,500 ચો.ફીટ 35 – 45 BMD
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સ રક્ષા અને આકસ્્મકતા યોજના
સ િક્ષા પદ્ધધતઓ અને િોિણો
• મત કેન્રો પિ કિવામા ંઆવેલ તમામ 

મતદાન િાજય દ્વાિા સ્થાધપત સ િક્ષા 
િોિણો, RR/CCની સ િક્ષા પ્રરિયાઓ, 

California ચ ૂટંણી સરંહતા અને California 
મતદાન પ્રણાલીના ઉપયોગની પ્રરિયાઓને 
અન સિિે
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સ રક્ષા અને આકસ્્મકતા યોજના
મત કેન્ર સહયોગ
• મત કેન્રમા ંકામ કિતા લોકો અને ટેકધનકલ અને અન પાલન સહયોગ 

પિૂો પાડનાિાઓ સરહત તમામ કમમચાિીઓ નીચેની બાબતોની વ્યાપક 
તાલીમમા ંહાજિી આપિે:
o મતદાન સાિનોની કામગીિી 
o મત કેન્રની સ્થાપના કિવી
o મતદાિોને મદદ કિવી અને પ્રરિયા કિવી 
o સવેંદનિીલ સાિનોની સ િક્ષા કિવી
o કટોકટીના રકસ્સામા ંયોગ્ય કાયમવાહી કિવી
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સ રક્ષા અને આકસ્્મકતા યોજના
સાયબિ સ િક્ષા
• RR/CC IT ટીમે િાસન, જોખમ અને અન પાલન (GRC) 

માળખ  ંઅપનાવ્ય  ંછે

• RR/CC એ નેટવકમ સ િક્ષાને કાયમિત કિી છે અને સતત 
દેખિેખ પ્રદાન કિિે

• ઇ-મતદાનપ સ્તકો કેસ્ન્રય િીતે સચંાક્ષલત થાય છે અને 
િાઉટિ પિ વ્હાઇટક્ષલસ્ટ કિવામા ંઆવે છે

• ખાસ ચ ૂટંણી માટે સ િક્ષા ઓપિેિન સેન્ટિ (SOC) 
સ્થાધપત કિવામા ંઆવ્ય  ંછે
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સ રક્ષા અને આકસ્્મકતા યોજના
આકસ્સ્મકતા યોજના
• મત કેન્ર પિ કોઈપણ ધવકે્ષપને ઉકેલવા માટે 

RR/CC એક મજબતૂ આકસ્સ્મક યોજના િિાવે છે
o પોપ-અપ મત કેન્ર ધવસ્તાિણ
o કાયદાના અમલીકિણ અને િાજયના સક્ષચવની

કચેિીને જાણ કિવી (જયાિે યોગ્ય હોય ત્યાિે)
o મતદાિોને મારહતગાિ િાખવા માટે મીરડયા 

અપડેટ આપવા
o મતદાિોને વૈકલ્લ્પક સ્થાનો પિ ધનદેધિત કિવા 

માટે સકેંતો અને કમમચાિીઓ
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આગળ જતાૂં
• Los Angeles કાઉન્ટીના મતદાિો સતત

વૈધવધ્યતાથી વિતા િહિેે

• RR/CC ચપળ, પ્રધતભાવિીલ તથા 
પાિદિમક િહિેે અને કાઉન્ટીના મતદાિોની 
જરૂરિયાતોને શ્રેષ્ઠ િીતે પિૂી કિવા માટે 
માનવ-કેસ્ન્રત અને જાહિે જનતા-સામે 
િહવેાનો અક્ષભગમ અપનાવતા િહિેે


