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મતદાર ન�ધણી 
 �ંુ મતદાન આપવા માટ� ક�વી ર�તે ન�ધણી કરાવી શ�ંુ? 

LAVOTE.GOV પર ઓનલાઈન મતદાન કરવા માટ� ન�ધણી કરવાની સૌથી સરળ પદ્ધિત છે. 

મતદાર ન�ધણીની અર�ઓ મોટાભાગની સરકાર� ઇમારતો �વી ક� �સુ્તકાલયો, DMV કચેર�ઓ, પોસ્ટ ઓ�ફસો અને Norwalk ર�સ્ટ્રાર હ�ડક્વાટર્રમા ં

પણ ઉપલબ્ધ છે. 

આ � ૂટંણી માટ� ટપાલ દ્વારા મતપત્ર મેળવવા માટ� મતદારોએ 24 ઓક્ટોબર �ધુીમા ંમતદાન કરવા માટ� ન�ધણી કરાવવી આવશ્યક છે. 

 �ંુ માર� ન�ધણીની �સ્થિત ક�વી ર�તે તપાસી શ�ંુ? 
મતદારો તેમની ન�ધણીની �સ્થિત અને મા�હતી ઓનલાઇન LAVOTE.GOV/VRSTATUS પર તપાસી શક� છે અથવા કૉલ કરો (800) 815-2666, 

િવકલ્પ 2. 

 

 જો �ંુ ન�ધણીની સમયમયાર્દા �કૂ� ગયો હો� તો પણ �ુ ં�ંુ મત આપી શ�ંુ? 
હા. કોઈપણ લાયક મતદાર ક� � 24 ઓક્ટોબરની સમયમયાર્દા �કૂ� �ય છે તે હ�ુ પણ શરતી મતદાર ન�ધણી (તે જ �દવસની ન�ધણી) દ્વારા L.A. 

કાઉન્ટ�ના કોઈપણ મત ક�ન્દ્ર પર �બ� મતદાન કર� શક� છે. 

 માર� માર� મતદાર ન�ધણી ક�વી ર�તે અને �ાર� અપડ�ટ કરવી જોઈએ? 
જો કોઈ મતદાર� સ્થળાતંર ક�ુ� હોય, તેમ�ુ ંનામ બદલ્�ુ ંહોય અથવા તેમના રાજક�ય પક્ષના જોડાણમા ંફ�રફાર કરવા માગંતા હોય, તો તેઓ 

LAVOTE.GOV પર તેમની ન�ધણી અપડ�ટ કર� શક� છે. � મતદારો કાઉન્ટ� અથવા રા�યની બહાર ગયા છે તેઓ માટ�, �ૃપા કર�ને (800) 201-8999 પર 

ર�જસ્ટ્રાર ઑ�ફસનો સપંકર્ કરો, તમાર� ન�ધણી રદ કરવા માટ� િવકલ્પ 2, અથવા રદ ન�ધણી ફોમર્ ડાઉનલોડ કરવા માટ� LAVOTE.GOV ની �લુાકાત લો. 

           ટપાલ દ્વારા મતદાન 

 મને ટપાલ દ્વારા મતદાન મતપત્ર �ાર� પ્રાપ્ત થશે? 
6 ઓક્ટોબર થી શ� થતા તમામ નોધાયેલા મતદારોને ટપાલ દ્વારા મતપત્ર મોકલવામા ંઆવે છે. 

 �ંુ ટપાલ દ્વારા મતદાન મતપત્રને ક�વી ર�તે ટ્ર�ક કર� શ�ંુ? 
california.ballottrax.net. પર મારો મતપત્ર �ા ંછે (Where's My Ballot) પર સબ્સ્ક્રાઇબ કર�ને મતદારો તેમના મતપત્રને ટ્ર�ક કર� શક� છે. આ એક 

મફત સ�બ્સ્ક્રપ્શન છે � તમારા મતપત્રની �સ્થિત પર ટ�ક્સ્ટ, ઇમેઇલ અથવા વૉઇસમેઇલ દ્વારા સ્વચા�લત �ચૂનાઓ મોકલે છે. 

 �ંુ મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનોની યાદ� �ાથંી મેળવી શ�ંુ? 
LAVOTE.GOV પર ઑનલાઇન. 

મતદારના રહ�ઠાણની ન�કના અ��ૂુળ મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનોની યાદ� ટપાલ દ્વારા મતદાન પેક�ટમા ંસામેલ છે. 

 માર� પરત પર�બડ�યા પર શા માટ� સહ� કરવાની જ�ર છે? 
ર�જસ્ટ્રાર પાત્રતાની ��ુષ્ટ કરવા માટ� મતદારના ન�ધણી ર�કોડર્ પરના હસ્તાક્ષર સાથે પરત પર�બડ�યા પર સહ� કર� છે. 

 �ુ ં�ંુ મારો જન્મ�દવસ અથવા પરત તાર�ખ પરત પર�બડ�યા પર ��ંુૂ? 
મતપત્ર પરત કરવામા ંઆવે તે તાર�ખ દાખલ કરો. જો તેના બદલે કોઈ મતદાર તેમની જન્મતાર�ખ દાખલ કર� છે, તો પણ મતદાનની પ્ર�ક્રયા કરવામા ંઆવશે, 

અને એકવાર ચકાસણી થઈ �ય, પછ� તેની ગણતર� કરાશે. 

માર� મારો મતપત્ર �ાર� ર�ુ કરવાની જ�ર છે? 
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LOS ANGELES કાઉન્ટ� 

ર�જસ્ટ્રાર-ર�કોડર્ર/કાઉન્ટ� ક્લાકર્  

મતદારો તેમનો મતપત્ર મેળવતાની સાથે જ પરત કર� શક� છે. 

તમામ મતપત્રો ટપાલ�ચ�હ્નત કર�લા હોવા જોઈએ અથવા � ૂટંણીના �દવસ �ધુીમા ંઅિધ�ૃત ડ્રોપ બોક્સ અથવા મત ક�ન્દ્ર પર પરત કર� દ�વા જોઈએ. 

ર�જસ્ટ્રાર� ૂટંણીના �દવસે ટપાલ�ચ�હ્નત કરાયેલ મતપત્રો સ્વીકારશે અને � ૂટંણી �દવસ પછ� 7 �દવસની �દર પ્રાપ્ત થશે. 
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ટપાલ દ્વારા મતદાન 
 

 જો મને મતપત્ર ન મળે અથવા તેને �કુસાન થાય તો �ુ?ં 

મતદારો LAVOTE.GOV/REPLACEBALLOT પર બદલી મતપત્રની િવનતંી કર� શક� છે. બદલીની િવનતંી કરવાનો છેલ્લો �દવસ 1 નવેમ્બર છે. 

(800) 815-2666, િવકલ્પ 2 પર કૉલ કરો અથવા તમારા આખા નામ, જન્મ તાર�ખ અને સરનામા સાથે votebymail@rrcc.lacounty.gov પર 

ઇમેઇલ કરો. 

 HOW CAN I REQUEST A VOTE BY MAIL BALLOT IN A DIFFERENT LANGUAGE? 
 ન�નૂા મતપત્ર �સુ્તકની પાછળ�ુ ંભાષા િવનતંી ફોમર્ ભરો અને પરત કરો. 

ર�જસ્ટ્રારના બ�ુભાષી સેવાઓ િવભાગ ને, (800) 815-2666, િવકલ્પ 3 પર કૉલ કરો. 

સમિથ�ત ભાષાઓ: આમ�િનયન, ચાઈનીઝ, ખ્મેર, ફારસી, કો�રયન, સ્પેિનશ, ટાગાલોગ, િવયેતનામીસ, �હન્દ�, �પાનીઝ, થાઈ, રિશયન, બમ�ઝ, તે��ુ,ુ �જુરાતી, 

ઈન્ડોનેિશયન, મ�ગો�લયન અને બગંાળ�. 

 
 

વ્ય�ક્તગત ર�તે મતદાન 

 �ુ ં�ંુ વ્ય�ક્તગત ર�તે મતદાન આપી શ�ંુ? 
 હા. મતદારો પાસે 29 ઓક્ટોબર થી શ� થતા કોઈ પણ મતદાન ક�ન્દ્ર પર �બ� મતદાન કરવાનો િવકલ્પ હશે.  

 મતદાન ક�ન્દ્રો દરરોજ સવાર� 10 થી સાજંના 7 વાગ્યા �ધુી અને �ૂટંણીના �દવસે સવાર� 7 થી સાજંના 8 વાગ્યા �ધુી �લુ્લા રહ�શે. 

 �ંુ મતદાન ક�ન્દ્ર ક�વી ર�તે શોધી શ�ંુ? 
મતદાન ક�ન્દ્ર એપ જોવા માટ� LOCATOR.LAVOTE.GOV ની �લુાકાત લો અથવા કૉલ કરો (800) 815-2666, િવકલ્પ 1. 

એપ LA કાઉન્ટ�ના તમામ મતદાન ક�ન્દ્ર સ્થાનો અને �દા�જત રાહ જોવાનો સમય દશાર્વે છે. 

દર�ક ન�ધાયેલા મતદારને ઓક્ટોબર ના મધ્યમા ંએક અલગ ટપાલ મોકલવામા ંઆવશે �મા ંતેમના ઘરની ન�કના મતદાન ક�ન્દ્ર સ્થાનોની ��ૂચ હશે. 

 �ંુ �ાર� વ્ય�ક્તગત ર�તે મતદાન કર� શ�ંુ? 
મતદારો 29 ઓક્ટોબરથી શ� થતા કોઈપણ મતદાન ક�ન્દ્રની �લુાકાત લઈ શક� છે. 

વહ�લા મતદાનની તકોનો લાભ લો અને વહ�લા મતદાન કરો. 

 તમે મતદાન ક�ન્દ્રોને કોિવડ-19 થી ક�વી ર�તે �રુ�ક્ષત રાખી રહ્યા છો? 
તમામ મતદાન ક�ન્દ્રો વતર્માન �હ�ર આરોગ્ય અને �રુક્ષા માગર્દિશ�કાને અ�સુર� છે. 

� ૂટંણી કાયર્કરો ચહ�રા પર માસ્ક પહ�રશે અને િનયિમત ધોરણે સપાટ�ઓ સાફ કરશે.  

મતદારોને ચહ�રા પર માસ્ક પહ�રવા માટ� ભાર�વૂર્ક પ્રોત્સા�હત કરવામા ંઆવે છે. 

�ુ ંમાર� મતદાન ક�ન્દ્ર પર મત આપવા માટ� ઓળખાણ આપવાની જ�ર છે? 
ક��લફોિન�યાના કાયદામા ંન�ધાયેલા મતદારોએ મતદાન કરતી વખતે ઓળખ દશાર્વવાની જ�ર નથી. 

જો ક�, જો કોઈ મતદાર પ્રથમ વખત ન�ધણી કરાવતો હોય, તો તેણે માન્ય સરકાર� ફોટો ID અથવા સામા�જક �રુક્ષા નબંરના છેલ્લા ચાર �કો આપવાના રહ�શે. 
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