
2019 ચ  ૂંટણી પ્રશાસન યોજના (EAP) માટે પ  રક  

 

આ દસ્તાવેજ ઓરેન્જ (Orange) કાઉન્ટી રજજસ્રાર ઓફ વોટર્સ (OCROV) 2019 ચ  ૂંટણી પ્રશાર્ન યોજના 
(EAP) ના પ  રક તરીકે રજ  કરવામાૂં આવે છે અન ેતે મ  ળ EAP ના એવા ક્ષેત્રોન ેપ્રકાશશત કરવાનો પ્રયાર્ કરે છે 

જે રાજ્યના ર્ચિવ (SOS) ના 14 ર્પ્ટેમ્બર, 2021, કેચિફોશનિયા ગવનેટોરરયિ (California Gubernatorial) 

રરકોિ ચ  ૂંટણી (છેલ્લૂં ર્ૂંશોધન- 16 જલિાઈ, 2021) ના એકર્માન આિરણ માટે ચ  ૂંટણી વહીવટી માગસદશસનના 
તાજેતરના પ્રકાશનના અનલર્ૂંધાનમાૂં ગોઠવવામાૂં આવશ.ે 

મત કેન્ર શર્દ્ાૂંત અને શવિારણાઓ  

§4005(a)(10)(l)(vi)(l) 
 

OCROV ના મ  ળ 2019 EAP માૂં દશાસવ્યા મલજબ, મતદાર પર્ૂંદગી અશધશનયમ (VCA) નોંધાયેિા મતદારોની 
ર્ૂંખ્યાના આધારે મત કેન્રોની ર્ૂંખ્યા નક્કી કરવા માટે એક શર્દ્ાૂંત સ્થાશપત કરે છે. આ શર્દ્ાૂંત મલજબ 

કાઉન્ટીઓએ પ્રત્યેક 50,000 નોંધાયેિા મતદારો માટે 11-રદવર્નલૂં મત કેન્ર અન ેદર 10,000 નોંધાયેિા 
મતદારો માટે 4-રદવર્નલૂં મત કેન્ર પ્રદાન કરવલૂં આવશ્યક છે. VCA માૂં દશાસવેિ શર્દ્ાૂંતના આધારે, જરૂરી 
ન્ય  નતમ એ ચ  ૂંટણીના 88 રદવર્ પહિેા કલિ નોંધાયેિા મતદારો પર આધારરત છે (E-88).   

 

તલિનાત્મક રીતે, 14 ર્પ્ટેમ્બર, 2021 કેચિફોશનિયા ગવનેટોરરયિ (California Gubernatorial) રરકોિ ચ  ૂંટણી 
માટે, ઓરેન્જ (Orange) કાઉન્ટી જેવી VCA કાઉન્ટીઓ, જેમાૂં અગાઉ ચ  ૂંટણી કોડ શવભાગ 4005 અથવા 4007 

ને અનલિક્ષીને ચ  ૂંટણી યોજવામાૂં આવતી હતી, તેમને દર 60,000 નોંધાયેિા મતદારો માટે 11-રદવર્નલૂં મત 

કેન્ર અન ેપ્રત્યેક 30,000 નોંધાયેિા મતદારો માટે 4-રદવર્નલૂં મત કેન્ર પ્રદાન કરવાની મૂંજ રી છે. આ શર્દ્ાૂંત 

માટે ઉપયોગમાૂં િેવાતા નોંધાયેિા મતદારોની ર્ૂંખ્યા 10 ફેબ્રલઆરી, 2021 ના મતદાર નોંધણીની ગણતરી પર 

આધાર રાખ ેછે.  

 

આગામી 14 ર્પ્ટેમ્બર, 2021 કેચિફોશનિયા ગવનસરેટરી (California Gubernatorial) રરકોિ ચ  ૂંટણીની 
તૈયારીમાૂં, OCROV એ કલિ 64 મત કેન્રોની સ્થાપના કરીને આ જરૂરરયાત પ  ણસ કરી છે— 31 11-રદવર્ના મત 

કેન્રો અન ે33 4-રદવર્ના મત કેન્રો. 

મતપત્રક ડ્રોપ-ઓફ શર્દ્ાૂંત અને શવિારણાઓ 

§4005(a)(10)(l)(vi)(II) 
 

વધલમાૂં, OCROV ના મ  ળ 2019 EAP માૂં જણાવેિ શવગત મલજબ, VCA ને કાઉન્ટીઓન ેદરેક 15,000 

નોંધાયેિા મતદારો માટે ઓછામાૂં ઓછૂં એક મતપત્રક ડ્રોપ-ઓફ સ્થાન પણ પ્રદાન કરવાની જરૂર છે. દરેક શહરે 



અન ેઅર્ૂંગરઠત શવસ્તારોમાૂં જરૂરી મતપત્રક ડ્રોપ-ઓફ સ્થાનોની ર્ૂંખ્યા નક્કી કરવા માટે E-88 પર મતદાર 

નોંધણી ડેટાનલૂં શવશ્િેષણ કરવામાૂં આવે છે. 14 ર્પ્ટેમ્બર, 2021, કેચિફોશનિયા ગવનસરેટરી (California 

Gubernatorial) રરકોિ ચ  ૂંટણીના એકર્માન આિરણ માટે રાજ્ય ર્ચિવ (SOS) ની ચ  ૂંટણી વહીવટી 
માગસદશસનની તાજેતરની રજ આત ર્ાથ,ે આ જરૂરરયાત બદિાતી નથી.   
 

14 ર્પ્ટેમ્બર, 2021 ના રોજ, કેચિફોશનિયા ગવનેટોરરયિ (California Gubernatorial) રરકોિ ચ  ૂંટણી માટે, 

VCA કાઉન્ટીઓ, જેમ કે ઓરેન્જ (Orange) કાઉન્ટીએ, "તેમના અશધકારક્ષેત્રમાૂં પ્રત્યેક 15,000 નોંધાયેિા 
મતદારો માટે ઓછામાૂં ઓછૂં એક મતપત્રક ડ્રોપ-ઓફ સ્થાન પ્રદાન કરવાનલૂં છે." 10 ફેબ્રલઆરી, 2021 થી 
નોંધણીના અહવેાિ, કલિ મતદાર નોંધણીની ગણતરીઓ પર આધારરત ડ્રોપ-ઓફ સ્થાનોની ન્ય  નતમ ર્ૂંખ્યા 
ર્ાથ.ે 

 

ઓરેન્જ (Orange) કાઉન્ટીની કલિ મતદાર નોંધણીની ર્ૂંખ્યા હવ ેવધી છે, અન ેડ્રોપ-ઓફ સ્થાનોની ર્ૂંખ્યા હવ ે

120 થઈ છે. OCROV આગામી 14 ર્પ્ટેમ્બર, 2021, કેચિફોશનિયા ગવનસટેરરયિ (California Gubernatorial) 

રરકોિ ચ  ૂંટણી દરશમયાન કલિ 120 બેિેટ ડ્રોપ-ઓફ સ્થાનો (કાયમી મતપત્રક ડ્રોપ બોક્ર્ અન ેનીિે દશાસવ્યા 
મલજબ સ્ટાફ ડ્રોપ-ઓફ સ્થાનો) નલૂં ર્ૂંિાિન કરશ,ે જેથી એ સલશનશિત થાય કે ઓરેન્જ (Orange) કાઉન્ટીમાૂં 
નોંધાયેિા દરેક 15,000 મતદારો માટે ઓછામાૂં ઓછા એક મતપત્રક ડ્રોપ-ઓફ સ્થાનની સ્થાપના કરવામાૂં 
આવી છે.   

 

120 બેિેટ ડ્રોપ-ઓફ સ્થાનોમાૂંથી, િાર સ્ટાફ ડ્રોપ-ઓફ સ્થાનો તરીકે કાયસરત રહશે,ે બાકીના 116 કાયમી ધોરણ ે

સ્થાશપત મતપત્રક ડ્રોપ બોક્ર્ ર્ાથે ર્માશવષ્ટ હશે.  તમામ 116 કાયમી ધોરણ ેસ્થાશપત મતપત્રક ડ્રોપ-બોક્ર્ 

મતદારો માટે રદવર્ના 24 કિાક, ર્પ્તાહના 7 રદવર્, ર્ોમવાર 16 ઓગસ્ટ, 2021 થી ચ  ૂંટણીનો 
રદવર્મૂંગળવાર 14 ર્પ્ટેમ્બર, 2021 ર્ાૂંજે 8:00 વાગ્યા સલધી ખલલિા રહશે.ે કાઉન્ટી મતદાર મારહતી માગસદશશિકા 
અન ેOCROV વેબર્ાઇટમાૂં સ  ચિબદ્,વધારાના િાર સ્ટાફ મતપત્રક ડ્રોપ-ઓફ સ્થાનો ર્ોમવાર, ઓગસ્ટ 16, 

2021 થી શરૂ થઈન ેચ  ૂંટણી રદવર્ સલધી સ્થાનના ર્ામાન્ય કામકાજના કિાકો દરશમયાન મતદારો માટે ખલલિા 
રહશે.ે  
  

મતદાર શશક્ષણ અને આઉટરીિ યોજનાની ઝાૂંખી 
§4005(a)(10)(l)(i), §4005(a)(10)(l)(i)(VI) 
 

OCROV ર્મલદાય ર્ૂંગઠનો અન ેરહસ્ર્ેદારો ર્ાથ ેનવા ર્ૂંબૂંધો કેળવવા તેમજ વતસમાન મત કેન્ર મોડેિ હઠેળ 

ર્મલદાય ભાગીદારો ર્ાથેના અમારા વતસમાન ર્ૂંબૂંધોને મજબ  ત કરવા માટે પ્રશતબદ્ છે.   

 

2020 ના પ્રથમ ભાગમાૂં મત કેન્ર મોડિમાૂં પ્રારૂંચભક ર્ૂંક્રમણ ર્ાથ,ે OCROV એ એક જનરિ મીરડયા પ્િાનની 
સ્થાપના કરી હતી જે ઓરેન્જ (Orange) કાઉન્ટીના મતદારોન ેમત કેન્ર મોડિ ર્ાથ ેપરરચિત કરવા માટે હત લૂં. તે 



ર્મય,ે OCROV એ શક્ય તેટિા મતદારો સલધી પહોંિવા માટે ઘણી વખત, શવસ્તતૃ અચભગમ અપનાવ્યો છે. 

ર્ોશશયિ મીરડયા, ડાયરેક્ટ મેઇિ, શપ્રન્ટ, બ્રોડકાસ્ટ, શવડીયો, ઓનિાઈન અન ેરેરડયો અચભગમોના શમશ્રણનો 
ઉપયોગ કરીને, OCROV એ મીરડયા આઉટિેટ્ર્ના સ્પેક્રમને ર્ૂંતપૃ્ત કયલું છે અન ેનોંધપાત્ર ર્ૂંખ્યામાૂં મતદારો 
સલધી પહોંિવામાૂં ર્ફળ રહ્લૂં (મતદાર દીઠ ર્રેરાશ 10 છાપ ર્ાથે, વૈધાશનક જરૂરરયાતો કરતા વધારે).  

મતદારોની વધતી જતી ર્ૂંખ્યા ર્ાથે હવે તેઓ મત કેન્ર મોડેિથી પરરચિત છે, અન ેર્મયાૂંતરે નક્કી કરવામાૂં 
આવેિ ર્ાથે, આગામી કેચિફોશનિયા ગવનસરેટરી (California Gubernatorial) રરકોિ ચ  ૂંટણી માટેના અચિમ 

પ્રયાર્ોને વધલ કેન્દ્ન્રત અચભગમની જરૂર છે. 

 

14 ર્પ્ટેમ્બર, 2021, કેચિફોશનિયા ગવનેટોરરયિ (California Gubernatorial) રરકોિ ચ  ૂંટણીની તૈયારીમાૂં, 
મતદારોને તેમના મતદાન શવકલપો, મતદાન અવશધ અન ેસ્થાનો પર મારહતગાર રાખવામાૂં મદદ કરવા માટે; 

OCROV એ તેના ર્ોશશયિ મીરડયા પ્િેટફોમસ, જેમ કે Facebook, Twitter અન ેInstagram નો વધલ ઉપયોગ 

કયો છે.  આ ર્ોશશયિ મીરડયા અચભયાન અમારી નવેમ્બર 2020 ની યોજનાઓના પરરણામોને નજીકથી 
પ્રશતચબિંચબત કરશે, જે ISP ડેટાના સ  ક્ષ્મ િક્ષ્યો દ્વારા મોટાભાગના ઓરેન્જ (Orange) કાઉન્ટી મતદારો સલધી 
પહોંિશ.ે રેરડયો અન ેમલરરત જાહરેાતોનો પણ અનેક ભાષાઓમાૂં િાભ આપવામાૂં આવશ.ે આ ઉપરાૂંત, OCROV 

એ ડાયરેક્ટ મેઇિ પોસ્ટકાડસ બનાવ્યલૂં છે, જે ઓરેન્જ (Orange) કાઉન્ટીના તમામ 1.8 શમચિયન મતદારોન ે

મોકિવામાૂં આવશ.ે  પોસ્ટકાડસ મતદારોને તેમના ર્ત્તાવાર મેિ બેિેટ, અન ેતેમના નજીકના આત કેન્ર અન ે

બેિેટ ડ્રોપ-ઓફ સ્થાન શવશ ેમારહતી આપશ.ે પોસ્ટકાડસનલૂં અનલવાદ કરવામાૂં આવ્યલૂં હત લૂં અન ેતે મતદારો માટે 

િાઇનીઝ, કોરરયન, સ્પેશનશ અન ેશવયેતનામીર્ ભાષાઓમાૂં ઉપિબ્ધ રહશે.ે  વધલમાૂં ઓરેન્જ (Orange) 

કાઉન્ટીના મતદારોન ેમેરે્જજિંગ ઇમેઇિ પણ પ્રાપ્ત થશે જેનો હતે લ આગામી 14 ર્પ્ટેમ્બર, 2021 ના રોજ 

કેચિફોશનિયા ગવનસરેટરી (California Gubernatorial) રરકોિ ચ  ૂંટણી દરશમયાન મતદારોને તેમના મતદાન 

શવકલપો શવશે જાણકારી આપવાનો છે. 

 

વધલમાૂં, OCROV બહલશવધ વર્ચયલસઅિ જાહરે વકસશોપનલૂં પણ આયોજન કરશ,ે જેમાૂં મતદારોને તેમના મતદાન 

શવકલપો અને તેમના નજીકના મત કેન્ર અન ેબેિેટ ડ્રોપ-ઓફ સ્થાનોન ેકેવી રીતે શોધવલૂં તેની જાણકારી રાખવા 
માટે તૈયાર કરશે. ઓગસ્ટના અંતમાૂં, OCROV એક EAP જાહરે સલનાવણીનલૂં આયોજન કરશ,ે જેના દરશમયાન 

િોકોન ેEAP અપડેટ કરવા માટે તેમનો પ્રશતર્ાદ અન ેઇનપલટ આપવા માટે આમૂંશત્રત કરવામાૂં આવશ.ે    

 

જ્યારે 2019 EAP એ 2020 માૂં ઓરેન્જ (Orange) કાઉન્ટીમાૂં મત કેન્ર મોડેિને અમિમાૂં મ  કવા માટે આધાર 

અન ેમાગસદશસક રૂપરેખા પ  રી પાડી હતી, ત્યારે આ મ  ળ યોજના માટે આ પ  રક, EAP ના તે શવસ્તારોન ેપ્રકાશશત 

કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્ન્રત કરે છે જે 14 ર્પ્ટેમ્બર, 2021 ના રોજ કેચિફોશનિયા ગવનેટોરરયિ (California 

Gubernatorial) રરકોિ ચ  ૂંટણી (છેલ્લૂં ર્ૂંશોધન - 16 જલિાઇ, 2021) ના એકર્માન આિાર માટે રાજ્ય ર્ચિવ 

(SOS) ચ  ૂંટણી વહીવટી માગસદશશિકાના તાજેતરના પ્રકાશનને ર્માવવા માટે અનલક િન કરવલૂં પડ્લૂં હત લૂં. 
 


