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વેન્દ્ચુરા કાઉન્દ્ટી

ચ ૂંટણી વહીવટી યોજના
અવલોકન કરો
કે લિફોલનિયા વોટર ચોઈસ એક્ટ (VCA) વોલટિં ગ મોડિ તમામ મતદારોને તેમના
મતદાન માટે વધારાની તકો પૂરી પાડે છે . મતદારો પાસે સમગ્ર વેન્ચુરા કાઉન્ટીમાિં
કોઈપણ મત કે ન્રો પર મતદાન કરવાનુિં પસિંદ કરવાનો લવકલ્પ છે , જે મતદાન
સ્થળના મોડિ હેઠળ એક લદવસની સરખામણીમાિં મતદાનના ૧૧ લદવસમાિંના દરેક
લદવસે ઓછામાિં ઓછા આઠ કિાક માટે ખુલ્ િા રહશે. આ લવસ્તૃત કિાકોમાિં
સપ્તાહાિંતનો સમાવેશ થાય છે . મતદાર નોિંધણી સેવાઓ મતદાન સ્થળ મોડેિ હેઠળ
માત્ર એક જ સ્થાન (વેન્ચુરા કાઉન્ટી ચૂિંટણી લવભાગ કાયાિિય) ને બદિે તમામ મત
કે ન્રોએ આપવામાિં આવશે આવશે.
વોટર ચોઈસ એક્ટ (VCA) માટે કાઉન્ટીઓ માટે વોટર એજ્યુકેશન એન્ડ આઉટરીચ
પ્િાનની સાથે ઈિેક્શન એડલમલનસ્ટર ે શન પ્િાન (EAP) લવકસાવવાની જરૂર છે . EAP
મેઇિ દ્વારા મત મતદાન પ્રલિયા, કાઉન્ટીના મત કે ન્રોના સૂલચત સ્થાનો અને મેઇિ
દ્વારા મત મતપત્રમુકવાના સ્થાનો અને ચૂિંટણી તકનીક કે જે મત કે ન્રો પર તૈનાત
કરવામાિં આવશે તેની સિંલિપ્ત ઝાિંખી પૂરી પાડે છે . વોટર એજ્યુકેશન એન્ડ આઉટરીચ
પ્િાને મતદારોને VCA ના તમામ પાસાઓ લવશે જાણ કરવી જોઈએ, જેમાિં મત કે ન્રો
અને વોટ બાય મેઈિ મતપત્રમુકવાના સ્થાનો અને લબન-અિંગ્રજી
ે
પસિંદગીના મતદારો
અને લવકિાિંગ મતદારો માટે લવલશષ્ટ માલહતીનો સમાવેશ થાય છે .
આ EAP મતદાર લશિણ અને આઉટરીચ પ્િાનનો સમાવેશ કરે છે , જે બિંને
સમુદાયના સભ્યો અને કાઉન્ટીની મતદાર ઍક્સેલસલબલિટી એડવાઇઝરી કલમટી
(VAAC) અને િેંગ્વેજ એક્સેલસલબલિટી એડવાઇઝરી કલમટી (LAAC) સાથે પરામશિ
કયાિ પછી લવકલસત અને અિંલતમ સ્વરૂપ આપવામાિં આવ્યા હતા.
મુસદ્દો EAP પર લટપ્પણીઓ માટે િોકોને ૧૪ -લદવસની અવલધ પ્રદાન કરવામાિં આવે
છે . લટપ્પણીઓની સમીિા પર, એક સુધારેિ EAP લવકસાવવામાિં આવશે અને
વધારાના ૧૪ -લદવસના જાહેર લટપ્પણી સમયગાળા માટે પોસ્ટ કરવામાિં આવશે.
અિંલતમ EAP કાઉન્ટી ક્િાકિ - રેકોડિ ર, મતદારોના રલજસ્ટર ાર દ્વારા અપનાવવામાિં આવશે
અને મિંજૂરી માટે રાજ્ય સલચવને દાખિ કરવામાિં આવશે.
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મુસદ્દો EAP પ્િાન (મત કે ન્ર સ્થાનો અને ડર ોપ બોક્સ સ્થાનો સલહત) પર પ્રલતસાદ
આપવા માટે , અહીિં લક્િક કરો:
https://recorder.countyofventura.org/elections/voterschoice-act/

મેલ દ્વારા મત આપો
ચૂિંટણી સિંલહતા ૪૦૦૫ (a)(૮)(A-B); ૪૦૦૫ (a)(૧૦)(I)(ii)

ટપાલ દ્વારા મત આપો
VCA મોડિ માટે જરૂરી છે કે તમામ નોિંધાયેિા મતદારોને દરેક ચૂિંટણીના ૨૯ લદવસ
પહેિાિં એક મતપત્ર અને પોસ્ટે જ પેઇડ પરત માટે પરલબડીયુિં મોકિવામાિં આવે.
મતદારો ચૂિંટણીના લદવસના ૨૯ લદવસ પહેિા શરૂ થતા કોઈપણ મતપત્રડર ોપ બોક્સ
પર અથવા કોઈપણ મત કે ન્ર પર મેઈિ દ્વારા (પોસ્ટ ભરેિી) દ્વારા તેમનો મત
આપેિ મતપત્ર પરત કરી શકે છે . જો કોઈ મતદાર તેમના પરતના VBM પરલબડીયુિં
પર સહી કરવાનુિં ભૂિી જાય, અથવા જો તેમના પરતના VBM પરલબડીયુિં પરની
તેમની સહી તેમની મતદાર ફાઇિ પરના તેમના હસ્તાિર(ઓ) સાથે મેળ ખાતી ન
હોય, તો તેમને ચૂિંટણી લવભાગ દ્વારા સૂલચત કરવામાિં આવશે જેમાિં તેમની સહી
નથી અથવા ચૂિંટણીના પ્રમાણપત્ર પહેિાિં કોઈ સહી મળતી નથીનુિં ફોમિ ભરે અને
પરત કરે. ચૂિંટણીના લદવસે અથવા તે પહેિાિં પોસ્ટમાકિ કરાયેિ અને કાયદાકીય રીતે
જરૂરી તારીખ સુધીમાિં ચૂિંટણી લવભાગમાિં પ્રાપ્ત થયેિ યોગ્ય મતપત્રોની ગણતરી
કરવામાિં આવશે અને સત્તાવાર પલરણામોમાિં ઉમેરવામાિં આવશે.
વોટ સેન્ટર અને મતપત્રડર ોપ બોક્સ સ્થાનો પર કામગીરીના અિગ-અિગ સમયહોય
છે , જે કાઉન્ટી મતદાર માલહતી માગિદલશિકા, VBM દાખિ દસ્તાવેજમાિં અને ચૂિંટણી
લવભાગની વેબસાઇટ www.VenturaVote.org પર પ્રકાલશત થાય છે . તમામ મત
કે ન્રો માત્ર ચૂિંટણીના લદવસે સવારે ૭ થી સાિંજના ૮ વાગ્યા સુધી ખુલ્ િા રહશે.
એકવાર VBM મતપત્ર ચૂિંટણી લવભાગને મળે છે ત્યારે VBM મતપત્ર પરલબડીયુિં તેમની
મતદાર ફાઇિ અને કોઈપણ સહાયક દસ્તાવેજો પર મતદારના હસ્તાિર(ઓ) ની
સહી તપાસવામાિં આવે છે . જ્યાિં સુધી ચૂિંટણી લવભાગના કમિચારીઓ સહી સરખામણી
નક્કી ન કરે ત્યાિં સુધી VBM મતપત્રની પ્રલિયા કરવામાિં આવતી નથી. તમામ
પડકારવામાિં આવેિા VBM મતપત્રોની બહુ -સ્તરીય સમીિા કરવામાિં આવે છે અને
સુપરવાઇઝર દ્વારા તેની સમીિા પણ કરવામાિં આવે છે . જો મતદારે તેમની સહી
5

પ્રદાન કરી ન હોય, અથવા જો સહી મેળ ખાતી ન હોય, તો ચૂિંટણી પ્રમાણપત્ર
પહેિાિં સમસ્યા સુધારવા માટે મતદારનો સિંપકિ કરવામાિં આવશે.

મેલ દ્વારા રીમોટ એક્સેસેબલ વોટ (RAVBM)
કોઈપણ મતદારો www.VenturaVote.org પર આવેિી ઓનિાઈન ઈિેક્ટર ોલનક
એલપ્િકે શનને પૂણિ કરીને ચૂિંટણી લવભાગની વેબસાઈટ મારફતે ઓનિાઈન રીમોટ
એક્સેલસબિ વોટ બાય મેઈિ (RAVBM) મતપત્રમાલકિં ગ પ્રોગ્રામની ઉપિબ્ધી મેળવી
શકે છે . RAVBM મતદાન લવકલ્પની જાહેરાત તમામ મતદારો માટે મતદાન લવકલ્પોના
ભાગરૂપે કરવામાિં આવશે.
RAVBM વ્યવસ્થા મતદારોને વ્યલિગત કમ્પપ્યુટર પર સ્િીન વાિંચી શકાય તેવા
પ્રકારમાિં તેમના મતપત્રને ઓળખાવા અને લચલિત કરવાની મિંજૂરી આપે છે . મતપત્રને
મતદારની પોતાની સહાયક તકનીકનો ઉપયોગ કરીને લચલિત કરી શકાય છે , અને
પછી છાપવામાિં આવે છે . એકવાર મતદાતાએ તેમના મતપત્રને લચલિત કરવાનુિં પૂણિ
કરી િીધા પછી, તેમની પાસે તેમની પસિંદગીઓની સમીિા કરવાનો લવકલ્પ હશે.
એકવાર તેમની પસિંદગીઓ પુરી થઈ જાય, પછી મતદાતાએ મતપત્રની લપ્રન્ટ કરવી
જોઈએ અને તેમને મોકિવામાિં આવેિ તેમના વળતર પરબીલડયામાિં, મત કે ન્ર પર
ઉપિબ્ધ બદિીના પરબીલડયામાિં અથવા RAVBM સૂચનાઓમાિં સમાલવષ્ટ છાપવાયોગ્ય
પરલબલડયાના નમૂનાનો ઉપયોગ કરીને તેને મોકિવો જોઈએ. RAVBM મતપત્રો
કોઈપણ VBM મતપત્ર (મેઈિ, મતપત્રડર ોપ બોક્સ અથવા મત કે ન્ર) ની જેમ જ પરત
કરી શકાય છે .

બદલીના મતપત્ર ડવનુંતીઓ
બધા મતદારો ટે લિફોન દ્વારા (૮૦૫) ૬૫૪ -૨૬૬૪ અથવા (૮૦૦) ૫૦૦ -૩૫૫૫
પર, (૮૦૫) ૬૪૮ -૯૨૦૦ પર લવનિંતી ફે ક્સ કરીને અથવા મત કે ન્ર અથવા ચૂિંટણી
લવભાગની ઓલફસમાિં જઈને બદિીના મતપત્રની લવનિંતી કરી શકે છે .

મતપત્ર ડ્રોપ-ઓફ બોક્સ
સિંલહતા §૪૦૦૫(a)(૧)(A-B); §૪૦૦૫(a)(10)(B); §૪૦૦૫(a)(10)(I)(vi);
§૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(vi)(II)

કે લિફોલનિયા ચૂિંટણી સિંલહતા મુજબ કાઉન્ટીમાિં દર ૧૫૦૦૦
નોિંધાયેિા મતદારો માટે
ઓછામાિં ઓછુિં એક મતપત્ર ડર ોપ-ઓફ બોક્સ જરૂરી છે . નોિંધાયેિા મતદારોની
વતિમાન સિંખ્ યાનો ઉપયોગ કરીને, મતપત્ર ડર ોપ-ઓફ બોક્સ સ્થાનોની ન્યૂનતમ સિંખ્ યા
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૩૪ છે . આ મતપત્ર ડર ોપ-ઓફ બોક્સ ચૂિંટણીના લદવસના ૨૮ લદવસ પહેિા
ઉપિબ્ધ રહેશે અને લનયલમત કામકાજના કિાકો દરલમયાન ખુિશે. મતપત્ર ડર ોપ-ઓફ
બોક્સ માટે શ્રેષ્ઠ સ્થાનો નક્કી કરવા માટે , વેન્ચુરા કાઉન્ટી ચૂિંટણી લવભાગ રાજ્યના
સેિેટરી (SOS) દ્વારા ફરલજયાત ૧૫ માપદિં ડો અને સૌથી વધુ કાયિિમ સ્થાનો નક્કી
કરવામાિં મદદ કરવા ચૂિંટણી કોડનો ઉપયોગ કરે છે . માપદિં ડમાિં શામેિ છે :
૧. જાહેર પલરવહનની લનકટતા
૨. ઐલતહાલસક રીતે મેઇિ દ્વારા ઓછા મત ધરાવતા સમુદાયોની લનકટતા
૩. વસ્તી કે ન્રોની લનકટતા
૪. ભાષા િઘુમતી સમુદાયોની લનકટતા
૫. લવકિાિંગ મતદારોની લનકટતા
૬. વાહન માલિકીના સમુદાયોના નીચા દરોની લનકટતા
૭. ઓછી આવક ધરાવતા સમુદાયોની લનકટતા
૮. રલજસ્ટડિ ન હોય તેવા પાત્ર મતોના સમુદાયોની લનકટતા
૯. ભૌગોલિક રીતે અિગ વસ્તીની લનકટતા
૧૦. મફત પાલકિં ગની વ્યવસ્થા
૧૧. સ્થળ પર પહોિંચવા માટે મતદાતાએ સમય અને અિંતર મુસાફરીની આવશ્યકતા.
૧૨. લવકિાિંગ મતદારો માટે વૈકલલ્પક મતદાન પદ્ધલતઓની જરૂલરયાત જેમના માટે
મેઇિ દ્વારા મત મતપત્રો સુિભ નથી
૧૩. વોટ સેન્ટર અને મતપત્ર ડર ોપ-ઓફ સ્થાનો પાસે ટર ાલફક ઢાિંચો
૧૪. ચૂિંટણી સિંલહતા ૪૦૦૫ અનુસાર સ્થાલપત મતદાર કે ન્રોની સિંખ્ યા ઉપરાિંત
મોબાઈિ મત કે ન્રોની જરૂલરયાત.
૧૫. મત કે ન્ર સ્થાન જાહેર અથવા ખાનગી યુલનવલસિટી અથવા કોિેજ કે મ્પપસ
પ્રાથલમક રીતે અિંગ્રજી
ે
લસવાયની અન્ય ભાષા બોિતા મતદારો પાસે પૂરતી સુિભ છે
તેની ખાતરી કરવા માટે , ડર ોપ-ઓફ બોક્સને તમામ છ ભાષાઓમાિં "સત્તાવાર મતપત્ર
ડર ૉપબૉક્સ" તરીકે લચલિત કરવામાિં આવે છે : અિંગ્રજી
ે , સ્પેલનશ, ચાઇનીઝ,
ટાગાિોગ, લવયેતનામીસ અને ગુજરાતી.
કોઈપણ મતદાર તેમના પ્રકાલશત થયેિા કામકાજના કિાકો દરલમયાન કોઈપણ મતપત્ર
ડર ોપ બોક્સ સ્થાન પર તેમના મત આપેિા મતપત્રને મૂકી શકે છે . કામના કિાકો
સાથે પુલષ્ટ થયેિ મતપત્ર ડર ોપ બોક્સ સ્થાનોની સૂલચ પલરલશષ્ટ A પર મળી શકે છે .

મત કેન્દ્રો
ચૂિંટણી સિંલહતા §૪૦૦૫ (a)(૩)(A); §૪૦૦૫(a)(૪)(A,C-E); §૪૦૦૫(a)(૬)(B-D)
§૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(ii); §૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(vi)(I); §૪૦૦૫ (a)(૧૦)(I)(vi)(III),
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§૪૦૦૫ (a)(૧૦)(I)(vi)(VI); §૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(vi)(IX);
§૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(vi)(X); §૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(vi)(XI)

મત કે ન્રો ૧૧ લદવસ માટે ખુલ્ િા રહશે અને સુિભ મતદાન સાધનો, ભાષા સહાયતા
અને શરતી મતદાર નોિંધણી (CVR) અને તે જ લદવસે મતદાનની પ્રસ્તાવ કરે છે .
VCA હેઠળ, મતદાન કે ન્રો એક લદવસના પરિં પરાગત મતદાન સ્થળ માળખા કરતાિં વધુ
સમય માટે ખુલ્ િા હોવા જરૂરી છે . મતદાન કે ન્રો બે પ્રારિં લભક મતદાન સમયગાળાનો
ઉપયોગ કરીને સિંચાલિત હોવા જોઈએ: (૧) ચૂિંટણીના લદવસના દસ લદવસ પહેિા,
અને ચૂિંટણીના લદવસ સલહત, કુ િ ૧૧ લદવસ માટે ; અને (૨) ચૂિંટણીના લદવસના
ત્રણ લદવસ પહેિા અને ચૂિંટણીના લદવસ સલહત કુ િ ચાર લદવસ માટે . (જુ ઓ
પલરલશષ્ટ B) કે લિફોલનિયા ચૂિંટણી સિંલહતા પલરમાણો નક્કી કરે છે જેમાિં કાઉન્ટીએ
મતદારો માટે મત કે ન્ર સ્થાનો પ્રદાન કરવાના હોય છે :
• ચૂિંટણીના લદવસના ૧૦ લદવસ પહેિાથી શરૂ કરીને, ચૂિંટણીના લદવસના ચોથા લદવસ
સુધી અને તેના સલહત, દરરોજ ઓછામાિં ઓછા આઠ કિાક માટે , દર ૫૦,૦૦૦
નોિંધાયેિા મતદારો માટે ઓછામાિં ઓછુિં એક મત કે ન્ર.
• ચૂિંટણીના લદવસના ત્રણ લદવસ પહેિાથી શરૂ કરીને, અને ચૂિંટણીના લદવસ સલહત,
કુ િ ચાર લદવસ માટે , દરરોજ ઓછામાિં ઓછા આઠ કિાક માટે , દર ૧૦,૦૦૦
નોિંધાયેિા મતદારો માટે એક મત કે ન્ર.
• VCA મોડિ હેઠળ હાથ ધરવામાિં આવતી લવશેષ ચૂિંટણીઓ માટે , ચૂિંટણીના
લદવસના દસ લદવસ પહેિાથી શરૂ કરીને, દરરોજ ઓછામાિં ઓછા આઠ કિાક માટે ,
દર ૬૦,૦૦૦ મતદાર માટે એક મત કે ન્ર સિંચાલિત કરવુિં આવશ્યક છે ; અને ચૂિંટણીના
લદવસે, દર ૩૦,૦૦૦ મતદારો દીઠ એક મત કે ન્ર સવારે ૭ થી સાિંજના ૮ વાગ્યા
સુધી કાયિરત હોવુિં જોઈએ.
કાઉન્ટી ઑફ વેન્ચુરા ચૂિંટણી લવભાગના નોિંધાયેિા મતદારોની વતિમાન સિંખ્ યાનો
ઉપયોગ કરીને, ૧૧-લદવસ અને ૪-લદવસના મત કે ન્રોની ન્યૂનતમ આવશ્યક સિંખ્ યા
નીચે આપેિા કોષ્ટકમાિં સૂલચબદ્ધ છે :
ચુંટણીના ડદવસ
પહે લાના ડદવસો
૧૦
૩

મત કે ન્ર દીઠ નોુંધાયેલા
મતદારોની સુંખ્ યા
૫૦,૦૦૦
૧૦,૦૦૦

જનતા માટે સુલભ મત
કે ન્રો
૧૦
૫૧
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મત કે ન્રો મતદાન સ્થળોની જેમ જ મતદારોને વ્યલિગત રીતે મતદાન કરવાની મિંજૂરી
આપીને કાયિ કરે છે , પછી ભિે તે કાગળ પર હોય અથવા મતપત્ર લચન્હ ઉપકરણ
પર હોય જે અિમ સુિભ યુલનટ પ્રદાન કરે છે .
મત કે ન્રો અને મતપત્ર ડર ોપ-ઓફ બોક્સ માટે શ્રેષ્ઠ સ્થાનો નક્કી કરવા માટે ,
વેન્ચુરા કાઉન્ટી ચૂિંટણી લવભાગ રાજ્યના સેિેટરી (SOS) અને ચૂિંટણી સિંલહતા દ્વારા
ફરલજયાત ૧૫ માપદિં ડોનો ઉપયોગ કરે છે જે સૌથી વધુ કાયિિમ સ્થાનો નક્કી
કરવામાિં મદદ કરે છે . આ માપદિં ડ મતપત્ર ડર ોપ-ઓફ બોક્સ લવભાગમાિં સૂલચબદ્ધ
છે .

તમામ પાત્ર વેન્ચુરા કાઉન્ટીના રહેવાસીઓ નીચેની સેવાઓ મેળવવા માટે ચૂિંટણી
લદવસના ૧૦ લદવસ પહેિા શરૂ થતા કોઈપણ મત કે ન્રની મુિાકાત િઈ શકે છે :
• રૂબરૂ મત આપો
• ઈમેજકાસ્ટ X (ICX) નામના સુિભ મતપત્ર માલકિં ગ ઉપકરણનો ઉપયોગ કરો,
જેમાિં ટચસ્િીન, બ્રેઈિ કીપેડ, અિંગ્રજી
ે
અને સ્પેલનશમાિં ઑલડયો અને લસપ અને પફ્સ
(મતદારે પોતાની સહાયક તકનીક પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે ) જેવા સહાયક તકનીકી
ઉપકરણના ઉપયોગ માટે ઇનપુટનો સમાવેશ કરે છે અથવા હિેશુ.
• અિંગ્રજી
ે
લસવાયની ભાષાઓમાિં સહાયતા મેળવો
• મતદાન કરેિ મતપત્રમાિં છોડી દો
• મત આપવા માટે નોિંધણી કરો અથવા CVR નો ઉપયોગ કરીને મતદાર નોિંધણી
અપડેટ કરો
જે મતદારોએ નોિંધણીની સમાલપ્ત (ચૂિંટણીના ૧૫ લદવસ પહેિા) પહેિા નોિંધણી
કરાવી નથી તેઓ કોઈપણ મત કે ન્ર પર શરતી મતદાર નોિંધણી (CVR) પૂણિ કરી
શકશે અને ચૂિંટણીના લદવસ સુધીમાિં કામચિાઉ મતદાન કરી શકશે.
મતદારો તેમનો સાચો મતપત્ર મેળવવા માટે કોઈપણ વેન્્યુરા કાઉન્ટી મત કે ન્રની
મુિાકાત િઈ શકે છે . મત કે ન્રો લવલવધ સમયે ખુિે છે , પરિં તુ બધા દરરોજ ઓછામાિં
ઓછા આઠ કિાક ખુલ્ િા હોય છે અને તમામ મત કે ન્રો સવારે ૭ થી સાિંજના ૮
વાગ્યા સુધી ખુલ્ િા હોય છે . ચૂિંટણીના લદવસે. મત કે ન્રોની યાદી પલરલશષ્ટ B માિં
સમાવવામાિં આવેિ છે .
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વેન્ચુરા કાઉન્ટીની ચૂિંટણીઓ VCA મત કે ન્ર સ્થાનની જરૂલરયાતને પૂણિ કરે છે ; તેથી,
આ સમયે મોબાઈિ મત કે ન્ર કરવામાિં આવ્યુિં નથી. ભલવષ્યની ચૂિંટણી માટે
મોબાઈિ મત કે ન્ર ની લવચારણા કરવામાિં આવી રહી છે .
મત કે ન્રો પાસે ગોઠવણી માગિદલશિકા હશે જેનો ઉપયોગ
કરવામાિં આવશે કે સુિભ મતપત્ર માલકિં ગ ઉપકરણો અને
મૂકવામાિં આવે કે જે મતદારોને તેમના મતપત્રને ખાનગી
કરવાની મિંજૂરી આપે. દરેક રૂમના કદ અને ગોઠવણીને
સમાયોલજત કરવામાિં આવશે. (પલરલશષ્ટ C જુ ઓ)

સુલનલિત કરવા માટે
મતદાન મથકો એવી રીતે
અને સ્વતિંત્ર રીતે લચલિત
સમાવવા માટે ગોઠવણીને

મતદારને ચેક-ઇન કરવા માટે વોટ સેન્ટર સ્ટાફ મતદાર ફાઇિને જોવા કરવા માટે
સુરલિત પોટિ િનો ઉપયોગ કરે છે . જો મતદારે મતપત્ર પરત કયો હોય, તો તેઓ
બદિી મતપત્ર મેળવવામાિં અસમથિ રહેશે. જો મતપત્ર પરત કરવામાિં આવ્યો ન હોય,
તો મતદાર બદિીનો મતપત્ર મેળવી શકે છે , જે પછી તે મતદારને આપવામાિં
આવેિ કોઈપણ અન્ય મતપત્રને રદબાતિ કરાશે. એકવાર મતપત્ર કોઈપણ પદ્ધલત
દ્વારા પરત કરવામાિં આવે, પછી કોઈપણ અન્ય મતપત્ર આપોઆપ રદ થઈ જાય છે .
મત કે ન્રો પર કરવામાિં આવતુિં મતદાન રાજ્યના સેિેટરીના સુરિા ધોરણો, ચૂિંટણી
લવભાગની સુરિા પ્રલિયાઓ, કે લિફોલનિયા ચૂિંટણી સિંલહતાના લનયમો અને કે લિફોલનિયા
મતદાન પ્રણાિીના ઉપયોગની પ્રલિયાઓને અનુસરે છે .
તમામ મતપત્રકો રાત્રે ચૂિંટણી લવભાગને પરત કરવામાિં આવે છે . તમામ કોઠાકરણ
ચૂિંટણી લવભાગમાિં કરવામાિં આવે છે . કોઈપણ મત કે ન્રો પર કોઈ કોઠાકરણ કરનાર
નથી.

વોટટિંગ ટેક્નોલોજી
કાઉન્ટીની મતદાન ટે ક્નોિોજીમાિં બે મુખ્ ય પ્રણાિીઓનો સમાવેશ થાય છે , મતદાર
નોિંધણી અને મતદાન કોઠાકરણ. આ બે વ્યવસ્થા સિંપૂણિપણે અિગ છે . વોલટિં ગ
કોઠાકરણ વ્યવસ્થા એક બિંધ વ્યવસ્થા છે અને તેમાિં ઈન્ટરનેટ સાથે કોઈ જોડાણ
નથી.
ઓન-લડમાન્ડ મતપત્ર લપ્રન્ટસિનો ઉપયોગ મતદારોને તેમના મતદાન લવસ્તારને અનુરૂપ
તેમના ચોક્કસ મતપત્ર પ્રકાર સાથે પ્રદાન કરવા માટે કરવામાિં આવે છે . વધુમાિં,
ઓન-લડમાન્ડ લપ્રન્ટસિ વધારાના મતપત્રોની ખરીદી અને લપ્રલન્ટિં ગને ઘટાડે છે જે લવલવધ
મતપત્ર પ્રકારોને સમાવવા માટે જરૂરી છે .
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દરેક મત કે ન્ર ઓછામાિં ઓછા ત્રણ સુિભ મતપત્ર માલકિં ગ લડવાઇસ (BMD)થી સજ્જ
હશે જે ઇમેજકાસ્ટ X (ICX) તરીકે પણ ઓળખાય છે . BMD કે ટિાક લવકિાિંગ
મતદારો માટે સ્વતિંત્ર મતદાનનો અનુભવ પણ પ્રદાન કરી શકે છે . આ BMDમાિં ADAસુસિંગત સુલવધાઓ અને ઉપસાધનો છે અને તમામ મતપત્ર પ્રકારો સાથે પ્રોગ્રામ કરેિ
છે . લસસ્ટમ રશ્ય, શ્રાવ્ય અને સ્પશેલન્રય ઈન્ટરફે સ માટે પરવાનગી આપે છે જેનો
ઉપયોગ મતપત્રને દોરવવા કરવા અને લચલિત કરવા માટે કોઈપણ મતદાર-પસિંદગીના
સિંયોજનમાિં થઈ શકે છે .
VCA મતદાર િુક-અપ ટે ક્નોિોજી મત કે ન્રો અને કાઉન્ટી ઑફ વેન્્યુરા ચૂિંટણી
લવભાગની ચૂિંટણી માલહતી વ્યવસ્થાપન લસસ્ટમ (EIMS) વ્ચે સુરલિત ઇિેક્ટર ોલનક
સિંચાર સુલનલિત કરવા માટે ઇિેક્ટર ોલનક હાડિ વેર અને સૉફ્ટવેરના સિંયોજનનો ઉપયોગ
કરે છે . EIMS VoteCal દ્વારા રાજ્યના સેિેટરી ઑલફસ સાથે સીધુિં જોડાણ કરે છે .
VoteCal એ કે ન્રીયકૃ ત રાજ્યવ્યાપી મતદાર નોિંધણી ડેટાબેઝ છે જે કાઉન્ટી ચૂિંટણી
વ્યવસ્થાપન પ્રણાિીઓ અને અન્ય રાજ્ય પ્રણાિીઓ સાથે માલહતીની આપિે કરે છે .
આ VCA ટે ક્નોિોજી એવા િેપટોપ પર કામ કરે છે જે સુરલિત હોય છે , એટિે કે
માત્ર કાઉન્ટી ઓફ વેન્્યુરા ચૂિંટણી લવભાગ દ્વારા માન્ય સોફ્ટવેર ઉપકરણથી જ કાયિ
કરી શકે છે .

બજેટ
§૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(v)

૭ જૂ ન, ૨૦૨૨ ની રાજ્યવ્યાપી સીધી પ્રાથલમક ચૂિંટણીને મતદાર લશિણ અને પહોિંચ
માટે $૨૬૧,૫૪૪ ફાળવવામાિં આવ્યા છે , જેમાિં બે મેઇલિિંગ (છાપણી અને
ટપાિ)નો સમાવેશ થાય છે . વધુમાિં, ચૂિંટણી લવભાગ પહોિંચ સામગ્રી, જાહેર
પ્રસ્તુલતઓ અને સામુદાલયક કાયિિમોની તૈયારી માટે ઇન-હાઉસ મદદ પ્રદાન કરશે.
આમાિં એવા સિંસાધનો શામેિ નથી કે જે ચૂિંટણી લવભાગને ઓછા કે કોઈ ખચે
ઉપિબ્ધ હોય, જેમ કે જાહેર સેવાની જાહેરાતો. લવભાગે અગાઉ પહોિંચઅને
એજ્યુકેશન માટે ખાસ બજેટ ઉભુિં કયુિં ન હતુિં. એવો અિંદાજ છે કે િગભગ
$૪૫,૫૧૪ પહોિંચ પ્રવૃલત્તઓ પર ખચિવામાિં આવ્યા હતા, જેમાિં મોટી ચૂિંટણીઓ
સાથેના વષોમાિં સ્ટાફ સમયનો સમાવેશ થાય છે .
બજેટમાિં અખબારો, ટે લિલવઝન, રેલડયો અને સોલશયિ મીલડયામાિં જાહેરાતોની ખરીદી
તેમજ નોિંધાયેિા મતદારોને સીધા મેઇલિિંગ માટે લપ્રલન્ટિં ગ અને ટપાિ ખચિની જોગવાઈ
છે .
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અિંદાલજત ટૂિં કા ગાળાના અને િાિંબા
હેઠળ ચૂિંટણી યોજવાથી થતી બચત
ચૂિંટણીઓની સરખામણીમાિં જે VCA
અિંદાલજત ખચિ લનધાિલરત કયાિ પછી

ગાળાના ખચિ લવશેની માલહતી અને VCA મોડિ
સમાન અલધકારિેત્રમાિં તાજેતરની સમાન
મોડિ હેઠળ હાથ ધરવામાિં આવી ન હતી તે
પ્રદાન કરવામાિં આવશે.

નનવારક પગલાૂં
§૪૦૦૫(a)(૪)(E)(ii); §૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(iv)

કાઉન્ટી ઓફ વેન્ચુરા ચૂિંટણી લવભાગમાિં ચૂિંટણી પહેિા, દરલમયાન અને પછી નીચેના
સુરિા પગિાિં િેવાશે. (વધુ લવગતો માટે પલરલશષ્ટ D જુ ઓ)

ડનવારક પગલાું
પ્રમાણભૂત સુરિા પગિાિં
શિંકાસ્પદ વસ્તુ અથવા વ્યલિ
માગિદલશિકા
સાધનસામગ્રી વધારાના ઘટકો

વોટ સેન્ટર વ્યલિગત વધારાના
ઘટકો
સવિર અને નેટવકિ માટે ના વધારાના
ઘટકો
વોલટિં ગ પુરવઠોના વધારાના ઘટકો

મતદાન સ્થળ સાધનો માટે વધારાના
ઘટકો
લસસ્ટમ લબનકાયિિમની

પ્રલિયાઓ

ઉદ્દેશ
પ્રમાલણત સુરિા પગિાિં દ્વારા ચૂિંટણી
સામગ્રી/સાધનોને સુરલિત કરો.
કોઈ શિંકાસ્પદ વસ્તુ અથવા વ્યલિના
લકસ્સામાિં લવિેપોને ઓછો કરો.
સુલનલિત કરો કે તમામ સાઇટ્સ ગુમ,
ખોવાયેિા અથવા લબનકાયિિમ સાધનોના
લકસ્સામાિં કાયિ કરી શકે છે .
કમિચારીઓ ગુમ થવાના લકસ્સામાિં તમામ
સાઇટ્સ કાયિ કરી શકે તેની ખાતરી કરો
મુખ્ ય નેટવકિ અથવા સવિર ડાઉન હોવાના
લકસ્સામાિં બધી સાઇટ્સ કાયિ કરી શકે તેની
ખાતરી કરો.
ખાતરી કરો કે મતદાન પુરવઠો ગુમ અથવા
ખોવાઈ જવાના લકસ્સામાિં બધી સાઇટ્સ કાયિ
કરી શકે છે .
સુલનલિત કરો કે તમામ સાઇટ્સ
લબનકાયિિમ મતદાન સાઇટ સાધનોના
લકસ્સામાિં કાયિ કરી શકે છે .
લવદ્યુત લનષ્ફળતાના લકસ્સામાિં તમામ સાઇટ્સ
કાયિ કરી શકે તેની ખાતરી કરો.
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મતદાર નિક્ષણ અને વ્યાપક પહોંચ યોજના
ઝાૂંખી
વેન્ચુરા કાઉન્ટી ચૂિંટણી લવભાગ નવા મતદાન મોડિ લવશે જાગૃલત િાવવા માટે સમુદાય
સિંસ્થાઓ, એજન્સીઓ, શાળાઓ અને અન્ય જૂ થો સુધી પહોિંચાડશે. સામુદાલયક
સિંસ્થાઓ અને વ્યલિઓ સાથે જાહેર સભાઓ યોજવામાિં આવશે જે લવકિાિંગ
વ્યલિઓ અને િઘુમતી ભાષા સમુદાયો વતી લહમાયત કરે છે અથવા તેમને સેવાઓ
પ્રદાન કરે છે . વેન્ચુરા કાઉન્ટી ચૂિંટણી લવભાગ આયોલજત સમુદાય કાયિિમો સાથે
જોડાણમાિં બહુ લવધ જાહેર લશિણ કાયિશાળાઓ યોજશે. કાઉન્ટી દ્વારા આયોલજત
તમામ સાવિજલનક કાયિિમો અમેલરકનસ લવથ લડસેલબલિટી એક્ટ (ADA) સુિભ હશે.
(ઇવેન્ટ્સની સૂલચ માટે પલરલશષ્ટ E જુ ઓ. ઇવેન્ટ્સ નક્કી કરવામાિં આવશે તેમ આ
નવી સૂલચ બતાવવામાિં આવશે.)
જાહેર સભાઓને PSA મીલડયાને પૈસા આપીને ઝુ િં બેશ સાથે જોડવામાિં આવશે જેમાિં
તેના મતદાર લશિણ અને વધુ પહોિંચ પ્રયાસોના ભાગરૂપે સમાચાર માધ્યમો, સીધી
મેઇિ, રેલડયો અને ટે લિલવઝનનો ઉપયોગ કરવામાિં આવશે. (મીલડયા પાટિ નસિની
યાદી માટે પલરલશષ્ટ G જુ ઓ) નીચેના સોલશયિ મીલડયાનો પણ ઉપયોગ પણ
કરવામાિં આવશે:
https://www.Facebook.com/VCClerkRecorder,
https://www.twitter.com/VCClerkRecorder,
https://www.youtube.com/user/VCClerkRecorder

આ ઝુ િં બેશ ટોિ-ફ્રી મતદાર સહાયતા હોટિાઈન (૮૦૦ -૫૦૦-૩૫૫૫) અને ૭૧૧
(CA લરિે સલવિસ) ને પ્રોત્સાહન આપશે, લવકિાિંગ મતદારોને સુિભ માળખામાિં
તેમનો મતપત્ર કે વી રીતે મેળવવો તેની માલહતી આપશે અને િઘુમતી ભાષા
મતદારોને બહુ ભાષી સેવાઓ પ્રદાન કરાશે.

સમુદાય ભાગીદારો
§૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(i)(III)

વેન્ચુરા કાઉન્ટી ચૂિંટણી લવભાગ વોટ સેન્ટર મોડિની જાગૃલત વધારવા માટે સમુદાય
સિંસ્થાઓ, શાળાઓ, અનુભવીઓના જૂ થો, સરકારી એજન્સીઓ અને અન્ય જૂ થો
સાથે ભાગીદારીમાિં કામ કરે છે . ચૂિંટણી પ્રલતલનલધઓ સામુદાલયક કાયિિમોમાિં હાજરી
આપી રહ્યા છે , સિંસ્થાઓ સમિ પ્રસ્તુલતઓ કરી રહ્યા છે અને રસ ધરાવતા
વ્યલિઓ અને જૂ થોને લશિણ અને પહોિંચમાિં મદદ કરવા તાિીમ આપી રહ્યા છે .
13

સમુદાયની ઘટનાઓની સૂલચ પલરલશષ્ટ E માિં મળી શકે છે અને સમુદાય ભાગીદારો
પલરલશષ્ટ F માિં શોધી શકાય છે .
સમુદાય ભાગીદારો લવલવધ રીતે મદદ કરી શકે છે , જેમ કે :
• ઓલફસો અથવા સ્થાનો પર ફ્િાયસિ અને હાથોહાથ મૂકવા જે િોકો વારિં વાર જતા
હોય.
• સિંસ્થાકીય ન્યૂઝિેટરમાિં અથવા વેબસાઇટ પરના િેખનો સમાવેશ કરવો
• હેશટે ગ#VenturaCountyVotes નો ઉપયોગ કરીને સોલશયિ મીલડયા પર
સચોટ, લબનપિીય ચૂિંટણી માલહતી શેર કરીને
• સામુદાલયક વધુ પહુ િં ચાય એવા કાયિિમમાિં ભાગ િેતા, અને આવા નવા કાયિિમોની
કરેિી સૂલચ અમારી વેબસાઇટ, www.venturavote.org પર મુકેિી છે
• વેન્્યુરા ચૂિંટણી લવભાગના સ્ટાફ સભ્યની કાઉન્ટીને આમિંત્રણ આપી ગ્રાહકો, સભ્યો
અથવા રહેવાસીઓને લબન-પિીય ચૂિંટણી માલહતી રજૂ કરવી
એક ઓનિાઈન ટૂ િકીટ, જેમાિં સિંદેશાઓ, ગ્રાલફક્સ, ફ્િાયસિ અને VCA પ્રેઝન્ટે શન
છે તે www.venturavote.org પર ડાઉનિોડ કરવા માટે ઉપિબ્ધ છે . સમુદાયના
સભ્યો વધુ લવગતો માટે Elections@ventura.org નો સિંપકિ કરી શકે છે .

ઉચ્ચ િાળાઓ અને ઉચ્ચ નિક્ષણ
કાઉન્ટી ચૂિંટણીનો સ્ટાફ સ્થાલનક હાઈસ્કૂ િ અને કૉિેજોને મત આપવા માટે નોિંધણી,
મતદાન માટે પૂવિ નોિંધણી અને VCA ચૂિંટણી મોડેિ લશિણ સિંબિંલધત માલહતી અને
સિંસાધનો આપવાનુિં ચાિુ રાખશે.

વ્યક્ક્તગત મતદાર નેટવકક
જાહર પહુ િં ચ અને લશિણ પ્રવૃલત્તઓ સિંસ્થાઓ સુધી મયાિલદત નથી. વ્યલિગત
મતદારો મતદાનમાિં આવતા અવરોધો અિંગે ચૂિંટણી લવભાગને ચેતવણી આપવા માટે
સપોટિ નેટવકિ ના ભાગ રૂપે સેવા આપી શકે છે અને વોટ સેન્ટર મોડિની વ્યાપક
જાગરૂકતા સુલનલિત કરવા માટે ઉકે િો પ્રદાન કરી શકે છે . ચૂિંટણી લવભાગ
મતદારોના અનુભવો લવશે લટપ્પણીઓ મેળવવા માટે તેની વેબસાઇટ પર એક
ઓનિાઈન મતદાર અનુભવ સવેિણ ફોમિ પ્રદાન કરશે. સવે પ્રશ્નોમાિં ભાષા
સેવાઓનો ઉપયોગ અને અન્ય પ્રશ્નોની સાથે વોટ સેન્ટરની ઉપિબ્ધીનો સમાવેશ
થશે. મત કે ન્રો પર મતદારોને QR કોડ સ્કે ન કરવાની તક પૂરી પાડવામાિં આવશે જે
ઑનિાઇન મતદાર અનુભવ સવે ફોમિ સાથે સીધી લિિંક કરશે.
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િોકોના પ્રશ્નો અથવા લટપ્પણીઓ કોઈપણ સમયે Elections@ventura.org પર
ઈમેિ કરીને શેર કરી શકાય છે .

સીધા મતદાર સૂંપકો
બે પોસ્ટકાડિ મેઇલિિંગનુિં આયોજન કરવામાિં આવ્યુિં છે જેમાિં નવી ચૂિંટણીના મોડિ
લવષે ચૂિંટણી લવભાગની ટોિ-ફ્રી મતદાર સહાયતા અને મતદાનના લવકલ્પો ઉપરાિંત
કાઉન્ટી વોટર ઇન્ફોમેશન ગાઇડ (CVIG) અને વોટ બાય મેિ મતપત્રસામગ્રી (VBM)
આપવામાિં આવશે. સેિેટરી ઓફ સ્ટે ટ દ્વારા ભિામણ કરાયેિ તારીખોના આધારે
મેઇલિિંગ કામચિાઉ રીતે નક્કી કરવામાિં આવે છે .
• પ્રથમ પોસ્ટકાડિ મેઈિીિંગ દરેક ચૂિંટણીના આશરે ૯૦ લદવસ પહેિા મોકિવામાિં
આવશે, જેમાિં તમામ નોિંધાયેિા મતદારોને નવા મતદાન મોડિની જાણ કરવામાિં
આવશે અને તેમની નોિંધણીની લસ્થલત તપાસવામાિં આવશે.
• બીજા પોસ્ટકાડિ મેઈિીિંગ દરેક ચૂિંટણીના અિંદાજે ૬૦ લદવસ પહેિા મોકિવામાિં
આવશે, જેમાિં તમામ નોિંધાયેિા મતદારોને નવા મતદાન મોડિની યાદ અપાવવામાિં
આવશે અને જ્યારે મત કે ન્રો ખુિશે ત્યારે મતદારોને યાદ અપાવવા માટે , તેમના
VBM પરલબડીયુિં પર સહી કરવા માટે ના સ્મરણ માટે તેમના મતપત્ર પરત કરવાના
લવકલ્પો અને વહેિા મતદાન કરવા અને ચૂિંટણીના લદવસે િાઈનો ટાળવા માટે .
બધા નોિંધાયેિા મતદારોને તેમની મતદાર ફાઇિ પર સૂલચબદ્ધ ભાષા પસિંદગીના
આધારે અિંગ્રજી
ે
અથવા સ્પેલનશ પોસ્ટકાડિ પ્રાપ્ત થશે.

સલાહકાર સનમનતઓ
ચૂિંટણી લવભાગ પાસે બે સિાહકાર સલમલતઓ છે જે ચૂિંટણી વહીવટી યોજનાની પહુ િં ચ
માટે અને લશિણના પ્રયાસોના લનમાિણ અને અમિીકરણમાિં મદદ કરે છે .
િેંગ્વેજ એક્સેલસલબલિટી એડવાઇઝરી કલમટી (LAAC) ધ્યેયો, એજન્ડા અને મીલટિં ગ
લમલનટ્સ LAAC વેબપેજ પર અહીિં લસ્થત છે :
https://recorder.countyofventura.org/elections/elections/voterinformation/language-accessibility-advisory-committee/

આ સલમલત લવશે વધુ માલહતી ઈમેિ દ્વારા મેળવી શકાશે
elections.outreach@ventura.org.
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વોલટિં ગ એક્સેલસલબલિટી એડવાઇઝરી કલમટી (VAAC)ના ધ્યેયો, એજન્ડા અને મીલટિં ગ
લમલનટ્સ VAAC વેબપેજ પર અહીિં લસ્થત છે :
https://recorder.countyofventura.org/elections/elections/voterinformation/voter-accessibility-advisory-committee/

આ સલમલત લવશે વધુ માલહતી ઈમેિ દ્વારા મેળવી શકાશે
elections.outreach@ventura.org.

જાહેર સેવાની જાહેરાતો અને મીટિયા
§૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(i)(I); §૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(i)(II); §૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(i)(VIII)

િોક સેવા ઘોષણાઓ (PSAs) સ્થાલનક ટે લિલવઝન, રેલડયો, અખબારો અને
સોલશયિ મીલડયા દ્વારા લવતલરત કરવામાિં આવશે. ટીવી માટે PSA લસ્િપ્ટ લવઝ્યુઅિ
અથવા બિંધ કૅ પ્શલનિંગની લવનિંતી સાથે લવતલરત કરવામાિં આવશે જેઓ બહેરા અથવા
સાિંભળવામાિં અિમ છે . એક રેલડયો લસ્િપ્ટમાિં તે મતદારો સુધી પહોિંચવામાિં મદદ
કરવા માટે સ્ટે શનોને તેમની સાથી વેબસાઇટ્સ પર માલહતી પોસ્ટ કરવાની લવનિંતી
શામેિ હશે. સિંભલવત મીલડયા ભાગીદારોની સૂલચ માટે પલરલશષ્ટ G જુ ઓ.
પોસ્ટસિ, ફ્િાયસિ અને સોલશયિ મીલડયા ગ્રાલફક્સ કાઉન્ટી તરફથી લપ્રન્ટ અને
ઓનિાઈન PSA માટે અને સરકાર અને સમુદાય ભાગીદારો માટે તેમના સોલશયિ
મીલડયા અને ન્યૂઝિેટસિમાિં ઉપયોગ કરવા માટે ઉપિબ્ધ હશે. મુલરત PSA ને અિંધ
અને દૃલષ્ટહીન િોકો માટે ઑલડયો સાથે કોઈપણ સિંિગ્ન વેબસાઇટ્સ પર જાહેરાત
પોસ્ટ કરવાની લવનિંતી સાથે હશે.
ચૂિંટણી લવભાગ સ્પેલનશ, ચાઈનીઝ, લવયેતનામીસ, ટાગાિોગ અને ગુજરાતી ભાષાના
મીલડયા આઉટિેટ્સને PSA માટે લસ્િપ્ટો સાથે વેન્ચુરા કાઉન્ટીને પ્રદાન કરશે. લસ્િપ્ટો
મતદારોને આગામી ચૂટ
િં ણીની માલહતી આપશે અને ટોિ-ફ્રી મતદાર સહાયતા
હોટિાઈનનો પ્રચાર કરશે. આટિ વકિ પણ ઉપિબ્ધ થશે.

મતદાર સેવાઓ
§૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(i)(X); §૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(vi)(IX); §૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(vi)(X);
§૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(vi)(XI); §૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(vii); §૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(i)(IV);
§૪૦૦૫(a)(૧૦)(J)
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મયાકડદત અુંગ્રજી
ે
જાણનાર મતદારો માટે સેવાઓ
૧૯૬૫ ના મતદાન અલધકાર અલધલનયમના પાિનમાિં, વેન્ચુરા કાઉન્ટી તમામ ચૂિંટણી
સામગ્રીનો સ્પેલનશમાિં અનુવાદ કરે છે . રાજ્યના કાયદાના પાિનમાિં, કાઉન્ટી ભાષા
માટે ની સહાય પૂરી પાડે છે અને સત્તાવાર મતપત્રની ચાઈનીઝ, ટાગાિોગ,
લવયેતનામીસ અને ગુજરાતીમાિં અનુવાલદત નકિો આપે છે .

ભાષા સુલભતા સલાહકાર સડમડત (LAAC)
LAAC એ વેન્ચુરા કાઉન્ટી ચૂિંટણી લવભાગની સ્વયિંસેવક સિાહકાર સલમલત છે જે
લત્રમાલસક રીતે મળે છે . LAAC નુિં લમશન કાઉન્ટી રજીસ્ટર ાર ઓફ વોટસિને સિાહ
આપવાનુિં અને મદદ કરવાનુિં છે કે જેઓ મયાિલદત અિંગ્રજી
ે
પ્રાવીણ્ય ધરાવતા મતદારો
દ્વારા ચૂિંટણી પ્રલિયા સુધી પહોિંચવા સિંબિંલધત ફે ડરિ અને રાજ્ય કાયદાઓના
અમિીકરણમાિં મદદ કરે છે જેથી મત આપવા માટે પાત્રતા ધરાવતા તમામ વ્યલિઓ
મતદાન પ્રલિયાને સમજી શકે . વેન્ચુરા કાઉન્ટી ચૂિંટણી લવભાગ LAAC સભ્યો અને
સમુદાય ભાગીદારો સાથે મતદારો અને ભાષાની જરૂલરયાતો ધરાવતા સમુદાયોને
ઓળખવા માટે કામ કરશે. વેન્ચુરા કાઉન્ટીને નીચેની આવરી િેવામાિં આવેિી
ભાષાઓ માટે રાજ્ય અને સિંઘીય કાયદા અનુસાર ભાષા સહાય પૂરી પાડશે.
સ્પેલનશ (ફે ડરિ)
ટાગાિોગ (રાજ્ય)
ચાઇનીઝ (રાજ્ય)
લવયેતનામીસ (રાજ્ય)
ગુજરાતી (રાજ્ય)

ડશક્ષણ કાયકશાળાઓ:
§૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(i)(V); §૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(i)(VI)(ia);
§૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(i)(IX)

વેન્ચુરા કાઉન્ટી ચૂિંટણી લવભાગ િઘુમતીભાષા મતદારો સુધી તેની પહોિંચ ચાિુ
રાખશે અને શૈિલણક વકિ શોપમાિં મતદારોને ભાષા સહાય પૂરી પાડવા માટે LAAC
સભ્યો અને સમુદાય ભાગીદારો સાથે કામ કરશે. આ લદ્વભાષી વકિ શોપ મતદાનની
પાત્રતા અિંગે જાગૃલત વધારવા અને મતદારોને વોટર ચોઈસ એક્ટ હેઠળના ફે રફારો
અને તેમના મતદાન લવકલ્પો લવશે લશલિત કરવા પર ધ્યાન કે લન્રત કરશે.
VCA ડશક્ષણ
વકક શોપ પ્રકાર
ભાષા સમુદાય

ભાષા

તારીખ

સમય

સ્ટથાન

સ્પેલનશ

ફે બ્રુઆરી ૮,

સવારે ૧૦.૦૦

ઝૂ મ
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વકિ શોપ
ભાષા સમુદાય
વકિ શોપ
ભાષા સમુદાય
વકિ શોપ
ભાષા સમુદાય
વકિ શોપ
ભાષા સમુદાય
વકિ શોપ

ચાઇનીઝ
ટાગાિોગ
ગુજરાતી

૨૦૨૨
ફે બ્રુઆરી ૮,
૨૦૨૨
ફે બ્રુઆરી ૮,
૨૦૨૨
પછી નક્કી થશે

લવયેતનામીસ પછી નક્કી થશે

બપોરે ૩.૦૦

ઝૂ મ

સવારે ૧૦.૦૦

ઝૂ મ

પછી નક્કી થશે

ઝૂ મ

પછી નક્કી થશે

ઝૂ મ

મીડિયા/જાહે રાત
વેન્ચુરા કાઉન્ટી ચૂિંટણી લવભાગ VCA મોડિ હેઠળ તેમના મતદાન લવકલ્પોની િઘુમતી
ભાષાઓને સૂલચત કરવા માટે ઉપયોગ કરવા માટે યોગ્ય મીલડયા આઉટિેટ્સ નક્કી
કરવા માટે LAAC પાસેથી પ્રલતસાદ માિંગશે. પ્રેસ લરિીઝ સ્થાલનક બહુ ભાષી મીલડયા
ભાગીદારોને લવતલરત કરવામાિં આવશે અને ટોિ-ફ્રી મતદાર સહાયતા હોટિાઇનની
જાહેરાત કરશે. ટોિ-ફ્રી હોટિાઇન અિંગ્રજી
ે , સ્પેલનશ અને ટાગાિોગમાિં સહાય પૂરી
પાડે છે , જેમાિં ૨૦૦ થી વધુ ભાષાઓ અને બોિીઓની ઉપિબ્ધી પ્રદાન કરી શકે
તેવા જીવિંત અનુવાદકો સાથે કનેક્ટ થવાની િમતા છે . કાઉન્ટીના ભાષા િઘુમતીઓ
દ્વારા કયા મીલડયા આઉટિેટનો ઉપયોગ કરવામાિં આવે છે તે ઓળખવા માટે વેન્ચુરા
કાઉન્ટી ચૂિંટણી લવભાગ LAAC અને સમુદાય ભાગીદારો સાથે કામ કરશે.
વૈકડપપક ભાષાઓમાું સામગ્રી

વેન્ચુરા કાઉન્ટીના તમામ સલિય નોિંધાયેિા મતદારોને ચૂિંટણીના લદવસના ઓછામાિં
ઓછા ૨૯ લદવસ પહેિા વોટ બાય મેઈિ મતપત્ર મોકિવામાિં આવશે. તમામ
અલધકૃ ત મતપત્રો અને વળતર પરલબડીયાઓ અિંગ્રજી
ે
અને સ્પેલનશમાિં લદ્વભાષી છે .
કાઉન્ટી મતદાર માલહતી માગિદલશિકા (VIG) અિંગ્રજી
ે
અને સ્પેલનશમાિં છાપવામાિં આવે
છે . આ કાઉન્ટી VIGsમાિં વોટ સેન્ટરના સ્થાનો અને વોટ બાય મેઈિ ડર ોપ બોક્સ
સ્થાનો પણ છે . વધુમાિં, વેન્ચુરા કાઉન્ટીએ કે લિફોલનિયા ચૂિંટણી સિંલહતાની કિમ ૧૪૨૦૧
અનુસાર કાઉન્ટીના ચોક્કસ લવસ્તારોમાિં ચાઈનીઝ, ટાગાિોગ, લવયેતનામીસ અને
ગુજરાતીમાિં સત્તાવાર મતપત્રોની ફે લસમાઈિ નકિો પ્રદાન કરવી જરૂરી છે . જરૂરી
ભાષાઓમાિં તમામ ફે ક્સ મતપત્રની નકિો અને મતપત્રના પ્રકારો દરેક મત કે ન્રને
આપવામાિં આવે છે .
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મત કે ન્રો પર ડદ્વભાષી સહાય
કે લિફોલનિયા સેિેટરી ઓફ સ્ટે ટ દ્વારા યુ.એસ. સેન્સસ ડેટા દ્વારા ભાષા સહાયની
જરૂર હોય તેવા મત કે ન્રોને ઓળખવામાિં આવ્યા છે . વધારાની ઓળખ જાહેર
ઇનપુટ પ્રલિયા દ્વારા થશે, જેમાિં કાઉન્ટીના LAAC દ્વારા આપવામાિં આવેિ ઇનપુટનો
સમાવેશ થાય છે .
ચૂિંટણી લવભાગ ભાષા સહાય પૂરી પાડવા માટે દરેક મત કે ન્ર માટે ઓછામાિં ઓછા
એક સ્પેલનશ બોિતા ચૂિંટણી કાયિકરની ભરતી કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. જો મત કે ન્ર
અન્ય ભાષાની આવશ્યકતાઓ સાથે સીમમાિં અથવા તેની બાજુ માિં હોય, તો ચૂિંટણી
લવભાગ તે ભાષામાિં અફાટ ચૂિંટણી કાયિકરોની ભરતી કરવાનો પ્રયાસ કરશે. સુિભ
ભાષાના મતપત્ર લચલિત ઉપકરણમાિં અિંગ્રજી
ે
અને સ્પેલનશમાિં મતપત્ર સામગ્રી અને
ઑલડયો શામેિ છે . વધુમાિં, કાઉન્ટી રાજ્યના સેિેટરી ઓફ સ્ટે ટના ટે લિફોન
ઈન્ટરપ્રીટર સલવિસીસ લવિે તાનો ઉપયોગ ભાષા સહાયની વૈકલલ્પક પદ્ધલત તરીકે કરશે
જેનો ચૂિંટણી કાયિકરો અને ચૂિંટણી લવભાગના સ્ટાફ િાઈવ ઈન્ટરપ્રીટર સાથે કૉિ કરવા
અને વાત કરવા માટે ઉપયોગ કરી શકે છે . વોટ સેન્ટરના કામદારોને ટે લિફોન
ઈન્ટરપ્રીટર સલવિસ ટે િી શીટનો ઉપયોગ કરીને વોટ સેન્ટરમાિં આવતા મતદારોને ટર ે ક
કરવા અને અિંગ્રજી
ે
લસવાયની અન્ય ભાષામાિં સહાયની લવનિંતી કરવાનુિં કહેવામાિં આવે
છે . આ માલહતી ભાષા િઘુમતીઓને ઓળખવામાિં વેન્ચુરા કાઉન્ટી ચૂિંટણી લવભાગને
મદદ કરશે.

નવકલાૂંગતા ધરાવતા મતદારો
§૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(i)(VI)(ib); §૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(iii)

ચૂિંટણી લવભાગ િોકશાહી પ્રલિયામાિં સુિભતા વધારવા માટે લવકિાિંગ મતદારો સાથે
કામ કરવા માટે પ્રલતબદ્ધ છે . ચૂિંટણી લવભાગની વેબસાઈટ લવકિાિંગ મતદારો માટે
માલહતી અને સિંસાધનો પ્રદાન કરે છે , જેમાિં ICX મતદાર સહાયતા ઉપકરણ, રીમોટ
એક્સેલસબિ વોટ બાય મેઈિ (RAVBM) લસસ્ટમ, મત કે ન્રો પર ઉપિબ્ધ લવકિાિંગ
સેવાઓ અને VAAC પરની લવગતોનો સમાવેશ થાય છે .

વોડટું ગ એક્સેડસડબડલટી એિવાઇઝરી કડમટી (VAAC)
VAAC એ નાગલરક સિાહકાર સલમલત છે જે મતદાન અને ચૂિંટણી સામગ્રીની ઉપિબ્ધી
સુધારવા અને મતદાનમાિં આવતા અવરોધોને ઓળખવામાિં મદદ કરવા માટે ભિામણો
કરે છે .
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ડશક્ષણ કાયકશાળાઓ
ચૂિંટણી લવભાગ લડસેલબલિટી કોમ્પયુલનટી વકિ શોપ યોજશે જેમાિં સુિભ મતપત્રમાલકિં ગ
લડવાઇસ વોલટિં ગ લવકલ્પો અને RAVBM લસસ્ટમના પ્રદશિનો દશાિવવામાિં આવશે.
વકિ શોપના સ્થાનો લનધાિલરત કરવાના છે અને હાિના સમુદાયની ઇવેન્ટ સાથે
જોડવામાિં આવશે. વકિ શોપની જાહેરાત વેન્ચુરા કાઉન્ટી ચૂિંટણી લવભાગની વેબસાઇટ,
સોલશયિ મીલડયા, લપ્રન્ટ (ફ્િાયસિ અને પોસ્ટસિ) અને રેલડયો મીલડયા પર
લવશ્વાસપાત્ર સમુદાય ભાગીદારો સાથે કરવામાિં આવશે.
VCA ડશક્ષણ વકક શોપ
તારીખ
પ્રકાર
લવકિાિંગ સમુદાય વકિ શોપ ફે બ્રુઆરી ૧૭,
૨૦૨૨
લવકિાિંગ સમુદાય વકિ શોપ ફે બ્રુઆરી ૨૪,
૨૦૨૨

સમય

સ્ટથાન

પછી નક્કી થશે

પછી નક્કી
થશે
પછી નક્કી
થશે

પછી નક્કી થશે

મીડિયા/જાહે રાત
VCA મોડિ હેઠળ અપિંગતા સમુદાયના સભ્યોને તેમના મતદાન લવકલ્પોની સૂચના
આપવા માટે ઉપયોગમાિં િેવા માટે યોગ્ય મીલડયા આઉટિેટ્સ નક્કી કરવા માટે
વેન્્યુરા કાઉન્ટી ચૂિંટણી લવભાગ VAAC પાસેથી પ્રલતસાદ માિંગશે. સમગ્ર વેન્ચુરા
કાઉન્ટીમાિં લવતલરત કરાયેિ મુલરત સામગ્રી અને પ્રેસ રીિીઝ મતદારોને તમામ સુિભ
મતદાન લવકલ્પોની સિાહ આપશે, જેમાિં TTY (ટે ક્સ્ટ ટે લિફોન) સાથે લવકિાિંગ
મતદારોને જોડવાની િમતાનો સમાવેશ થાય છે , જે મતદારોને બહેરા, સાિંભળવામાિં
અસમથિ અથવા વાણી-લવકિાિંગ ટે લિફોન ઉપયોગ કરી ચૂિંટણી લવભાગના કમિચારીઓ
સાથે વાતચીત કરી શકે છે .
ટીવી માટે PSA લસ્િપ્ટ્સ ઑલડયો, લવઝ્યુઅિ અથવા બિંધ કૅ પ્શલનિંગની લવનિંતી સાથે
લવતલરત કરવામાિં આવશે. મુલરત PSA ને અિંધ અને દૃલષ્ટહીન િોકો માટે ઑલડયો
સાથે કોઈપણ સિંિગ્ન વેબસાઇટ્સ પર જાહેરાત પોસ્ટ કરવાની લવનિંતી સાથે હશે.

મેલ દ્વારા રીમોટ એક્સેસેબલ વોટ (RAVBM)
§૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(ii)

તમામ કાઉન્ટીઓએ લવકિાિંગ મતદારો માટે સુિભ વોટ બાય મેઈિ લવકલ્પ પ્રદાન
કરવો જરૂરી છે . RAVBM લસસ્ટમ મતદારોને જો જરૂરી હોય તો તેમની પોતાની
સહાયક તકનીકનો ઉપયોગ કરીને ખાનગી અને સ્વતિંત્ર રીતે તેમના મતપત્રને
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ડાઉનિોડ અને લચલિત કરવાની મિંજૂરી આપે છે . પછી મતદારો તેમના લચલિત
મતપત્રને છાપે છે અને તેને ગણતરી માટે ચૂિંટણી લવભાગમાિં પરત કરે છે . મતદાન
કરેિ મતપત્રો ટપાિ દ્વારા, કોઈપણ VBM ડર ોપ બોક્સ, કોઈપણ મત કે ન્ર અથવા
ચૂિંટણી લવભાગ કાયાિિય પર પરત કરી શકાય છે .
લવકિાિંગતા ધરાવતો મતદાર ચૂિંટણી ફોમ્પસિ હેઠળ VenturaVote.org પર ઉપિબ્ધ
ઓનિાઈન ઈિેક્ટર ોલનક એલપ્િકે શન સબલમટ કરીને RAVBM લસસ્ટમની લિિંકની લવનિંતી
કરી શકે છે . જેમ કે તમામ મતદારોને મેિમાિં મતપત્ર પ્રાપ્ત થાય છે , RAVBM
લસસ્ટમનો ઉપયોગ કરતા મતદાર તેમના મત આપેિા RAVBM મતપત્રને પરત કરવા
માટે મેિમાિં મળે િા પરલબડીયુિંનો ઉપયોગ કરી શકે છે . તેઓ RAVBM લસસ્ટમમાિંથી
એક પરલબડીયુિં ટે મ્પપિેટ પણ ડાઉનિોડ કરી શકે છે .

મત કે ન્ર સુલભતા
બધા મત કે ન્રો પાસે તેમના મતપત્રને સ્વતિંત્ર અને ખાનગી રીતે લચલિત કરવા માટે
ઓછામાિં ઓછા ત્રણ સુિભ મતપત્રમાલકિં ગ લડવાઇસ (ICX) હશે અને ખુરશી અથવા
વ્હીિચેર, પેન લગ્રપ્સ અને બૃહદદશિક ચશ્મા માટે ઓછામાિં ઓછુિં એક સુિભ મતદાન
મથક હશે. કોઈપણ મતદાર ICX પર મત આપી શકે છે . ICX મતદારને ટચ સ્િીન
લડસ્પ્િે, બ્રેઇિ સાથે પ્રદાન કરેિ ઓલડયો ટે ક્ટાઇિ ઉપકરણ અથવા તેમની પોતાની
સહાયક તકનીકનો ઉપયોગ કરીને મતપત્રને લચલિત કરવાનુિં પસિંદ કરવાની મિંજૂરી
આપે છે . ICX ની મુખ્ ય િાિલણકતાઓમાિં શામેિ છે :
• ટચસ્િીન ટે બ્ િેટ જે ટે બ્ િેટ પર ટે ક્સ્ટનુિં કદ અને કોન્ટર ાસ્ટ બદિવાનો લવકલ્પ પૂરો
પાડે છે .
• બ્રેઈિ સાથે ઓલડયો ટે ક્ટાઈિ ઈન્ટરફે સ (ATI) કીપેડ.
• હેડફોન, અને ઑલડયો સૂચનાઓ, અિંગ્રજી
ે
અને સ્પેલનશમાિં.
• મતદારો માટે તેમના પોતાના ચપ્પુ અથવા લસપ અને પફ સહાયક ઉપકરણનો
ઉપયોગ કરવાની િમતા.
• ઓછી રલષ્ટ ધરાવતા મતદારો માટે એક ગોપનીયતા માસ્ક જેથી ખાતરી કરી શકાય
કે તેઓ ઓલડયો સૂચનાઓનો ઉપયોગ કરતા હોવાથી તેમના મત ખાનગી રાખવામાિં
આવે છે .
ICX કોષ્ટકીકરણ કરતુિં નથી અથવા મતોની ગણતરી કરતુિં નથી. મતદારે તેમની
મતપત્રની પસિંદગીઓને લચલિત કયાિ પછી તેમની પસિંદગીની લપ્રન્ટ આઉટ કરવી
જોઈએ અને છાપેિ મતપત્રને મતપેટીમાિં મૂકવો જોઈએ. તમામ મતપત્રો ગોપનીય
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અને ખાનગી રાખવામાિં આવે તે સુલનલિત કરીને, કોઈપણ મતપત્ર લચલિત ઉપકરણ
પર કોઈ મતદાર માલહતી સિંગ્રલહત કરવામાિં આવતી નથી.

સહભાગગતામાૂં અસમાનતાઓને દર કરવી
ઈિેક્શન લડલવઝન ઈવેન્ટ્સમાિં હાજરી આપવા અને ઐલતહાલસક રીતે ઓછા
મતદાનવાળા લવસ્તારોમાિં પ્રસ્તુલતઓ આપવા માટે સમુદાયના ભાગીદારો સાથે કામ કરે
છે . નાગલરકો ચૂિંટણી લવભાગ કાયાિિય, લસટી હોિ, પુસ્તકાિયો અને પોસ્ટ
ઓલફસમાિંથી મતદાર નોિંધણી ફોમિ િઈ શકે છે . નાગલરકો સીધા જ
registertovote.ca.gov પર ઓનિાઈન મતદાન કરવા માટે નોિંધણી કરાવી
શકે છે અથવા ચૂિંટણી લવભાગની વેબસાઈટ www.venturavote.org દ્વારા
રાજ્યની મતદાર નોિંધણીની વેબસાઈટને ઉપિબ્ધ કરી શકે છે .
વેન્ચુરા કાઉન્ટી ચૂિંટણીઓ ચૂિંટણી દરલમયાન ઉદ્ભવતા કોઈપણ મુદ્દાઓની ચચાિ કરવા
માટે VAAC અને LAAC સાથે બેઠક કરીને મતદારોની સુિભતા અને સહભાલગતામાિં
નોિંધપાત્ર અસમાનતાને દૂ ર કરવા માટે વાજબી પ્રયાસ કરશે. વધુમાિં, મતદારોની
સુિભતા અને લવકિાિંગતા ધરાવતા મતદારોની સહભાલગતા અને મયાિલદત અિંગ્રજી
ે
પ્રાવીણ્ય સિંબિંલધત કોઈપણ અસમાનતાનુિં મૂલ્યાિંકન કરવા માટે તમામ મત કે ન્રના
કમિચારીઓનુિં સવેિણ કરવામાિં આવશે.

મત માટે નોુંધણી
ઓછી આવક ધરાવતા પલરવારો અને લવકિાિંગ વ્યલિઓને સેવા આપતી કાઉન્ટી
એજન્સીઓ તેમના ગ્રાહકોને મતદાર નોિંધણી ફોમિ પ્રદાન કરે છે . રાજ્યના સેિેટરી
ઓછી આવક ધરાવતા રહેવાસીઓ અને લવકિાિંગ વ્યલિઓને સેવા આપતી કાઉન્ટી
એજન્સીઓને નેશનિ વોટર રલજસ્ટર ે શન એક્ટ (NVRA) સિંસાધનો અને તાિીમ પ્રદાન
કરે છે . કાઉન્ટી એજન્સીઓના સિંયોજકો અને સ્ટાફને લવનિંતી પર વધારાની માલહતી
અને તાિીમ આપશે.
લડપાટિ મેન્ટ ઓફ મોટર વ્હીકિ (DMV) અને સેિેટરી ઓફ સ્ટે ટ (SOS) એ
કે લિફોલનિયા મોટર વોટર પ્રોગ્રામની સ્થાપના કરી છે જે કોઈ પણ વ્યલિ કે જે
મતદાન કરવા માટે િાયક છે તેની આપમેળે નોિંધણી કરશે લસવાય કે તે વ્યલિ
નોિંધણીમાિંથી બહાર નકળી ના જાય. ચૂિંટણી લવભાગ લવનિંતી પર નાગલરકોને નોિંધણી
ફોમિ પણ મેઇિ કરશે.
મતદાનના અલધકારો અને ચૂિંટણીઓ અિંગેની માલહતી ચૂિંટણી લવભાગ દ્વારા વેન્ચુરા
કાઉન્ટી શેલરફની મુખ્ ય જેિ, ટોડ રોડ જેિ અને વેન્ચુરા કાઉન્ટી યુથ કરેક્શનિ
ફે લસલિટીને પૂરી પાડવામાિં આવે છે . દરેક સુલવધામાિંથી અલધકૃ ત પ્રલતલનલધઓ પ્રલિયા
માટે ચૂિંટણી લવભાગમાિં પૂણિ થયેિ રજીસ્ટર ે શન ફોમિ અને VBM અરજીઓ િાવશે.
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પટરનિષ્ટ A: સૂંભનવત મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ સ્થાનો
જગ્યા

સરનામુું

અુંદર /
બહાર

કલાક

કે મારીલો
Camarillo City Hall
Camarillo Sheriff’s Department
Studio Channel Islands Art Center
Ventura County Office of Education,
Conference & Educational Services
Center

601 Carmen Drive
Camarillo, CA 93010
3701 Las Posas Road
Camarillo, CA 93010
2222 Ventura Boulevard
Camarillo, CA 93010
5100 Adolfo Road
Camarillo, CA 93012

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭

502 2nd Street
Fillmore, CA 93015

બહાર

૨૪ / ૭

799 Moorpark Avenue
Moorpark, CA 93021
7075 Campus Road
Moorpark, CA 93021

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭

4801 Borchard Road
Newbury Park, CA 93020
2331 Borchard Road
Newbury Park, CA 93020

બહાર

૨૪ / ૭

401 South Ventura Street
Ojai, CA 93023

બહાર

૨૪ / ૭

899 Kanan Road
Oak Park, CA 91377

બહાર

૨૪ / ૭

15 Kunkle Street
Oak View, CA 93022

બહાર

૨૪ / ૭

2820 Jourdan Street
Oxnard, CA 93036
2130 North Ventura Road
Oxnard, CA 93036
3880 Bluefin Circle
Oxnard, CA 93035

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭

ડફલમોર
Fillmore Library

મરપાકક
Moorpark City Hall
Moorpark College

ન્યુબરી પાકક
Dos Vientos Community Center
Thousand Oaks Library – Newbury
Park Branch

ઓજાયી
Ojai City Hall

ઓક પાકક
Oak Park Library

ઓક વ્ય
Ventura County Fire Station 23

ઓક્સનાિક
Albert H. Soliz Library
Seneca Family of Agencies
Channel Islands Boating Center
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Oxnard College
Oxnard Union High School District
Oxnard Public Library
Ventura County Healthcare Agency

પોટક

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭

250 North Ventura Road
Port Hueneme, CA 93041

બહાર

૨૪ / ૭

970 East Ventura Street
Santa Paula, CA 93060

બહાર

૨૪ / ૭

5874 East Los Angeles Avenue
Simi Valley, CA 93063
2003 Royal Avenue
Simi Valley, CA 93065
3200 Cochran Street
Simi Valley, CA 93065
2969 Tapo Canyon Road
Simi Valley, CA 93063
2900 Madera Road
Simi Valley, CA 93065
1050 Country Club Drive
Simi Valley, CA 93065

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭

1385 East Janss Road
Thousand Oaks, CA 91362
2100 Thousand Oaks Boulevard
Thousand Oaks, CA 91362
2525 North Moorpark Road
Thousand Oaks, CA 91360
325 West Hillcrest Drive
Thousand Oaks, CA 91360

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭

606 North Ventura Avenue
Ventura, CA 93001
501 Poli Street
Ventura, CA 93001
11168 Violeta Street
Ventura, CA 93004
800 South Victoria Avenue
Ventura, CA 93009
800 South Victoria Avenue

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭

હુુંએનેમી

Port Hueneme City Hall

સાન્ટા

4000 South Rose Avenue
Oxnard, CA 93033
1800 Solar Drive
Oxnard, CA 93030
251 South A Street
Oxnard, CA 93030
2500 South C Street
Oxnard, CA 93033

પૌલા

Santa Paula City Hall

ડસમી વેલી
Ventura County Fire Station 43
Free Clinic of Simi Valley
Simi Valley Family YMCA
Simi Valley Public Library
Ventura County Human Services
Agency
Ventura County Fire Station 44

થૉઉસન્િ

ઓક્સ

Goebel Adult Community Center
Thousand Oaks City Hall
Thousand Oaks Community Center
Ventura County Fire Station 30

વેન્ચુરા
Avenue Library
San Buenaventura City Hall
Jose R. Flores Saticoy Community
Center
Ventura County Government Center,
Hall of Administration Drive-Up
Ventura County Government Center,
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Hall of Administration Walk-Up
Ventura County Government Center,
Hall of Justice Walk-Up
Ventura Family YMCA

Ventura, CA 93009
800 South Victoria Avenue
Ventura, CA 93009
3760 Telegraph Road
Ventura, CA 93003

બહાર

૨૪ / ૭

બહાર

૨૪ / ૭
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પટરનિષ્ટ B: સૂંભનવત મત કેન્દ્ર સ્થાનો
જગ્યા
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬

550 N. Ventura Ave Ventura, CA 93001

Army National Guard Armory
Community of Christ
Ventura County Human Services Agency
Ventura Unified School District
Loyal Order of Moose Lodge #1394
Elections Division, Government Center
HOA
Poinsettia Pavilion -Santa Paula Room
The Salvation Army
Channel Islands Boating Center
North Oxnard United Methodist Church
(The Garden Church)

1270 Arundell Ave. Ventura, CA 93003
1848 Poli St. Ventura, CA 93001
4651 Telephone Rd. Ventura, CA 93003
255 W. Stanley Ave. #100 Ventura, CA 93001
10269 Telephone Rd. Ventura, CA 93004

South Oxnard Center
Loyal Order of Moose Lodge #561
Lutheran Church of Our Redeemer
River Ridge Golf Course
Oxnard College
Boys and Girls Club of Greater Oxnard and
Port Hueneme
Albert H. Soliz Library
Port Hueneme Library
Camarillo Public Library
Ventura County Community College District
Camarillo Community Center
Residence Inn by Marriott Camarillo

200 E. Bard Rd. Oxnard, CA 93033
1935 S. Oxnard Blvd. Oxnard, CA 93033
721 Doris Ave. Oxnard, CA 93030
2401 W. Vineyard Ave. Oxnard, CA 93036
4000 S. Rose Ave. Oxnard, CA 93033

૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪ Las Colinas Middle School
૨૫
૨૬
૨૭
૨૮
૨૯
૩૦
૩૧
૩૨
૩૩

સરનામુું

Ventura Avenue Adult Center

V.C. Office Of Ed. Conference & Ed.
Services
La Quinta Inn & Suites
Cal Lutheran University
Colina Middle School
Goebel Adult Community Center
United Methodist Church of Thousand Oaks
Sunset Hills Country Club
Dos Vientos Community Park
Borchard Community Center

800 S. Victoria Ave. Ventura, CA 93009
3451 Foothill Rd. Ventura, CA 93003
622 W. Wooley Rd. Oxnard, CA 93030
3880 Bluefin Circle Oxnard, CA 93035
1801 Joliet Pl. Oxnard, CA 93030

1900 W. Fifth St. Oxnard, CA 93030
2820 Jourdan St. Oxnard, CA 93036
510 Park Ave. Port Hueneme, CA 93041
4101 Las Posas Rd. Camarillo, CA 93010
761 E. Daily Drive Suite 200 Camarillo, CA 93010
1605 E. Burnley St. Camarillo, CA 93010
2912 Petit St. Camarillo, CA 93012
5750 Fieldcrest Dr. Camarillo, CA 93012
5100 Adolfo Rd. Camarillo, CA 93012
1320 Newbury Rd. Thousand Oaks, CA 91320
130 Overton Ct. Thousand Oaks, CA 91360
1500 E Hillcrest Dr. Thousand Oaks, CA 91362
1385 E. Janss Rd. Thousand Oaks, CA 91360
1000 E. Janss Rd. Thousand Oaks, CA 91360
4155 Erbes Rd. Thousand Oaks, CA 91360
4801 Borchard Rd. Newbury Park, CA 91320
190 N. Reino Rd. Newbury Park CA 91320
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૩૪
૩૫
૩૬
૩૭
૩૮
૩૯
૪૦
૪૧
૪૨
૪૩
૪૪
૪૫
૪૬
૪૭
૪૮
૪૯
૫૦
૫૧

Oak Park Library
Westlake High School
Loyal Order of Moose Lodge
Royal High School
Rancho Santa Susana Community Center
Shepherd of the Valley Lutheran Church

899 Kanan Rd. Oak Park, CA 91377
100 Lakeview Canyon Rd. Thousand Oaks, CA 91362
4860 Alamo St. Simi Valley, CA 93063
1402 Royal Ave. Simi Valley, CA 93065
5005 E. Los Angeles Ave. Simi Valley, CA 93063
4191 Cochran St. Simi Valley, CA 91361

Ronald Reagan Presidential Library
Simi Valley Public Library
Simi Church of Christ
Friendly Village of Simi
Simi Institute for Careers & Education
Moorpark Community Center
Arroyo Vista Recreation Center
Blanchard Community Library
Centro Cristiano Emanuel
First Baptist Church
Ojai United Methodist Church
Oak View Park and Resource Center

40 Presidential Dr. Simi Valley, CA 93065
2969 Tapo Canyon Rd. Simi Valley, CA 93063
1554 Sinaloa Rd. Simi Valley, CA 93065
195 Tierra Rejada Rd. Simi Valley, CA 93065
1880 Blackstock Ave. Simi Valley, CA 93065
799 Moorpark Ave. Moorpark, CA 93021
4550 Tierra Rejada Rd. Moorpark, CA 93021
119 N. 8th Santa Paula, CA 93060
505 W. Harvard Blvd. Santa Paula, CA 93060
1057 First St. Fillmore, CA 93015
120 Church Rd. Ojai, CA 93023
555 Mahoney Ave. Oak View, CA 93022
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પટરનિષ્ટ C: નમના મત કેન્દ્ર ગોઠવણી
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પટરનિષ્ટ D: નનવારક પગલાૂં
§૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(vi)(VIII)(ia); §૪૦૦૫(a)(૧૦)(I)(vi)(VIII)(ib)

પ્રમાણભત સુરક્ષા પગલાું
બધા કમિચારીઓએ હિં મેશા તેમનો બેજ તેમની સાથે રાખવો જરૂરી છે , બેજ એ
છે કે તેઓ ચૂિંટણી લવભાગના લવલવધ ભાગોને કે વી રીતે ઉપિબ્ધ કરે છે .
કમિચારીઓ પાસે તેમના કામ માટે જરૂરી હોય તેવા લવસ્તારોમાિં માત્ર બેજની
ઉપિબ્ધ હોય છે .
સિંવેદનશીિ લવસ્તારો જેમ કે VBM પ્રોસેલસિંગ રૂમ, કોમ્પપ્યુટર રૂમ અને
મતપત્રસ્ટોરેજમાિં અત્યિંત પ્રલતબિંલધત પ્રવેશ છે , આ રૂમમાિં કોઈને એકિા પ્રવેશવાની
મિંજૂરી નથી.
ચૂિંટણી લવભાગના તમામ ભાગોનુિં લવલડયો સવેિન્સ દ્વારા દે ખરેખ રાખવામાિં આવે
છે .
મુિાકાતીઓ અને લનરીિકોએ ફ્રન્ટ ડેસ્ક પર સાઇન ઇન કરવુિં જોઈએ અને દરેક
સમયે મુિાકાતી/લનરીિક બેજ પહેરવો જોઈએ, લસવાય કે કોઈ લનયુિ અવિોકન
સ્થળ પર તેઓ હિં મેશા સ્ટાફ સભ્ય સાથે હોવા જોઈએ.

શુંકાસ્ટપદ પદાથક અથવા વ્યડિ માગકદડશકકા
મત કે ન્ર પર કોઈ શિંકાસ્પદ વ્યલિ અથવા વસ્તુ દે ખાય તો પોિીસ અને ચૂિંટણી
કમિચારીઓનો સિંપકિ કરવા માટે અગ્રણી કાયિકરોને તાિીમ આપવામાિં આવે છે .

વધારાની સાધનસામગ્રી
મત કે ન્રના મુખ્ ય કાયિકરોને કોઈપણ ગુમ અથવા લબન-કાયિકારી સાધનોના
લકસ્સામાિં અમારી ઓલફસને સૂલચત કરવા માટે તાિીમ આપવામાિં આવે છે .
ગુમ અથવા લબન-કાયિિમ સાધનોના લકસ્સામાિં સાઇટ્સ પર ફાજિ સાધનો સાથે
મુશ્કે િી લનવારણ ટીમ ઉપિબ્ધ રહેશે.
વધારાના સાધનો સીધા ચૂિંટણી વેરહાઉસ સ્ટાફ દ્વારા પહોિંચાડી શકાય છે .
લવસ્તૃત સાધનોની લનષ્ફળતાના લકસ્સામાિં, મત કે ન્રો લડલજટિ રોસ્ટર બેકઅપ
ફાઇિના ઉપયોગથી કાયિ કરી શકે છે .

વધારાના વોટ સેન્ટર પસકનલ
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સ્ટાફની સમસ્યાઓ અથવા િીડની અછતના લકસ્સામાિં અથવા જો િીડ ન હોય તો
બાકીના સ્ટાફ સભ્યોને જરૂલરયાત મુજબ બદિી સ્ટાફ મેળવવા માટે ચૂિંટણી લવભાગનો
સિંપકિ કરવા માટે તાિીમ આપવામાિં આવે છે .

વધારાના સવકર અને નેટવકક
ચૂિંટણી લવભાગની ચૂિંટણી વ્યવસ્થાપન પ્રણાિી (EIMS), લનણિય પ્રણાિી અને મત
ગણતરી પ્રણાિી તમામ કાઉન્ટીના સુરલિત ડેટા સેન્ટર પર લસ્થત છે .
લનયલમત બેકઅપ મતદાર ડેટા અને મતદાન પ્રણાિીમાિં તમામ અપડેટ અને ફે રફારો
જાળવવા માટે સુલનલિત થયેિ છે .
મુખ્ ય સવિર ડાઉન થવાના લકસ્સામાિં આ લસસ્ટમ બેકઅપ ઉપિબ્ધ છે .

વધારાના વોડટું ગ પુરવઠો
મોટી સિંખ્ યામાિં મતદારોના લકસ્સામાિં તમામ મત કે ન્રોમાિં વધારાનો પુરવઠો હશે.
બેકઅપ સપ્િાય કન્ટે નર મુશ્કે િી લનવારણ ટીમ સાથે જરૂર મુજબ સાઇટ્સ પર
પહોિંચાડવા માટે રહેશે.
જો જરૂલરયાત ઉભી થાય તો વધારાના બેકઅપ પુરવઠા કન્ટે નર ચૂિંટણી
વેરહાઉસમાિંથી લવતલરત કરવામાિં સિમ હશે.
વેરહાઉસ સુપરવાઇઝર બેકઅપ પુરવઠા કન્ટે નરની જાળવણી માટે જવાબદાર રહેશે.

ડસસ્ટટમ િાઉન પ્રડિયાઓ
લવસ્તૃત લવદ્યુત જવાના લકસ્સામાિં, સાધનોના મયાિલદત સેટને પાવર કરવા માટે
સાઇટ બેકઅપ બેટરીઓથી કામ કરી શકે છે .
બહુ -લદવસની જવાની લસ્થલતમાિં બેકઅપ બેટરીને ઇિેક્શન વેરહાઉસમાિંથી સાઈટ
પર િાવી શકાય છે જેથી સાધનોને સિંચાલિત કરી શકાય.
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આવનારી ઘટનાઓને
તારીખ
૨૦૧૯
માચિ ૧૬
માચિ ૨૧
એલપ્રિ ૩
એલપ્રિ ૧૩
એલપ્રિ ૧૫ ૨૬
મે ૨
જૂ ન ૧૫
જુ િાઈ ૧૦
ઓગસ્ટ ૭ - ૮
ઓગસ્ટ ૧૭
ઓગસ્ટ ૨૩
સપ્ટે મ્પ બર ૧૬ ૨૭
સપ્ટે મ્પ બર ૨૪
ઓક્ટોબર ૫
ઓક્ટોબર ૯
ઓક્ટોબર ૧૬
ઓક્ટોબર ૧૬
ઓક્ટોબર ૧૮
નવેમ્પ બર ૯

નક્કી

થતાુંની સાથે જ ઉમેરવામાું આવશે
પ્રસુંગ

લસમી વેિી યુવા રોજગાર સેવા જોબ અને કારલકદી એક્સ્પો
મતદાન સુિભતા સિાહકાર સલમલત
ભાષા સુિભતા સિાહકાર સલમલત
ઓક્સનાડિ અથિ લદવસ ઉત્સવ
હાઇસ્કૂ િ મતદાર લશિણ સપ્તાહ
િેલટનો લબઝનેસ એક્સ્પો
ઓક્સનાડિ જુ નટીન્થ ઉત્સવ
LAAC અને VAAC કોમ્પયુલનટી મીલટિં ગ
વેન્ચુરા કાઉન્ટી મેળો
વેન્ચુરા કાઉન્ટી પ્રાઇડ
CSUCI મૂવ-ઇન ડે
ઉ્ચ શાળા લશિણ સપ્તાહ
રાષ્ટરીય મતદાર નોિંધણી લદવસ
ઓક્સનાડિ બહુ સાિંસ્કૃ લતક ઉત્સવ
કે લિફોલનિયા સ્ટે ટ યુલનવલસિટી ચેનિ ટાપુઓ ખાતે લશિણ
કાયિિમ ઓશર િાઇફિોિંગ િલનિંગ ઇલન્સ્ટટ્યૂટ
LAAC અને VAAC કોમ્પયુલનટી મીલટિં ગ
યુલનવલસિટી ગામ
િોસ રોબલ્સ ગ્રીન્સમાિં કોનેજો વેિી લરપલબ્િકન મલહિા
ચાઈનીઝ કલ્ચરિ ઉત્સવ

૨૦૨૦
જાન્યુઆરી ૨૨
ફે બ્રુઆરી ૧૨
એલપ્રિ ૧૩ -૨૪
જુ િાઈ ૮
જુ િાઈ ૨૩
સપ્ટે મ્પ બર ૧૪ ૨૫
ઓક્ટોબર ૧૩

મતદાન સુિભતા સિાહકાર સલમલતની બેઠક
ભાષા સુિભતા સિાહકાર સલમલતની બેઠક
હાઇસ્કૂ િ મતદાર લશિણ સપ્તાહ
ભાષા સુિભતા સિાહકાર સલમલતની બેઠક
મતદાન સુિભતા સિાહકાર સલમલતની બેઠક
હાઇસ્કૂ િ મતદાર લશિણ સપ્તાહ
મતદાન સુિભતા સિાહકાર સલમલતની બેઠક
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૨૦૨૧
જાન્યુઆરી ૨૮
માચિ ૧૦
એલપ્રિ ૧૯ -૩૦
એલપ્રિ ૨૨
જૂ ન ૯
જુ િાઈ ૨૨
સપ્ટે મ્પ બર ૧૩ ૨૪
સપ્ટે મ્પ બર ૨૮
ઓક્ટોબર ૧૨
નવેમ્પ બર ૧૬
નવેમ્પ બર ૧૬
નવેમ્પ બર ૧૭

મતદાન સુિભતા સિાહકાર સલમલતની બેઠક
ભાષા સુિભતા સિાહકાર સલમલતની બેઠક
ઉ્ચ શાળા લશિણ સપ્તાહ
મતદાન સુિભતા સિાહકાર સલમલતની બેઠક
ભાષા સુિભતા સિાહકાર સલમલતની બેઠક
મતદાન સુિભતા સિાહકાર સલમલતની બેઠક
હાઇસ્કૂ િ મતદાર લશિણ સપ્તાહ
રાષ્ટરીય મતદાર નોિંધણી લદવસ
લશિણ કાયિિમ લસમી વેિી હાઈસ્કૂ િ
ભાષા સુિભતા સિાહકાર સલમલત જાહેર પરામશિ સભા
મતદાન સુિભતા સિાહકાર સલમલત જાહેર પરામશિ સભા
મતદાર પસિંદગી અલધલનયમ જાહેર પરામશિ બેઠક

૨૦૨૨
ફે બ્રુઆરી ૮
ફે બ્રુઆરી ૮
ફે બ્રુઆરી ૯
ફે બ્રુઆરી ૧૭
ફે બ્રુઆરી ૨૪
ફે બ્રુઆરી નક્કી
કરવાનુિં છે
ફે બ્રુઆરી નક્કી
કરવાનુિં છે
માચિ ૨૪ - ૨૬
એલપ્રિ ૨
એલપ્રિ ૧૮ ૨૯
મે ૧૪ - ૧૫
જુ િાઈ ૩૦ ૩૧
સપ્ટે મ્પ બર ૧૦
સપ્ટે મ્પ બર ૧૯ ૩૦

સ્પેલનશ ભાષા લદ્વભાષી મતદાર લશિણ કાયિશાળા
ચાઇનીઝ ભાષા લદ્વભાષી મતદાર લશિણ કાયિશાળા
ટાગાિોગ ભાષા લદ્વભાષી મતદાર લશિણ કાયિશાળા
લવકિાિંગ મતદારો માટે મતદાર લશિણ કાયિશાળા
લવકિાિંગ મતદારો માટે મતદાર લશિણ કાયિશાળા
ગુજરાતી ભાષા લદ્વભાષી મતદાર લશિણ કાયિશાળા
લવયેતનામી ભાષા લદ્વભાષી મતદાર લશિણ કાયિશાળા
જૂ નતીન્થ - એક અમેલરકન યાત્રા
વેન્ચુરા વસિંત સ્ટર ીટ મેળો
ઉ્ચ શાળા લશિણ સપ્તાહ
કે લિફોલનિયા સ્ટર ોબેરી ઉત્સવ
ઓક્સનાડિ સાિસા ઉત્સવ
વેન્ચુરા સ્ટર ીટ કિા અને રિં ગવાનો ઉત્સવ
ઉ્ચ શાળા લશિણ સપ્તાહ
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ભાષા

સુંસ્ટથા / ક્લબો

અુંગ્રજી
ે
િીગ ઓફ લવમેન વોટસિ વેન્ચુરા કાઉન્ટી ચેપ્ ટર
ડાયવેરલસટી કૅ િેકટીવ
NAACP વેન્ચુરા કાઉન્ટી
હબીટાટ

ફોર

ચેપ્ટર

હુ મેનીટી

કોમ્પયુલનટી એકશન

ઓફ

યુનાઇટે ડ વે ઓફ

વેન્ચુરા

ઓફ

વેન્ચુરા

કાઉન્ટી

વેન્ચુરા

કાઉન્ટી, ઈિંક.

કાઉન્ટી

VC એલરયા એજિં સી ઓન એલજિં ગ
ઇિં લડપેંડેન્ટ
િૌબેક

િીલવિંગ

રેસોસિ

લિટરસી ઓફ

સેંટર

વેન્ચુરા

કાઉન્ટી

TCGLAD
ટર ાઇ -કાઉન્ટી લરજનિ સેંટર
ચાઇનીસ
કોનેજો

ચાઇનીસ

કિચરિ

વેન્ચુરા

કાઉન્ટી ચાઇનીસ

એસોલસએશન
અમેલરકન એસોલસએશન

તગાલોગ
લફલિલપનો

અમેલરકન

કાઉલન્સિ

લફલિલપનો

કોમ્પયુલનટી ઓફ વેન્ચુરા

ઓક્સનાડિ

લફલિલપનો

ની

લિસ્ટો

વેન્ચુરા

કાઉન્ટી

કાઉન્ટી ઈિંક.

કોમ્પયુલનટી ચચિ

લફલિલપ્પન સેંટર ઓફ વેન્ચુરા
ઇગ્િેલસય

ઓફ

કાઉન્ટી

- િોકાિ

ઓફ

ઓક્સનાડિ

ડવયેતનામીસ
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વેન્ચુરા બુલદ્ધસ્ટ સેંટર - એન િાક લમશન
લવયેતનામીસ કોમ્પયુલનટી ચચિ
CSUN લવયેતનામીસ સ્ટુ ડન્ટ

એસોલસએશન

એિ

ફે લમિી

સલવિસીસ

એન

કે લિફોલનિયા

સ્ટપેડનશ
કન્સીિીઓ

ઓરગેલનઝલશઓન

મીક્સટે કો /ઈલન્ડગેના
િા

ગ્િોબિ

િુસ્ટર ે ડોર

ફોઉન્ડેશન

િેલટન

અમેલરકા

િીડરેટ્સ

કોમ્પયુલનટી ઓગિનાઈઝીિંગ

અલિયાન્ઝ

એિ

દે

જસ

આલસસ્ટન્સ

કે મપેસીનાસ

પ્રોજેક્ટ

સેમ્પપર

ઈનકોપોરેટેડ

અલમગોસ ૮૦૫
અલિયાન્ઝ
કે લબ્રલ્િો

નેંસીઓનિ દે
ઇકોનોલમક

કે મપેસીનાસ, ઈિંક.

ડેવિપમેન્ટ

કોપોરેશન

ગુજરાતી
સેન ફનાિન્ડો વેિી ગુજરાતી એસોલસએશન
લહિં દુ ટે મ્પપિ

વેન્ચુરા કાઉન્ટી

શ્રી વેંકટ કૃ ષ્ણ ટે મ્પપિ
લહિં દુ સ્વયિંસેવક

સિંઘ

- લસમી

વેિી

લસમી વેિી મિંલદર (ઇલન્ડયા હેલરટે જ ક્િબ)
શીખ ગુરુદ્વારા

ઓફ

વેન્ચુરા કાઉન્ટી

સુવા સ્પાઇસમાટિ (ઇલન્ડયન ગ્રોસરી

સ્ટોર)

નમસ્તે સ્પાઈસિૅન્ડ (ઇલન્ડયન ગ્રોસરી સ્ટોર)
ગુજરાતી
ગાડિ ન

સોસાયટી ઓફ સધનિ કે લિફોલનિયા
ઇલન્ડયા

રેસ્ટોરન્ટ

/ ગ્રોસરી
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ક્લબ
વેન્ચુરા

કાઉન્ટી કોમ્પયુલનટી ફોઉન્ડેશન

M.E.Ch.A. (વેન્ચુરા

College)

M.E.Ch.A. (CSUCI)
વેન્ચુરા

કૉિેજ પોલિલટકિ સાયન્સ ક્િબ

E.O.P.S.
વેન્ચુરા

કાઉન્ટી િીગ ઓફ યુનાઇટે ડ િેલટન અમેલરકન લસટીઝન્સ

લકિુસાન લપલિલપનો

(CSUCI ક્િબ )

મલલ્ટકિચરિ ડર ીમ સેંટર (MDC)
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વેન્ચુરા કાઉન્ટી સમાચાર ચેનિ
કે પ્સ મીલડયા
વીસી લરપોટિ ર
વેન્ચુરા Life
વેનતાના
પેસેલફક કોસ્ટ લબજનેસ ટાઇમ્પસ
અમીગોસ ૮૦૫
ફામિ બ્યુરો ઓફ વીસી
વીસી સ્ટાર
લવદા
ટર ાય કાઉન્ટી સેંટરી
ઓજાઈ વેલિ સમાચાર
કોસ્ટિ વ્યૂ
લફલ્મોર ગેઝેટ
ધ અકોનિ
વેન્ચુરા લબ્રસ
લસલટજન જનિિ
ધ વોઇસ
સાિંતા પૌિા ટાઇમ્પસ
ગોલ્ડ કોસ્ટ બ્રોડકાલસ્ટિં ગ
૧૪૫૦ સ્પોટ્સિ રેલડયો
૯૫.૧ KBBY
KHAY
LAM ૧૦૩.૭ FM
િેઝર બ્રોડકાલસ્ટિં ગ
La Mexicana રેલડયો િા
મેલક્સકાના
KCLU – કાિ િૂથેરાન
KCRW જાહેર રેલડયો
SPCR જાહેર રેલડયો – KJAI
89.5
રેલડયો નુએવાિં લવદા
એર ૧ રેલડયો
KOXZ
૮૮.૫ CSUN જાહેર રેલડયો
રેલડયો ઇિં ડીજેનાિં ૯૪.૧
વરશીપ ૧૦૧ FM રેલડયો
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કાઉન્ટી પ્રેસ લરિીસ સાઇટ
િોકિ ટીવી એન્ડ રેલડયો
સમાચારપત્ર
મેગઝીન
મેગઝીન
સમાચારપત્ર
સમાચાર વેબસાઇટ
સમાચારપત્ર
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સ્પેલનશ
અિંગ્રજી
ે
સ્પેલનશ
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ે
મીક્સટેં કો /સ્પેલનશ
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૯૮.૩ ધ વડિ (લિલિયન રેલડયો )
કે પ્સ રેલડયો
જોસ રેલડયો
ઓએલસસ રેલડયો
યૂ રેલડયો
KMRB
KEYT ૩
સ્પેક્ટૃ મ ૧ સમાચાર
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ટીવી
ટીવી
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