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મતદાન કેન્રો ચ  ટંણીના દદવસના 10 દદવસ પહલેા સવારે 10 થી સાિંના 7 વાગ્યા સધુી ખલુ્લા રહ ેછે. 
ચ  ટંણીના દદવસે, તે કલાકો સવારે 7 થી સાિંના 8 વાગ્યા સધુી લબંાવવામા ંઆવે છે. 

 

જો તમે તે સમય દરમમયાન કામ પર રહવેાન ું નક્કી 
કર્ ું હોય અન ેતમારી પાસ ેરાજ્યવ્યાપી ચ  ુંટણીમાું 
મતદાન કરવા માટે કામના કલાકોની બહાર પ  રતો 
સમય ન હોય, તો કેલલફોમનિયાનો કાયદો તમને 
કોઈપણ પગાર ગ માવ્યા મવના, મતદાન કરવા માટે 
બે કલાક સ ધીની રજા લેવાની મુંજ રી આપ ેછે. 

 

તમને મતદાન કરવા માટે જરૂરી હોય તેટલો સમય 
લાગી શકે છે, પરુંત   તે સમયના માત્ર બ ેકલાક 
ચ  કવવામાું આવશ.ે 

 

મતદાન માટેનો તમારો સમય ફક્ત તમારી મનયમમત 
કામની મશફ્ટની શરૂઆતમાું અથવા અંતમાું હોઈ શકે 
છે, જ્યાું સ ધી તમે તમારા નોકરીદાતા સાથ ેબીજી 
ગોઠવણ ન કરો તયાું સ ધી, મતદાન માટે સૌથી વધ  
મ ક્ત સમય અન ેતમારી મનયમમત કામકાજની 
પાળીમાુંથી ઓછામાું ઓછો સમય છૂટ આપતો હોય. 

 

જો ચ  ુંટણીના ત્રણ કામકાજના દદવસો પહલેાું તમન ે
લાગે કે તમન ેમતદાન કરવા માટે સમયની જરૂર 
પડશ,ે તો તમારે તમારા નોકરીદાતાને ચ  ુંટણીના 
ઓછામાું ઓછા બ ેકામકાજના દદવસો પહલેાું સ  લિત 
કરવ ું આવશ્યક છે. 
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કમડચારીને મતદાન માટેના સમયની રજા અંગે નોકરીદાતાઓને સ  ચના 
 

 

રાજ્યનો કાયદો (કેલલફોમનિયા ચ  ુંટણી સુંદહતા કલમ 
14001) નોકરીદાતાન ેતેમના કમમિારીઓન ે
રાજ્યવ્યાપી ચ  ુંટણીઓમાું મતદાન કરવાના હતે  સર 
ચ  કવલે રજા લેવાની જોગવાઈઓ મવશે સલાહ આપતી 
નોદટસ પોસ્ટ કરવાની આવશ્યકતા છે. 

 
દરેક રાજ્યવ્યાપી ચ  ુંટણીના ઓછામાું ઓછા 10 દદવસ 
પહલેાું, આ સ  િના કાયમસ્થળ પર, જો વ્યવહાર  હોય, 

અથવા અન્ય જગ્યાએ જ્યાું કમમિારીઓ તેમના કામના 
સ્થળે આવ ેછે અને જાય છે તયાું દેખીતી રીતે પોસ્ટ 
કરવી આવશ્યક છે. 

 
જો તમને આ સ  િના અથવા અન્ય ચ  ુંટણી સુંબુંમધત 
માદહતી મવશે કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને રાજ્યના 
સેકે્રટરીની મતદાર હોટલાઈનનો (800) 345-વોટ 
(8683) પર સુંપકમ કરો. 

 
કમમિારીઓ મતદાનના હતે   માટે ચ  કવેલ 

સમય બુંધ માટે માત્ર તયારે જ પાત્ર છે જો 

તેમની પાસે મતદાન કરવા માટે કામના 

કલાકોની બહાર પ  રતો સમય ન હોય. 

કાયદાનો ઉદે્દશ એવા કામદારોને મત 

આપવાની તક પ  રી પાડવાનો છે જેઓ 

તેમની નોકરીને કારણે આમ કરી શકશે નહીં. 

મતદાન સવારે 7:00 થી સાુંજે 8:00 વાગ્યા 

સ ધી ખ લ્ ું છે. ચ  ુંટણીના દદવસે. 

 

કમમિારીઓને મતદાન કરવા માટે જરૂરી હોય 

તેટલો સમય આપી શકાય છે, પરુંત   વધ માું 

વધ  માત્ર બે કલાકનો જ પગાર આપવામાું 

આવે છે. 

 

નોકરીદાતાઓ કમમિારીઓને અગાઉથી 

સ  િના આપવાની જરૂર પડી શકે છે કે તેમને 

મતદાન માટે વધારાના સમયની જરૂર 

પડશે. 

 

નોકરીદાતાને કમમિારીની મશફ્ટની 

શરૂઆતમાું અથવા અંતમાું જ સમયની રજા 

લેવાની જરૂર પડી શકે છે. 
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