
 

ગનુાહિત ઈતતિાસ ધરાવતી વ્યક્તતઓ જેઓ નોંધણી કરી શકે છે અને મત 
આપી શકે છે: 

ગનુાહિત ઈતતિાસ ધરાવતી વ્યક્તતઓ જેઓ નોંધણી કરી શકે છે અને મત 
આપી શકે છે: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Angeles કાઉન્ટી જેલોમાાં કેદ કરાયેલા કેટલાક કેલલફોર્નિયાના લોકો હજુ પણ મત આપવા માટે લાયક છે. 
 

તમે મત આપવા માટે નોંધણી કરાવી શકો છો અને મત આપી શકો જો તમે છો: 
• યનુાઇટેડ સ્ટેટ્સના નાગહરક અને કેલિફોતનિયાના રિવેાસી, 
• ચ  ૂંટણીના હિવસે 18 વર્ષ કે તેથી વધ ુઉંમરના, 
• ગનુાની સજા માટે િાિમાૂં રાજ્ય અથવા ફેડરિ જેિની સજા ભોગવી રહ્યા નથી, અને 

• િાિમાૂં અિાિત દ્વારા મત આપવા માટે માનતસક રીતે અસમથષ જણાયુૂં નથી 

• કાઉન્ટી જેલમાાં: 
- દુષ્કમમની સજા ભોગવવી 
(દુષ્કમમ ક્યારેય તમારા મત આપવાના અર્ધકારને અસર 

કરત ુાં નથી) 
- કારણ કે જેલ સમય એ પ્રોબેશનની શરત છે (દુષ્કમમ 

અથવા અપરાધ) 
- ગનુાહિત જેિની સજા ભોગવી રહ્યા છે 

- ટ્રાયલની રાહ જોઈ રહ્ુાં છે 

• પ્રોબેશન પર 

• પેરોલ પર 

• ફરજજયાત દેખરેખ પર 

• પ્રકાશન પછીના સમદુાય દેખરેખ પર 

• ફેડરલ દેખરેખ પ્રકાશન પર 

• જુવેનાઈલ વોડમશીપ ચકુાદો ધરાવતી વ્યક્તત 

હાલમાાં જેલમાાં કેદ થયેલા ગનુાની સજા માટે રાજ્ય 
અથવા ફેડરલ જેલની સજા ભોગવી રહ્ાાં છે: 

• રાજ્ય જેલ 

• ફેડરિ જેિ 

• કાઉન્ટી જેલ અથવા અન્ય સધુારાત્મક સરુ્વધા* 
નોંધ: એકવાર તમે તમારી મદુત પરૂી કરી લો તે પછી, તમારો મત આપવાનો 
અર્ધકાર પનુઃસ્થાર્પત થાય છે; જો કે, તમારે registertovote.ca.gov પર અથવા 
પેપર મતદાર નોંધણી કાડમ ભરીને ઓનલાઈન નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે. 
*કેલિફોતનિયા િૂંડ સૂંહિતાની કિમ 2910 કેલિફોતનિયા સધુારણા તવભાગ અને પનુ: સ્થાપન (CDCR) ને સ્થાતનક 

સરકારો સાથે ગનુેગારોને કાઉન્ટી જેિ અથવા અન્ય સધુારાત્મક સતુવધામાૂં રાખવા માટે કરાર કરવાની મૂંજ રી 

આપે છે. રાજ્યની જેિની સજા ભોગવી રિેિી વ્યક્તત કે જે આ સૂંજોગોમાૂં સ્થાતનક જેિમાૂં અથવા અન્ય 

સતુવધામાૂં રખાય છે તેને નોંધણી અને મતિાન કરવાની મૂંજ રી નથી. 

 

 

ગનુાહિત ઇતતિાસ ધરાવતા મતિારો 
 

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650 LAVOTE.GOV 

તમને જ્યાાંસોંપવામાાં આવે છે ત્યાાં જેલની સરુ્વધા દ્વારા ચ ૂાંટણી સામગ્રી પ્રદાન કરવામાાં આવે છે 

1. "મતિાન માહિતી" બૉતસને ચેક કરીને કેિીની તવનૂંતીનુૂં ફોમષ ભરો. મતિાન સૂંયોજક દ્વારા તમારો સૂંપકષ કરવામાૂં આવશે. તમારે ચ  ૂંટણીના હિવસના 
ઓછામાૂં ઓછા 15 હિવસ પિિેા મતિાન કરવા માટે નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે. 

2. મતિાર નોંધણી કાડષ અને ટપાિ દ્વારા મત અરજી ભરો. સતુવધાના મતિાન સૂંયોજક અથવા તેમના તનયતુત બૂંનેને િરેક પરત પર તમારુૂં બહુકિંગ # 
શામેિ કરો, અથવા તમારી પોતાની ટપાિખચષ પ્રિાન કરો અને ય.ુએસ. ટપાિ દ્વારા પરત કરો. 

3. જ્યારે તમે તમારો મતપત્ર પ્રાપ્ત કરો, ત્યારે તમારી પસૂંિગીઓને લચહ્નિત કરો અને સતુવધાના મતિાન સૂંયોજક અથવા તેમના તનયકુ્તત પર પાછા 
ફરો 

પણૂમ કરેલ મતદાર નોંધણી ફોમમ, ટપાલ દ્વારા મત અરજીઓ અને ટપાલ દ્વારા  મતદાન મતપત્રો નાયબ કમમચારીઓ અથવા યએુસ ટપાલ સેવા દ્વારા   
રજજસ્ટ્રારની ઓફફસમાાં અને ત્યાાંથી સરુલિત રીતે પફરવહન કરવામાાં આવશે 

કસ્ટડીમાાંથી મતુત 
• જ્યારે તમને કસ્ટડીમાૂંથી મતુત કરવામાૂં આવે ત્યારે મત આપવા માટે ફરીથી નોંધણી કરો. 
• નોંધણી ફોમષ મોટાભાગની જાિરે પસુ્તકાિયો અને સરકારી કચેરીઓમાૂં અથવા LAVOTE.GOV પર ઑનિાઇન ઉપિબ્ધ છે. 
• જો તમે તમારો ટપાિ દ્વારા  મતિાન મતપત્ર મેળવતા પિિેા તમને મતુત કરવામાૂં આવે, તો ચ  ૂંટણીના હિવસે મતિાન કેન્ર પર જાઓ અને 

કામચિાઉ મતપત્રની તવનૂંતી કરો. 

LOS ANGELES કાઉન્ટી 
રજજસ્ટ્રાર-રેકોડમર/કાઉન્ટી તલાકમ  

પાત્રતાની આવશ્યકતાઓ 
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