
 

 

 

2020 ની વસ્તી ગણતરી: સમયરેખા 
  

વસ્તી ગણતરી સીમા-ચિહ્ન તમેવસ્તી ગણતરી કરવા માટે શ ું મદદ કરી શકો છો  
 (GOTC, GET OUT THE COUNT) 

ગ્રીષ્મ 2019 - માર્ચ 2020 --- જાગતૃત અને તિક્ષણ 

જાન્યઆુરી - 
સપ્ટેમ્બર 2019 

વસ્તી ગણતરીઓફિસ > 200 કે્ષત્ર 
વસ્તી ગણતરી  ઓફિસખોલિે.  

જાગતૃત અને તશક્ષણ અચિયાનો પ્રારંિ કરો: 
તમારા સમાજને વસ્તી ગણતરી અને શા માટે 
તેમા ંિાગ લેવો  મહત્વપણૂણ છે તે તવશે કહો! 
2020 ની વસ્તી ગણતરીમા ંનોકરીની તકો 
તવશેની માહહતી તમારા સમદુાયો સાથે શેર કરો 
અને લોકોન ેઅરજી કરવામા ંસહાય કરો. 
 
2020 ની વસ્તી ગણતરી માટે વાત ફેલાવવા 
માટે તમારા ક્ષેત્રમા ંકોઈ સમદુાય સસં્થા સાથ ે
જોડાઓ. 

સપ્ટેમ્બર 2019 પછી વસ્તી ગણતરી કરે્રી  થોડા સમય
માટે વસ્તી ગણતરી ફીલ્ડ સ્ટાફની 
ભરતી કરે છે. 

જાગતૃત અને તશક્ષણ અચિયાનો િાલ ુરાખો.  
નોકરીની તકો શેર કરવાનુ ંઅને નોકરીની અરજી 
સાથે સહાય પરૂી પાડવાનુ ંિાલ ુરાખો. 

જાન્યઆુરી 2020 વસ્તી ગણતરી પ્રશ્નાવલલ સહાય 
ટોલ-ફ્રી ફોન લાઇનો ખલુી છે.  
 
ર્ાઇનીઝ (મેન્ડરરન અને 
કેંટોનીઝ), જાપાનીઝ, કોરરયન, 
ટાગાલોગ અને તવયેતનામીઝ 
સરહત અંગે્રજી અને 12 લબન-
અંગે્રજી ભાષાઓમાાં ફોન સમર્ચન 
ઓફર કરવામાાં આવે છે. 

જાગતૃત અને તશક્ષણ અચિયાનો િાલ ુરાખો: 
• GOTC ના મેસેજ અને ફેક્ટશીટો શેર 

કરો. 
• મીહડયાનો સપંકણ કરો અન ેસોતશયલ 

મીહડયા પર પોસ્ટ કરો. 
• પહોંિ માટેના કાયણક્રમની યોજના બનાવો 

અને આયોજન કરો. 
• પ્રિારની યોજના બનાવો 
• વસ્તી ગણતરી કેવી રીતે કામ કરે છે 

અને લોકો કેવી રીત ેજવાબ આપી શકે છે 
તે સમજાવો. 

 
માિણથી શરૂ થનારી GOTC ના આગલા તબક્કા 
માટે તમારા ઓન-ગ્રાઉન્ડ પહોંિ  અને પ્રિારની 
યોજના બનાવો - વસ્તી ગણતરી માટે જવાબ 
આપવા માટે લોકોન ેપ્રોત્સાહહત કરો.  

  



 

 

માર્ચ - એતપ્રલ 2020 --- લોકો વસ્તી ગણતરીનો જવાબ આપે 

માર્ચ 12 - 20, 2020 વસ્તી ગણતરી કરે્રી બધાાં ઘરોને 
ઓનલાઇન જવાબ આપવા માટેની 
અને ભાષા સહાયતા તવિેની સામગ્રી 
(અનન્ય ઘર ID સરહત) મેઇલ કરે છે.  
ઓનલાઇન પ્રતતસાદ પ્લેટફોમચ પ્રર્મ 
મેઇલ આવે તે સમયે લાઇવ રહિેે. 
કરે્રી 20 ટકા જેટલા ઘરોમાાં જયાાં 
ઇન્ટરનેટનો વપરાિ ઓછો હોવાની 
સાંભાવના  છે તયાાં પેપર ફોમચ પણ 
મેઈલ કરિે.  

લોકોન ેવસ્તી ગણતરી માટે જવાબ આપવા 
પ્રેહરત કરો: 

• વસ્તી ગણતરી તવશે તમારા સમાજ 
સાથે વાત કરો. 

• ફ્લાયર અને ફેક્ટશીટો શેર કરો. 
• મીહડયા અને સોતશયલ મીહડયા 

અચિયાનો િાલ ુરાખો. 
• ગણતરી કરવી મશુ્કેલ હોય એ ક્ષેત્રમા ં

પ્રિાર કરો. 

માર્ચ 16 -24, 2020 વસ્તી ગણતરીઓફિસ એવા ઘરોને 
રરમાઇન્ડર લેટર મોકલિે કે જેમણે 
કોઈ જવાબ આપ્યા નર્ી. 

લોકોન ેજવાબ આપવા માટે જરૂરી માહહતી 
અને સમથણન આપો: 

• પહોંિ કાયણક્રમનુ ંઆયોજન કરો. 
• લોકોન ેવસ્તી ગણતરીના જવાબ 

આપવામા ંમદદ મેળવવા માટે તક 
આપો. 

• મીહડયા અને સોતશયલ મીહડયા 
અચિયાનો િાલ ુરાખો. 

ગણતરી કરવી મશુ્કેલ હોય એ ક્ષેત્રમા ંપ્રિાર 
કરવા માટે ઘરે ઘરે મલુાકાત લઇ શકો છો, 
ફોન દ્વારા સપંકણ કરી શકો છો અને અન્ય 
પ્રવતૃિઓ કરી શકો છો.  
 
ટીપ: જો કોઈને ઓનલાઇન જવાબ આપવા 
માટે તેમનો અનન્ય ID ખબર નથી, તો તે 
તેમનુ ંસરનામુ ંઆપીને વસ્તી ગણતરીની 
વેબસાઇટ દ્વારા સબતમટ કરી શકે છે. 

માર્ચ 26 - 

એતપ્રલ 3, 2020 

વસ્તી ગણતરી કરે્રી એવા ઘરોને 
રરમાઇન્ડર પોસ્ટકાડચ મોકલિે કે જેમણે 
કોઈ જવાબ આપ્યા નર્ી.  

એતપ્રલ 1, 2020 આ 2020 વસ્તી ગણતરીનોઓફિસસયલ 
રીતે જાહરે કરેલ  રદવસ છે! 

એતપ્રલ 8 - 16, 

2020 

વસ્તી ગણતરી કરે્રી રરમાઇન્ડર લેટર 
અને એક પેપર ફોમચ મોકલિે. 

એતપ્રલ 20 - 27, 

2020 

વસ્તી ગણતરી કરે્રી અંતતમ 
રીમાઇન્ડર પોસ્ટકાડચ મોકલિે. 

મે - જુલાઈ 2020 --- જવાબ ન મળ્યો હોય તેનુાં અનસુરણ કરવા માટેનો તબક્કો 

મે 4, 2020 વસ્તી ગણતરી ઓફિસ જાણે છે કે 
વસ્તી ગણતરી માટે કોણે જવાબ 
આપ્યો નર્ી.  

જો લોકોએ વસ્તી ગણતરીનો જવાબ હજી 
સધુી ન આપ્યો હોય તો તે આપવા માટે 
તેમને પ્રોત્સાહહત કરો.  
 
વસ્તી ગણતરી તવશે સમાજના સભ્યોના 
પ્રશ્નોના જવાબ આપો અને વસ્તી ગણતરી 
કામદારો જવાબ ન આપે તો તેમના ઘરોની 
મલુાકાત કેમ લેશે તે અંગેના િયન ેદૂર 
કરો.   

મે - જુલાઈ 2020 વસ્તી ગણતરી ઓફિસ વસ્તી 
ગણતરીના કામદારોને એવા ઘરોની 
મલુાકાત માટે મોકલે છે કે જેમણે 
તેમના ફોમચ પાછા આપ્યા નર્ી અર્વા 
ઘણા પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા નર્ી.  
લોકોને જવાબ આપવા માટે 
ઓનલાઇન ફોમચ અને વસ્તી ગણતરી 
પ્રશ્નાવલલ સહાય લાઇન હજી પણ 
ઉપલબ્ધ છે. 



 

 

વસ્તી-ગણતરી-પછીનો તબક્કો 

 જૂન - સપ્ટેમ્બર 2020 2020 ની વસ્તી ગણતરીમાાં કવરેજ 
ભલૂ (લોકો ગણતરીમાાં ચકૂી ગયા 
અર્વા એક કરતા વધ ુવખત 
ગણતરીમાાં આવ્યા) માપવા માટે 
ગણતરી પછીનો સવે. 

 

 31 રડસેમ્બર, 2020 વસ્તી ગણતરી કરે્રીની ફાળવણીના 
હતે ુમાટે  રાજયની વસ્તીના કુલ 
અહવેાલો રાષ્રપતતને આપવા માટેની 
છેલ્લી તારીખ. 

 

 
તમે વસ્તી ગણતરી તવશેના વધારાના સસંાધનો જેમા ં સમ ુદાયના સભ્યો માટેની તથ્યશીટો અને 
સમદુાય-આધાહરત સસં્થાઓ શામેલ છે  તેwww.countusin2020.org/resources પર શોધી શકો 

છો. 

https://www.countusin2020.org/resources
https://www.countusin2020.org/resources

