
 

 

 

 
 

 
2020 ની વસ્તી ગણતરીને હ ું કેવી રીતે જવાબ આપી શક ું છું  
અને તે મને શ ું પછેૂ છે? 
 
2020 ની વસ્તી ગણતરી ય.ુએસ. મ ાં રહતે  તમ મ લોકોની ગણતરી કરશ.ે વસ્તી ગણતરી એ એક ટ ાંકી 
પ્રશ્ન વલી છે જે તમ ર  ઘર અને તેમ ાં રહતે  લોકો વવશેની મ  ળભ  ત મ હહતી પ  છે છે. તમારા વ્યક્તતગત જવાબો 
ખાનગી હોય છે અને ઇમમગે્રશન અમલીકરણ, પોલીસ અથવા આવાસ અમિકારીઓ સહહત અન્ય સરકારી 
એજન્સીઓ સાથે શેર કરી શકાતા નથી. સરક ર વસ્તી ગણતરીનો ઉપયોગ ર જકીય પ્રવતવનવિત્વને વવભ જીત 
કરવ  અન ેસાંસ િનો ક્ ાં ખર્ચવ  તે વનિ ચહરત કરવ  મ ટે કરે છે.  
 
વસ્તી ગણતરી માટે હ ું કેવી રીતે જવાબ આપી શક ું?  
મ ર્ચ 2020 મ ાં, વસ્તી ગણતરી કર્ેરી વસ્તી ગણતરીન  જવ બ આપવ  મ ટે આમાંત્રણ આપવ  ઘરોન ેમ હહતી 
મોકલશે. ભ ગ લેવ  મ ટેની ત્રણ રીતો છે: 

ઓનલાઇન પહલેી વ ર, તમે તમ ર  વસ્તી ગણતરીન  ફોમચન ેઓનલ ઇન પ  ણચ કરી શકશો. 
મોટ ભ ગન  ઘરોન ેએક અનન્ય ઘરનુાં ID અને સત્ત વ ર વસ્તી ગણતરી કર્ેરી 
વેબસ ઇટન  વેબ એડૈ્રસ સ થે, ઓનલ ઇન જવ બ આપવ  મ ટે આમાંત્રણ આપતો પત્ર 
પ્ર પ્ત થશે.  
 
ઇન્ટરનેટ સ્વ-જવ બ ફોમચ ર્ ઇનીઝ (સરળ), જાપ નીઝ, કોહરયન, ટ ગ લોગ અને 
વવયેતન મીઝ સહહત 12 બબન-અંગ્રેજી ભ ષ ઓમ ાં મળે છે. 

ફોન 
  

પ્રશ્નો પ  છવ  અને વસ્તી ગણતરીન ાં જવ બો ફોન દ્વ ર  આપવ  મ ટે તમે વસ્તી ગણતરી 
પ્રશ્ન વબલ સહ ય ફોન લ ઇન પર કૉલ કરી શકો છો.  
 
ર્ ઇનીઝ (મેન્ડહરન અને કેંટોનીઝ), જાપ નીઝ, કોહરયન, ટ ગ લોગ અને વવયેતન મીઝ 
સહહત અંગ્રેજી અને 12 બબન-અંગ્રેજી ભ ષ ઓમ ાં ફોન સમથચન ઓફર કરવ મ ાં આવે છે. 
દરેક ભ ષ  મ ટે સમવપિત ટોલ-ફ્રી વસ્તી ગણતરી કર્ેરી ફોન નાંબર દ્વ ર , કોલર વસ્તી 
ગણતરી પર વધ ુમ હહતી મેળવી શકે છે, પ્રશ્નો પ  છી શકે છે અને ફોન દ્વ ર  તેમન  વસ્તી 
ગણતરીન  ફોમચન  જવ બો આપી શકે છે.  

પેપર તમે પેપર ફોમચ દ્વ ર  જવ બ આપી શકો છો. કેટલ ક ઘરો - લગભગ પ ાંર્ મ ાંથી એક - 
પ્રથમ મેઇલમ ાં એક પેપર ફોમચ મેળવશ,ે પરાંત ુજો તમને ઈચ્છ  હોય તો પેપર ફોમચની 
વવનાંતી કરવ  મ ટે તમે વસ્તી ગણતરી પ્રશ્ન વબલ સહ ય ફોન લ ઇનને કૉલ પણ કરી 
શકો છો.  
 
પેપર ફોમચ ફક્ત અંગ્રેજી અને સ્પેવનશમ ાં જ મળે છે.  

 
 
 



 

 

 

 
 
હ ું વસ્તી ગણતરી માટે જવાબ ક્યારે આપી શક ું?  
લોકોને જવ બ આપવ  મ ટે પ્રોત્સ હહત કરવ  મ ટે વસ્તી ગણતરી ઓફિસ ઘણીવ ર મ હહતી મેઇલ કરશ:ે 
મ ર્ચ 12-20 જવ બ આપવ  મ ટે વસ્તી ગણતરી ઓફિસ મેઇલન  ત્રણ અલગ ભ ગમ ાં ઘરોન ે

આમાંત્રણ મોકલશે.  
મ ર્ચ 16-24 હરમ ઇન્ડર લેટર એવ  ઘરોન ેમોકલવ મ ાં આવશે કે જેમણે કોઈ જવ બ આપ્ય  

નથી. 
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હરમ ઇન્ડર પોસ્ટક ડચ એવ  ઘરોન ેમોકલવ મ ાં આવશે જેમણે કોઈ જવ બ આપ્ય  
નથી. 

એવપ્રલ 8-16 હરમ ઇન્ડર લેટર અને પેપર ફોમચ એવ  ઘરોન ેમોકલવ મ ાં આવશે જેમણે કોઈ 
જવ બ આપ્ય  નથી. 

એવપ્રલ 20-27 અંવતમ રીમ ઇન્ડર પોસ્ટક ડચ મોકલવ મ ાં આવશે. 
મે 13 વસ્તી ગણતરી કર્ેરીન  કમચર્ રીઓ એવ  ઘરોની મલુ ક ત લેવ નુાં શરૂ કરશ ેકે 

જેમણે કોઈ જવ બ આપ્ય  નથી. 
 
2020 ની વસ્તી ગણતરી મને શ ું પછૂશે? 
2020 ની વસ્તી ગણતરીમ ાં પ  ણચ થવ  મ ટે થોડી વમવનટો લેશે અને નીર્ેન  પ્રશ્નો પ  છશ.ે  
 
2020 ની વસ્તી ગણતરી તમારા ઘર મવશે પછૂશે.  
પહલેી એવપ્રલન  રોજ તમ ર  
સરન મ ાં પર રહને ર  લોકોની સાંખ્ય . 

તમ ર  ઘરમ ાં દરેકને શ મેલ કરો, પછી ભલે તે તમ ર થી સાંબાંવિત 
ન હોય. વસ્તી ગણતરી ય.ુએસ.ન  તમ મ લોકોની ગણતરી કરે છે, 
જેમ ાં ન ન  બ ળકો, બબન-ન ગહરકો, ભ ડુતો - દરેકનો સમ વેશ થ ય 
છે. 

તમે તમ ર  મક નની મ બલકી િર વો 
છો કે ભ ડે રહો છો? 

 જવ બ આપો કે તમે મક નની મ બલકી િર વો છો કે ભ ડ ેરહો છો. 

ટેલીફોન નાંબર વસ્તી ગણતરી કર્ેરી તમ ર  ફોન નાંબરનો ઉપયોગ જો સત્ત વ ર 
વસ્તી ગણતરી કર્ેરીન  વ્યવસ ય મ ટે આવશ્યક હશ ેફક્ત ત્ય રે 
કરશ.ે 

 
2020 ની વસ્તી ગણતરી તમારા ઘરમાું રહનેારા દરેક વ્યક્તત મવશે પછૂશે.  
ન મ, ઉંમર, જન્મ ત રીખ અને બલિંગ  ઘરન  દરેક વ્યક્ક્તનુાં ન મ, બલિંગ, ઉંમર અને જન્મ ત રીખ. 

મહરેબ ની કરીને નોંિ કરો કે બલિંગ મ ટે, વસ્તી ગણતરી કર્ેરી 
વવકલ્પો તરીકે ફક્ત પરુુષ અને સ્ત્રી આપે છે. 

ફોમચ ભરન ર  વ્યક્ક્ત સ થેનો સાંબાંિ સાંબાંિોની સ  બર્ છે જેમ ાં તમે જીવનસ થી (સમ ન અથવ  વવરોિી 
બલિંગ), ભ ઈ કે બહને, મ ત -વપત , રૂમમેટ અથવ  અન્યન ેપસાંદ 
કરી શકો છો.  



 

 

 

વાંશ તમે એક અથવ  વધ ુવાંશ પસાંદ કરી શકો છો. જો તમે બહુવાંશીય 
છો, તો તમે તમ ર  વાંશીય જ થો મ ટેન  એક અથવ  વધ ુબોક્સ 
બર્હ્નિત કરી શકો છો અને તમ રી વાંશીય પષૃ્ઠભ  વમ વવશ ેવિ ર ની 
વવગતમ ાં લખી શકો છો.  
 
બિ  વાંશીય જ થો ર્ેક બોક્સ વવકલ્પો તરીકે સ  બર્બદ્ધ નથી. જો 
તમ રુાં વાંશીય જ થ સ  બર્બદ્ધ નથી, તો તમે તમ રી વાંશીય પષૃ્ઠભ  વમ 
વવશે વિ ર ની વવગતો લખી શકો છો. 

હહસ્પેવનક મ  ળ આ પ  છે છે કે તમે હહસ્પેવનક છો કે લેહટનો. આને જાતીયત  
મ નવ મ ાં આવે છે, એક વાંશ નહીં. વાંશ બોક્સ ઉપર ાંત આને બર્હ્નિત 
કરો. 

 
 
2020 ની વસ્તી ગણતરી નાગહરકત્વ મવશે કોઈ પ્રશ્ન પછૂશે નહીં.  
 
જો તમ ર  ઘરમ ાં છ કરત  વધ ુલોકો રહ ેછે, તો તમ રે ફક્ત સ તમ ાં અને તને થી આગળ બિ  વ્યક્ક્તઓ 
મ ટે મ  ળભ  ત મ હહતી આપવાની  જરૂર છે. મ  ળ મ હહતી એટલ ેન મ, ઉંમર, જન્મ ત રીખ, બલિંગ, વાંશ, અને શુાં 
તે વ્યક્ક્ત ફોમચ ભરન ર વ્યક્ક્ત સ થે સાંબાંવિત છે.  
 
2020 ની વસ્તી ગણતરી મને શ ું નહીં પછેૂ? 
ફોમમ તમને તમારી ઇમમગે્રશન અથવા નાગહરકત્વની ક્સ્થમત મવશે પછૂશે નહીં.  
ફોમમ તમારા સામાજજક સ રક્ષા નુંબર માટે પછૂશે નહીં. 
 
શ ું મારે બિા પ્રશ્નોના જવાબ આપવા પડશે? 
સરકારી ક યદ  પ્રમાણ ે દરેકને વસ્તી ગણતરીમ ાં ભ ગ લેવ ની અને બિ  પ્રશ્નોન  સત્યપણ ેજવ બ આપવ ની 
આવશ્યકત  છે. જવ બ આપન ર ઓ કે જેઓ તેમનુાં ન મ અને સરન મુાં પ્રદ ન કરે છે, પરાંત ુએક અથવ  બે 
પ્રશ્ન છોડી દે છે, તે હજી પણ ગણ શે. જો તમે ઘણ  પ્રશ્નો છોડો છો અથવ  વસ્તી ગણતરીન  કોઈપણ જવ બો 
ન આપો તો, વસ્તી ગણતરીનો કમચર્ રી ખ  ટતી મ હહતી મેળવવ  મ ટે તમ ર  ઘરે આવી શકે છે. પ્રશ્નોન  
સત્યપણ ેજવ બ આપો; વસ્તી ગણતરીનો જવ બ આપતી વખતે જ ઠુાં ન બોલો. 
 
શ ું મારા જવાબો ખાનગી છે? શ ું 2020 ની વસ્તી ગણતરીના જવાબ આપવાથી મને ન કસાન થઈ શકે છે? 

• ગોપનીયત : વસ્તી ગણતરીની તમ મ મ હહતી ખાનગી છે. ક યદ  દ્વ ર , વસ્તી ગણતરી કર્ેરી 
ઇવમગ્રેશન સત્ત વ ળ ઓ, અન્ય સરક રી એજન્સીઓ અને લોકો સહહત કોઈની પણ વ્યક્ક્તની મ હહતી 
શેર કરી શકશ ેનહીં. સાંઘીય ક યદ મ ાં વસ્તી ગણતરીન  ડેટ  મ ટે ખ  બ જ સખ્ત ગોપનીયત  રક્ષણ છે 
અન ેતે તમ રી મ હહતીને સરુબક્ષત ર ખ ેછે. 

• દાંડ: તમ ર  ડેટ ની પહોંર્વ ળ  દરેક વસ્તી ગણતરી કર્ેરીન  કમચર્ રી તમ રી મ હહતીને સરુબક્ષત 
ર ખવ  મ ટે જીવન ભર પ્રતિજ્ઞા  લે છે. જો વસ્તી ગણતરી કર્ેરીનો કમચર્ રી આ ક યદ નુાં ઉલ્લાંઘન 
કરે છે, તો તે સરકારી ગનુો છે; તેનો દાંડ તીવ્ર છે, જેમ ાં પ ાંર્ વષચ સિુીની િેડરલ જેલની સજા, 
$250,000 સિુીનો દાંડ અથવ  બાંને શ મેલ છે. 

• ડેટ  રક્ષણ: આ ઉપર ાંત, વસ્તી ગણતરી કર્ેરી દ્વ ર  એકવત્રત કરવ મ ાં આવલે  જવ બોનો ઉપયોગ 
ફક્ત આંકડ કીય હતે ુમ ટે કરી શક ય છે. વસ્તી ગણતરી કર્ેરી ફક્ત એકવત્રત આંકડ  પ્રક વશત કરે છે 
અન ેકોઈ વ્યક્ક્ત, વ્યવસ ય અથવ  સાંસ્થ ને ઓળખી શકે તેવી મ હહતી પ્રક વશત કરી શકશ ેનહીં. 
િેડરલ, ર જ્ય અને સ્થ વનક સરક રની એજન્સીઓને કોઈપણ વસ્તી ગણતરીને જવ બ આપ્યો હોય 
તેવ  વ્યક્ક્તન  નકુસ ન મ ટે વસ્તી ગણતરી કર્ેરી દ્વ ર  ઉત્પ હદત આંકડ કીય ડેટ સેટનો ઉપયોગ 
કરવો પ્રવતબાંવિત છે. 

 
 



 

 

 

2020 ની વસ્તી ગણતરી પણૂમ કરવા માટે મારે ભાષા સહાયની જરૂર હોય તો? 
ઓનલાઇન: ઇન્ટરનેટ સ્વ-જવ બ ફોમચ ર્ ઇનીઝ (સરળ), જાપ નીઝ, કોહરયન, ટ ગ લોગ અને વવયેતન મીઝ 
સહહત 12 બબન-અંગ્રેજી ભ ષ ઓમ ાં મળે છે. 
 
ફોન: ર્ ઇનીઝ (મેન્ડહરન અને કેંટોનીઝ), જાપ નીઝ, કોહરયન, ટ ગ લોગ અને વવયેતન મીઝ સહહત અંગ્રેજી 
અને 12 બબન-અંગ્રેજી ભ ષ ઓમ ાં ફોન સમથચન ઓફર કરવ મ ાં આવે છે. દરેક ભ ષ  મ ટે સમવપિત ટોલ-ફ્રી 
વસ્તી ગણતરી કર્ેરી ફોન નાંબર દ્વ ર , કોલર વસ્તી ગણતરી પર વધ ુમ હહતી મેળવી શકે છે, પ્રશ્નો પ  છી શકે 
છે અને ફોન દ્વ ર  તેમન  વસ્તી ગણતરીન  ફોમચન  જવ બો આપી શકે છે.  
 
પેપર: પેપર ફોમચ ફક્ત અંગ્રેજી અને સ્પેવનશમ ાં જ મળે છે. 
 
ભાષા સહાયતા સુંસાિનો: વસ્તી ગણતરીની કર્ેરી ભ ષ ન  શબ્દકોષ, ભ ષ  ઓળખ ક ડચ અને 59 અંગ્રેજી ન 
હોય તેવી ભ ષ ઓમ ાં ભ ષ  મ ગચદવશિક ઓ બન વી રહી છે, જે  www.2020census.gov પર મ  કવ મ ાં આવશે. 
 
તમે વસ્તી ગણતરી વવશેન  વિ ર ન  સ ાંસ િનો જેમ ાં સમ ુદ યન  સભ્યો મ ટેની તથ્યશીટો અને 
સમદુ ય-આિ હરત સ ાંસ્થ ઓ શ મેલ છે  તેwww.countusin2020.org/resources પર શોિી શકો છો. 
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