
 

 

 

 
 
2020 ની વસ્તી ગણતરી તમારા સમદુાયને કેવી અસર કરે છે 
 
વતતમાનને સરુક્ષિત કરો, ભવવષ્ય માટે રોકાણ કરો 
વસ્તી ગણતરીનો ડટેા સનુનનિત કરવામાાં મદદ કરે છે કે તમારા કુટુાંબ અન ેસમાજને સમદૃ્ધિ માટે વાનષિક સાંઘીય $800 
અબજથી વધનુા સાંઘીય ભાંડોળ માાંથી કેવી રીતે ફાળો મળે તે તમારા નવકાસ પર અસર કરી શકે છે. 
 
આનાથી તમારા સમદુાયને કેવી રીતે ફાયદો થાય છે? 

 
 
 
 
 
 

તમારા સમાજ માટે સસંાધનો મેળવો 
તમારા સમાજમાાં દરેક વ્યક્તતની ગણતરી થવાથી તમે  અનતરરતત સાંઘીય ભાંડોળ મળેવી શકો છો. બીજી બાજુ, દરેક 
વ્યક્તત જે વસ્તી ગણતરીમાાં ભાગ લેતો નથી તે તમારા સમાજને દર વષ ેહજારો ડોલરનો ખર્ચ કરાવે છે. વસ્તી ગણતરી 
દર 10 વષે ફતત એક જ વાર થાય છે, તેથી આ ખોટ 2030 સધુી દર વષે થશે, અંત ેતેમાાં ઘણા બધા સાંસાધનોની ખોટ 
ઉમેરાશે.  
 
વસ્તી ગણતરીમાાં ભાગ લેવાનો અથચ છે કે તમે તમારા સમાજ માટે સાંઘીય ભાંડોળના વાજબી રહસ્સાનો દાવો કરી રહ્યા 
છો. તમારા સમાજ જે પૈસા માટે હકદાર છે તે ગમુાવશો નહીં. 
 
ખાતરી કરો કે તમારા સમાજની ગણતરી થાય 
વસ્તી ગણતરીના ડટેાનો ઉપયોગ ફતત સાંઘીય ભાંડોળ નક્કી કરવા માટે જ નથી થતો, પરાંત ુસાંસાધનોનુાં રોકાણ ક્ાાં 
કરવુાં તે અંગે નનણચય લનેારાઓન ેમારહતી આપવા માટે પણ થાય છે.  વસ્તી ડટેાની અસર તમારા સમદુાય પર પડ ેછે 
કારણ કે ડટેા આયોજન અન ેરોકાણને અસર કરે છે.  
 
જ્યારે સર્ોટ ગણતરી થાય છે, 

• ત્યારે સ્થાનનક શાળા જજલ્લાઓને ખબર પડશ ેકે નવી શાળાઓ ક્ાાં બનાવવી અથવા હાલની શાળાઓને કેવી 
રીતે નવસ્તતૃ કરવી, 

• ત્યારે સ્થાનનક સરકારો જાણશે કે આવાસની જરૂરરયાતો માટે કેવી યોજના બનાવવી, 
• સ્વાસ્્ય સાંભાળ પ્રદાતાઓ જાણશ ેકે તેઓન ેઆસપાસના લોકો માટે કઈ પ્રકારની સાંભાળને પ્રાધાન્ય આપવાની 

જરૂર છે,  

Medicaid અન ે હાઇવ ેભડંોળ 
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વવશષે વશક્ષણ અનદુાન 
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• વ્યવસાયોન ેખબર પડશ ેકે નવા સ્ટોર અન ેસેવાઓ ક્ાાં ખોલવી, અન ે
• એડવોકેટ પાસ ેસમદુાયના સભ્યોના જીવનમાાં સધુારો કરવામાાં સહાય માટે નીનતઓ તૈયાર કરવા અન ેઅમલમાાં 

લાવવા માટેનો ડટેા હશ.ે 
 
રાજકીય પ્રવતવનવધત્વ માટે ગણના કરવો 
સરકારમાાં તમારો અવાજ સાંભળાય છે તેની ખાતરી કરવા માટે વસ્તી ગણતરીના ડટેા મહત્વપણૂચ છે.  
 
ડટેા નો ઉપયોગ નીચે લખલેા કામો માટે થાય છે: 

• ય.ુએસ. હાઉસ ઓફ રરપે્રઝન્ટેરટવ્સમાાં દરેક રાજ્યન ેકેટલી સીટ મળે તે નનધાચરરત કરવા, જે તમારા સમદુાય માટે 
રાજકીય શક્તતમાાં બદલાય છે. 

• સરકારના તમામ સ્તરે રાજકીય જજલ્લા નકશા ફરીથી બનાવવા.  
• વાંશના આધારે ભેદભાવ સામે મતદારોનુાં રક્ષણ કરવા. 
• ખાતરી કરો કે અનધકારક્ષેત્રો મતદારોને ભાષા સહાય પરૂી પાડવા. 

  
 
પ્રત્યેક જવાબ તમારા સમાજ માટે મહત્ત્વનો છે 
કેટલાક સમાજમાાં ખાસ કરીન ે"ગણતરી કરવી મશુ્કેલ" હોય છે --- આનો અથચ એ કે આ સમાજમાાં, સાંભવત છે કે ઘણા 
લોકો વસ્તી ગણતરી માટે જવાબ નહીં આપે.  આના લીધ ેવસ્તી ગણતરીમાાં અપ્રમાણસર ઓછી ગણતરી થઇ શકે છે --- 
જ્યાાં સમદુાયમાાં રહતેા લોકોની વાસ્તનવક સાંખ્યા કરતા વસ્તી ગણતરીના રેકોડચ પ્રમાણ ેલોકોની સાંખ્યા ઓછી હોય છે. 
ઐનતહાનસક દૃષ્ટટએ ગણતરી કરવી મશુ્કેલ હોય તેવા સમદુાયોમાાં વાંશીય અન ેજાનતય લઘમુતીઓ, ભાડુઆત, મયાચરદત 
અંગ્રેજી કુશળતાવાળા લોકો, ઇનમગ્રન્ટ અને નાના બાળકો શામેલ છે.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ઘણાાંએવશયન અમેરરકન , મળૂ હવાઇયન અન ેપેનસરફક આઇલેન્ડસચ સમદુાયના લોકો ગરીબતા અન ેબેકારીના ઉચ્ર્ દર 
વાળા, જ્યાાં ક્સ્થર અન ેસસ્તુાં આવાસ શોધવામાાં વધ ુમશુ્કેલો પડ,ે નીર્ી શૈક્ષણણક પ્રાપ્તત અન ેભાષાની વધ ુઅવરોધો 
ધરાવતા હોય જ્યાાં ગણતરી કરવી મશુ્કેલ થાય એવા ક્ષેત્રમાાં રહ ેછે. ઓછી ગણતરીના પરરણામ ેએવશયન અમેરરકન, 
મળૂ હવાઇયન અન ેપેનસરફક આઇલેન્ડર લોકોની જરૂરરયાત માટે મળી શકે તેવા  રકારી ભાંડોળની ખોટ થાય છે. 2020 
માાં આપણા સમદુાયોની સાંપણૂચ ગણતરી કરવામાાં આવ ેઅન ેઆગામી દાયકામાાં તમેનો યોગ્ય રહસ્સો મળે તે સનુનનિત 
કરવા માટે દરેક વ્યક્તતએ વસ્તી ગણતરીમાાં ભાગ લેવાની આવશ્યકતા છે.   
 

તમે વસ્તી ગણતરી નવશે વધ  ુમારહતી www.countusin2020.org/resources પર મેળવી શકો છો. 

AANHPI 2020 ની જનગણનામાાં ગણતરી ન કરી શકાય એવ ાં જોખમ ધરાવતા સમ દાયો 
 

5 પૈકી 1 
 

એવશયન અમરેરકનો ગણતરી કરવામા ંમશુ્કેલ જનગણના વવસ્તારોમા ંરહ ેછે 

 

3 પૈકી 1 
 

મળૂ હવાઇયન અન ેપવે રિક આઇલને્ડ સ ગણતરી કરવામા ંમશુ્કેલ જનગણના વવસ્તારોમા ંરહ ે

છે 
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