
 

 

 

 

 

 
વસ્તી ગણતરી 101 માટે સપંર્ક  ર્રવા અને  

સમાજ આધારરત સસં્થાઓ શ  ંર્રી શરે્ છે 
 

સફળ વસ્તી ગણતરી માટે એશિયન અમેરિકન, મળૂ હવાઇયન અને પશેસફફક આઇલેન્ડસસ સમદુાયોની સપંણૂસપાણે 
અને સચોટ ગણતરી કરવી મશુ્કેલ છે. તમે ખાતરી કરી િકો છો કે તમારા સમાજની ગણતરી 2020 વસ્તી ગણતરીમા ં
કરવામા ંઆવે! અહીં કેટલીક ઘટનાઓ અને પ્રવશૃિઓ છે જેનાથંી સમાજ-આધાફરત સસં્થાઓ આ વાત ફેલાવવામા ં
સહાય કરી િકે છે.  

 

ગ્રીષ્મ 2019 - વસ્તી ગણતરી રિવસ  

આયોજન અને સરં્લન 

 
 

વસ્તી ગણતરીઓફિસના પાટકનર બનો 
આપણને એશિયાયી અમેફરકી, મળૂ હવાઇયન અન ેપેશસફફક આઇલેન્ડસસ સમદુાય આધાફરત સસં્થાઓની જરૂર છે જે 

આપણા સમદુાયોને જાણ ેછે અને તેઓ જાણ ેછે કે તઓેન ેવસ્તી ગણતરી કચેરીના પાટસનર બનાવવા માટે તેમના 
સધુી કેવી રીત ેપહોંચવુ.ં વસ્તી ગણતરી કચેરીના પાટસનર એ વસ્તી ગણતરી એમ્બસેેડર છે જે વસ્તી ગણતરીમા ંભાગ 

લેવાના મહત્વ શવિ ેજાગશૃત લાવવામા ંમદદ કરે છે. વસ્તી ગણતરી કચેરીના પાટસનર શવશવધ રીતે કામ કરી િકે છે - 

વસ્તી ગણતરી કચેરીની માફહતી િેર કરવાથી લઈન ેમેસેજ કરવા સધુી, વકસિોપની ગોઠવણ કરવી, સમદુાયના 
સભ્યોન ેકચેરી સાથે નોકરી માટે અરજી કરવા હતે ુપ્રોત્સાફહત કરવા. વસ્તી ગણતરી ઓરિસ ના પાટસનર બનવા માટે, 

2020 વસ્તી ગણતરી પાટસનરિીપ પ્રોગ્રામનો census.partners@census.gov અથવા તમારી એરિયાની વસ્તી 
ગણતરી ઓરિસનો (Atlanta.rcc.partnership@2020census.gov, Chicago.rcc.partnership@2020census.gov, 

Dallas.rcc.partnership@2020census.gov, Los.Angeles.rcc.partnership@2020census.gov, 

New.York.rcc.partnership@2020census.gov, Philadelphia.rcc.partnership@2020census.gov) પર સપંકસ  કરો. 
 

સમય અને સસંાધન પ્રશતબદ્ધતા: નાના  થી મધ્યમ. તમે અપડેટ પ્રાપ્ત  કરી િકો છો અને તમારા  
સમદુાય સાથે િેર કરી િકો છો! 

  



 

 

 

 

સપંણૂક ગણતરી સમમમત સાથે જોડાઓ અથવા સ્થામપત ર્રો 
સપંણૂસ ગણતરી સશમશત કાયસક્રમ, લીડરોને પહોંચ પ્રાપ્ત કરવા માટેના અભભયાનને સકંલન કરવામા ંમદદ કરે છે અને 
વસ્તી ગણતરી અંગ ેજાગશૃત લાવવા માટે તે મહત્વપણૂસ છે. સપંણૂસ ગણતરી સશમશતઓ (Complete Count 

Committees, CCCs) ઘણીવાર િહરે અથવા કાઉન્ટી સ્તરે સ્થાશનક સરકારી અશધકારીઓ દ્વારા ચલાવવામા ંઆવે છે, 

અને તેમા ંચચસ અથવા અન્ય ધાશમિક સમાજો   , સેવા સસં્થાઓ, નાગફરક અશધકાર સસં્થાઓ, સ્થાશનક ઉદ્યોગો, 
યશુનયન અન ેસ્થાશનક મીફડયા જેવા શવશવધ સામાજજક, રાજકીય અને આશથિક ક્ષતે્રના પ્રશતશનશધઓ િામેલ હોય છે. 

CCC ની સ્થાપના થઈ છે કે નહીં તે પછૂવા અન ેતેમા ંિામેલ કેવી રીતે થવુ ંતે િોધવા માટે તમારા સ્થાશનક ચ ૂટંાયેલા 
અશધકારીઓનો સપંકસ  કરો. જો તમારી સ્થાશનક સરકારે CCC ની સ્થાપના નથી કરી, તો તમારા ચ ૂટંાયેલા અશધકારીના 
કાયાસલયને કૉલ કરો અથવા વસ્તી ગણતરી તમારા સમદુાયોને કેમ અસર કરે છે અને તેમનો સમથસન કેમ મહત્વપણૂસ 
છે તે િેર કરવા એક મીટીંગ ગોઠવો.  
 

સમય અને સસંાધન પ્રશતબદ્ધતા: નાના થી મોટા. જો CCC પહેલેથી જ અસ્સ્તત્વમા ં છે , તો તમે માફહતી  
એકશત્રત કરવા અને અન્ય લોકો સાથે સકંલન કરવા  માટે  બેઠકોમા ં જઇ િકો છો. જો તમે નેત તિીકેની 
મોટી  ભશૂમકા  શનભાવવા  મા ંગતા  હો, તો તમે CCC ને ગોઠવવામા ં મદદ કરી િકો છો. 

 

ગ્રીષ્મ 2019 - પાનખર 2019 

“ગણતરી મેળવવા” ની તૈયારી ર્રવી 
 

  

પહોંચ પ્રાપ્ત ર્રવા માટેની સામગ્રી બનાવો અને મવતરરત ર્રો 
જેમ જેમ તમે તમારા સમાજને જોડવાનુ ંિરૂ કરો છો, તેમ તેમ સમાજને પહોંચાડવા માટેની સામગ્રી બનાવવુ ં
મહત્વપણૂસ છે કે જે તમારા લભક્ષત પ્રેક્ષકો સાથે સમંત થિે અને લોકોને સહાય અન ેવધ ુમાફહતી મેળવવા માટે 

પ્રોત્સાફહત કરિ.ે  

• એવા મેસેજો મોકલો કે જે તમારા સમાજ સાથે સમંત થિે. 

• પહોંચ પ્રાપ્ત કરવા માટેની સામગ્રીમા ં: પોસ્ટકાડસ, ફ્લાયર, સોશિયલ મીફડયા પોસ્ટ, ન્યઝૂલેટરોમા ંસમાશવષ્ટ 

કરાયેલ લખાણ, વસ્તી ગણતરી શવિેના પ્રશ્નો અને ભચિંતાઓને સબંોધતા િેક્ટિીટો અને વધ ુમારહતી હોઈ િકે 

છે!  

• જ્યારે પણ િક્ય હોય, ત્યારે આ સામગ્રીને સબંશંધત ભાષાઓમા ંઅનવુાફદત કરો અને તેઓ સાસં્કૃશતક રીત ે

સક્ષમ છે તેની ખાતરી કરવા સમાજના સભ્યો પાસ ેઅનવુાદની સમીક્ષા કરાવો. વસ્તી ગણતરીની ઓરિસ 

૫૯ અંગ્રેજી ન હોય તેવી ભાષાઓમા ંભાષાના િબ્દકોષ બનાવી રહી છે જેમા ંઅનવુાદોમા ંસસુગંતતા 
મેળવવા માટે સામાન્ય રીતે વપરાયેલા વસ્તી ગણતરીના િબ્દો િામેલ છે. 

• તમે અમારા વીફડઓ, બ્લોગ, રાજ્ય િેક્િીટો અને વધનેુ www.countusin2020.org/resources પર િેર 

અન ેઍક્સેસ  કરી િકો છો.  

http://www.countusin2020.org/resources
http://www.countusin2020.org/resources


 

 

 

 

સમય અને સસંાધન પ્રશતબદ્ધતા: નાના  થી મધ્યમ. જો તમારી  પાસે પોતાની  સામગ્રી  બનાવવા  માટે  
સમય ન હોય તો, તમે www.countusin2020.org/resources પર ઉપલબ્ધ સામગ્રીન ુ  ં શવતરણ કરી િકો 
છો. અથવા  તમે તમારી  પોતાની  બનાવી  િકો છો! 

 

પાનખર 2019 - મશયાળો 2020 

વસ્તી ગણતરી માટે જાગમૃત વધારો અને જવાબ આપવા માટે પ્રોત્સાહન આપો 
 
  

પહોંચ પ્રાપ્ત ર્રવા માટેની સામગ્રીન  ંમવતરણ શર  ર્રો 
તમારા સમાજમા ં- નાના ફ્લાયરથી લઈન ેમાફહતીપ્રદ િેક્ટિીટો સધુી - પહોંચ પ્રાપ્ત કરવા માટેની સામગ્રીનુ ં
શવતરણ કરો. તમે વસ્તી ગણતરી શવિેની માફહતી પહોંચતી  કરવા માટેના વતસમાન કામમા ંિામેલ કરી િકો છો 
અથવા વસ્તી ગણતરીને લગતી ઘટનાઓ અને અભભયાનો ગોઠવી િકો છો.  
 

સમય અને સસંાધન  જરુ રિયાતો  :    નાના  થી મધ્યમ. તમે તમારા  અત્યાિના  પ્રોગ્રામ દ્વારા  સામગ્રીન ુ  ં
શવતરણ કરી િકો છો, અથવા  અન્ય સમદુાય કાયસક્રમોમા ં ભાગ લેવા  અને સ્થાશનક વ્યવસાયોમા ં ફ્લાયર 

નાખવા  માટે  વધ  ુસમય  પસાર કરી િકો છો.  

   

પડોશમા ંપ્રચાર ર્રવો 
આગામી વસ્તી ગણતરી શવિ ેજાગશૃત લાવવાનો એક ઉિમ રસ્તો એ છે કે શવશિષ્ટ પડોિમા ંપ્રચાર કરવો, ખાસ 

કરીને ત્યા ંજ્યા ંએવા લોકો રહ ેછે જેઓ પોતાના વસ્તી ગણતરીના ફોમસ પણૂસ કરવામા ંસાવચેત રહ ેછે અથવા તેમના 
પફરવાર અન ેસમાજ માટે ચોક્કસ ગણતરીના મહત્વન ેસમજી િકતા નથી. વસ્તી ગણતરી િરૂ થાય તે પહલેા ં
જાગરૂકતા લાવવા માટે અન ેવસ્તી ગણતરી દરશમયાન લોકો જવાબ આપવાનુ ંયાદ રાખ ેઅન ેકેવી રીત ેજવાબ 

આપવો તે સમજે એ સશુનશિત કરવા માટે તમે ઘરે ઘરે મલુાકાત લઇ િકો છો અથવા ફોન દ્વારા સપંકસ  કરી િકો છો. 
પ્રચાર ફક્ત િૈક્ષભણક હતે ુમાટે હોવો જોઈએ. વસ્તી ગણતરી ઓરિસ ના કમસચારીઓ શસવાય બીજા કોઈએ પણ 2020 

ની વસ્તી ગણતરી માટે માફહતી એકઠી કરવા ઘરે-ઘરે જવુ ંજોઈએ નહીં. જવાબ ન મળ્યો હોય તેનુ ંઅનસુરણ કરવા 
માટે મોટાભાગના વસ્તી ગણતરીના કામદારો મે મફહનાના મધ્યથી ક્ષેત્રમા ંરહિ,ે વસ્તી ગણતરી કરનારાઓએ 

પોતાની કામગીરી િરૂ કરે ત્યારે કોઈપણ મ ૂઝંવણ રોકવા માટે કોઇપણ પ્રચાર મે 2020 પહલેા ંથવો જોઇએ. તમારા 
ક્ષેત્રના "ગણતરી કરવી મશુ્કેલ" નકિાને જોઈન ેતમે એવા ક્ષેત્ર ઓળખી િકો છો જ્યા ંલોકોની વસ્તી ગણતરીનો 
જવાબ આપવાની સભંાવના ઓછી છે: www.censushardtocountmaps2020.us.  આિરે પાચં માથંી એક એશિયાયી 
અમેફરકી અન ેત્રણ માથંી એક મળૂ હવાઇયન અન ેપેશસફફક આઇલેન્ડરો ગણતરી કરવી મશુ્કેલ હોય તેવા ક્ષેત્રમા ંરહ ે

છે.  

 

http://www.countusin2020.org/resources
http://www.censushardtocountmaps2020.us/
http://www.censushardtocountmaps2020.us/


 

 

 

સમય અને સસંાધન જરુ રિયાતો: મધ્યમ થી મોટ ં . ગણતરી  કરવી  મશુ્કેલ હોય તે ક્ષેત્રોને ઓળખવામા ં, 
ફક્રયા  પ્લાન બનાવવામા ં અને પહોંચ પ્રાપ્ત કરતા  લોકોને તાલીમ આપવામા ં સમય લાગિે. જો તમારી  
પાસે સ્વયસંેવકોન ુ  ંએક  જૂથ છે  જે વસ્તી  ગણતરીમા ં પહોંચ પ્રાપ્ત કરવા  માટે  મદદ કરવા  મા ંગે છે  તો 
આ એક સરસ યોજના  બનિે.  

   

સમાજ ઘટનાઓ પર પહોંચ પ્રાપ્ત ર્રો 
અસરકારક પહોંચ અભભયાને શવશવધ કાયસક્રમો અને સ્થળોએ સમદુાયના લોકોન ેલભક્ષત કરવા જોઈએ. રજાઓ, 

તહવેારો અન ેસમદુાયના કાયસક્રમોમા ંહાજરી આપો અને તમારા સમદુાય સાથ ેઆગામી વસ્તી ગણતરી અને સપંણૂસ 
અને સચોટ ગણતરીના મહત્વ શવિે વાત કરો. સમદુાયના સભ્યો સાથ ેઅનવુાફદત સામગ્રી િેર કરો. 
 

સમય અને સસંાધન પ્રશતબદ્ધતા: નાના  થી મધ્યમ. તમે એક અથવા  ઘણા કાયસક્રમમા ં હાજરી  આપી િકો 
છો! દરેક પ્રયત્નો ગણતરી  મેળવવામા ં મદદ કરી િકે  છે .   

 

પોતાના પહોંચ ર્ાયકક્રમની યોજના બનાવો 
બધા િૈક્ષભણક કાયસક્રમ મોટા પાય ેથવા જોઈએ તે જરૂરી નથી. લચં માટે થોડા લોકોન ેતમારા કાયાસલયમા ંઆમશંત્રત 

કરવા જેટલુ ંસરળ હોઈ િકે છે. તમે તમારા હાલના પ્રોગ્રામ અને સેવાઓ, જેમ કે ક્ક્લશનક, સભ્યપદ સભાઓ, માફહતી 
સત્રો, વગો અન ેવધમુા,ં સસંાધનો આપીને અથવા લોકોન ેતેમના ફોમસ ભરવામા ંસહાય કરવાને, વસ્તી ગણતરી 
પહોંચ અન ેશિક્ષણનો સમાવેિ કરી િકો છો. જો તમારી પાસ ેવધ ુસમય, સસંાધનો અને ક્ષમતા છે, તો તમે મોટા 
કાયસક્રમ દ્વારા તાકાત અને ઉત્સાહને બનાવી િકો છો અને બ્લોક પાટી, કેમ્પસ કાયસક્રમ અથવા હાઉસ પાટી ગોઠવી 
િકો છો. 
 

સમય અને સસંાધન જરુ રિયાતો: નાના  થી મોટા. દરેક પ્રયત્નો મદદ કરે  છે  - તમે તમારા  અને તમારા  
સમાજ માટે  યોગ્ય કાયસક્રમનો આકાર, પ્રકાર અને સખં્યા  પસદં કરી િકો છો.  

 

માચક 2020 - જ લાઈ 2020 

રક્રયાની પે્રરણા અને જવાબ આપવાન  ંપ્રોત્સાહન 

 

એર્ સ્થાન સ્થામપત ર્રો જયા ંલોર્ો મારહતી મેળવી શરે્ અને તેમના ફોમક ભરી શરે્ 

તમે સમાજના સભ્યોની વસ્તી ગણતરીના પ્રશ્નો અન ેતેમના વસ્તી ગણતરીના ફોમસ સબશમટ કરવામા ંમદદ 
કરવા માટે સહાય કેન્રો સ્થાશપત કરી િકો છો. તમે લોકોન ેતમારી પોતાની સસં્થાની સાઇટ પર સહાય કરી િકો છો, 
અથવા તમે શવશ્વસ ુભાગીદારો જેમ કે જાહરે પસુ્તકાલયો, િાળાઓ, સમદુાય કેન્રો અને એક બીજા સસં્થઓ સાથ ે
કામ કરી િકો છો. તમારંુ સહાય કેન્ર વસ્તી ગણતરી શવિ ેજાગરૂકતા વધારવા, વસ્તી ગણતરી શવિેના પ્રશ્નોના 
જવાબો આપવા, ભાષા સહાય પ્રદાન કરવા, છાપેલા ભાષાતંફરત સસંાધનો વહેંચવા અને વસ્તી ગણતરીના ફોમસ 
સબશમટ કરવા માટે ઇન્ટરનેટ એક્સૈસ વાળા ટેબ્લેટ અથવા કમ્પ્યટુર પ્રદાન કરવા માટે કાયસક્રમોનુ ંઆયોજન કરી 
િકે છે.  
 



 

 

 

વસ્તી ગણતરી સહાયની સ્થાપના, સકંલન અન ેતેન ેજાહરે કરવા માટે તમારા રાજ્ય, કાઉન્ટી અને / અથવા િહરેની 
સપંણૂસ ગણતરી સશમશતઓ સાથે કામ કરો. સોશિયલ મીફડયા, સ્થાશનક સામાજજક અને સાસં્કૃશતક સસં્થાઓ, મરંિિો, 
સમદુાય આધાફરત અખબારો અથવા ન્યઝૂલેટરો, રોજગારના સ્થળો, સેવા પ્રદાતા કાયાસલયો અને અન્ય સ્થળો જ્યા ં
લોકો એકઠા થતા ંહોય ત્યા ંઆ જગ્યાઓના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપો. પાછલા વષોમા,ં વસ્તી ગણતરીની કચેરીઓ 

લોકોને તેમના વસ્તી ગણતરીના ફોમસ વ્યસ્ક્તગત રૂપે પણૂસ કરવામા ંસહાય કરવા માટે પોતાના ંપ્રશ્નાવલી સહાયતા 
કેન્રો સ્થાપ્યા હતા, પરંત ુ2020 ની વસ્તી ગણતરી માટે કચેરીની યોજનાઓ હજી સ્પષ્ટ નથી. તેનો અથસ એ છે કે 

સમદુાય-આધાફરત સસં્થાઓ માટે વ્યસ્ક્તગત સહાય કરવી મહત્વપણૂસ છે.  

  

સમય અને સંસાધન પ્રમતબદ્ધતા: મધ્યમ થી મોટ ં . પ્રશ્નાવલી  સહાયની  ઉપલબ્ધતાની  જાહેરાત કરવા, 
સહાય પરૂી પાડનારા  લોકોને તાલીમ આપવા  અને કાયસક્રમ આયોજજત  કરવામા ં સમય લાગિે.  

 

વસ્તી ગણતરીના મશક્ષણ માટે સચંારની તર્ોનો ઉપયોગ 

2020 ની વસ્તી ગણતરીમા ંસ્થાશનક પ્રચભલત અને વિંીય માધ્યમો સાથે જોડાયન ેઅને તમારી સસં્થાના ન્યઝૂલેટર, 

ઇમેઇલ લીસ્ટ, મેસેજ બોડસ  અને તમે સચંાર માટે જેનો પણ ઉપયોગ કરો છો તેના દ્વારા તમારા સભ્યો અને ઘિાકો સાથ ે

વાતચીત કરીન ેવસ્તી ગણતરી માફહતી શવતફરત કરો. વસ્તી ગણતરી તમારા સમાજ માટે સરળ, સરુભક્ષત અને 
મહત્વપણૂસ છે તે  જણાવવા માટે ફેસબકુ, ટ્શવટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ, સ્નેપચેટ, વીચેટ, વોટ્સએપ અને અન્ય પ્લેટફોમસનો 
ઉપયોગ કરો.  
 

સમય અને સસંાધન પ્રશતબદ્ધતા: નાના  થી મોટા. દરેક પ્રયત્નો મદદ કરે  છે  - સોશિયલ મીફડયા  પરની  
કેટલીક પોસ્ટથી  લઈને પ્રેસ કોન્ફરન્સન ુ  ંઆયોજન કરવા  સધુી!  

એશિયાયી  અમેફરકી  એડવાસ્ન્સિંગ જસ્સ્ટસને ડાઉનલોડ કરવાન ુ  ંભલૂિો  નહીં 
પ્રારંભ કરવામા ં સહાય માટે  સમ ુદાય જોડાણ અને સચંાર ટ ૂલફકટ! 

www.countusin2020.org/resources  
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