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2020 ની જનગણના આપનું સવાગત છ 

દરેક લોકોની ગણતરી જરૂરી છે.
આ જનગણનાનો ધયેય યુ.એસ.માં દરેક જીવતા વયત્તને એકવાર, એક જ વાર અને 
યોગય સથાને ગણવાનો છે. તમારા સમુદાયના દરેકની ગણતરી કરવાનું સતુનતશચિત 
કરવા માટે અમને તમારી સહાયની જરૂર છે.

પ્રશનાવલીનો માતહતી મહતવપૂણ્ગ છે.
યુ.એસ.ના બંધારણમાં દર 10 વર્ષે પ્રશનાવલીની જરૂર પડે છે. આ પરરણામોનો 
ઉપયોગ કોંગે્સમાં દરેક રાજયની બેઠકોની સંખયા ન્કી કરવા, મતદાન 
તજલલાઓ માટેની સીમાઓ દોરે છે અને દર વર્ષે સમુદાયોમાં સમવાયી ભંડોળમાં 
$ 675 તબતલયનથી વધુ કેવી રીતે ખચિ્ગવામાં આવે છે તે તનધા્ગરરત કરવા માટે 
કરવામાં આવે છે.

ભાગ લેવો એ તમારી નાગરરક ફરજ છે.
જન ગણના. પણૂ્ગ કરવાની આવશયકતા છે; તે આપણા લોક્ાહીમાં ભાગ લેવાનો 
અને “હંુ પણ છંુ!” કહેવાનો માગ્ગ છે.

તમારી માતહતી ગોપનીય રાખવામાં આવ્ે.
સમવાયી કાયદો તમારા પ્રતતભાવોનું રક્ષણ કરે છે. તમારા જવાબોનો ઉપયોગ ફ્ત 
આંકડાકીય માતહતી માટે થઈ ્કે છે અને કોઈ પણ સરકારી એજનસી અથવા કોટ્ગ 
દવારા તમારા તવરુદધ તેનો ઉપયોગ કરી ્કાતો નથી.

2020 ની જન ગણના કાગળ પ્રશનાવલી પણૂ્ગ કરવા માટે 
આ માગ્ગદર્્ગકાનો ઉપયોગ કરો.
2020 ની જન ગણના કાગળ પ્રશનાવલી દે્ ભરમાં મેઈલબો્સ અને ટપાલ દવારા 
આવ્ે.

– –

Were there any additional  people staying here on April 1, 2020
that you did not include  in Question 1?

Mark all that apply.

Start here

2.
Use a blue or black pen.

Before you answer Question 1, count the people living in this
house, apartment, or mobile home using our guidelines.

• Coun t all people, including babies, who live and sleep here
most of the time.

1. How many people were living or staying in this house,
apartment, or mobile home on April 1, 2020?

Number o f people =

• If no one liv es and sleeps at this address most of the time , go
online  or call the number on page 8.

Children, related or unrelated, such as newborn babies, 
grandchildren, or foster children

Relatives, such as adult children, cousins, or in-laws

Nonrelatives, such as roommates or live-in babysitters

People staying here temporarily

No additional people

3. Is this house, apartment, or mobile home — Mark ONE box.

Owned by you or someone in this household with a mortgage
or loan? Include home equity loans.

Owned by you or someone in this household free and clear
(without a mortgage or loan)?

Rented?

Occupied without payment of rent?

The census must also include people without a permanent
place to live, so:

• If someone who does no t have a permanent place to live is
staying here on April 1, 2020, count that person.

4. What is your telephone number?

Telephone Number

We will only contact you if needed for o�cial Census Bureau
business .

The Census Bureau also conducts counts in institutions and
other places, so:

• Do no t count anyone living away from here, either at college
or in the Armed Forces.

• Do no t count anyone in a nursing home, jail, prison, detention
facility, etc., on April 1, 2020.

• Leave these people o� your questionnaire, even if they will
return to live here after they leave college, the nursing home ,
the military, jail, etc. Otherwise, they may be counted twice.

OR go online  to complete your 2020 Census questionnaire.

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Economics and Statistics Administration

U.S. CENSUS BUREAUThis is the o�cial questionnaire for this address.
It is quick and easy to respond, and your answers are protected by law.

FOR
OFFICIAL
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તમે ્રૂ કરો તે પહેલા

1. તમારી પ્રશનાવલી ્ોધો અને તેના પ્રથમ પૃષ્ઠ પર જાવ.

2. અંગ્ેજી કાગળ પ્રશનાવલી પર તમારા જવાબો તચિત્નત કરવા માટે આ ગુજરાતી માગ્ગદર ્્ગકા માંની માતહતી 
વાપરો. આ માગ્ગદર્્ગકા પર તમારા જવાબો લખ્ો નહીં. 

3. પહેલા પ્રશનનો જવાબ આપતા પહેલા, નીચિે આપેલા રદ્ાતનદષે્ોનો ઉપયોગ કરીને આ મકાન, એપાટ્ગમેનટ 
અથવા મોબાઇલ ઘરમાં રહેતા લોકોની ગણતરી કરો.

કોને ગણવાના છે 

આ મકાન, એપાટ્ગમેનટ અથવા મોબાઈલ ઘરમાં રહેતા 
લોકોની ગણતરી કરો:

• મોટાભાગના સમયે જેઓ અહી રહે છે અને ઊંઘે 
છે તેવા બાળકો સતહત, બધા લોકોની ગણતરી 
કરો.

• જો કોઈપણ આ સરનામે મોટાભાગના સમયે 
રહેતા નથી કે ઊંઘતા નથી, તો ઑનલાઇન 
પ્રતતસાદ આપો. 

જન ગણના કાયમી સથળ તવના રહેતા લોકોનો પણ 
સમાવે્ થવો જોઈએ: 

• જો કોઈ વયત્ત કે જે જીવવા માટે કાયમી સથળ ન 
હોય, તે અહીં એતપ્રલ 1, 2020 થી રહે છે, તે 
વયત્તની ગણના કરો. 

જન ગણના બયુરો સંસથાઓ અને અનય સથળોમાં પણ 
ગણતરી કરે છે: 

• એતપ્રલ 1, 2020 માં નરસિંગ હોમ, જેલ, 
કારાગૃહ, અટકાયત સતુવધા, વગેરેમાં હોય તેવા 
કોઈની ગણતરી ન કરો. 

• આ લોકોને તમારી પ્રશનાવલી માંથી બહાર રાખો, 
ભલે તેઓ કોલેજ, નરસિંગ હોમ, લશકર, જેલ વગેરે 
છોડયા પછી અહીં રહેવા માટે પાછા આવ્ે. 
અનયથા, તેઓની બે વાર ગણતરી થઇ ્કે છે.

આગામી પૃષ્ઠ પર પ્રશનો અને સચૂિનો વાંચિો.  
આ માગ્ગદર ્્ગકા પર તમારા જવાબો લખ્ો નહીં.
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આગળના પાનાં પર આપેલા પ્રશનો પણૂ્ગ કરો
આ માગ્ગદર્્ગકા પર તમારા જવાબો લખ્ો નહીં

એતપ્રલ 1, 2020 ના રોજ આ મકાન, એપાટ્ગમેનટ અથવા મોબાઇલ ઘરમાં કેટલા 
લોકો રહેતા હતા અથવા રોકાયા હતા? 

એતપ્રલ 1, 2020 ના રોજ અહીં કોઈ અતતરર્ત લોકો રહેતા હતા કે જેઓને તમે 
પ્રશન 1 માં ્ામેલ નહોતા કયા્ગ? 

લાગુ પડતા તમામને  તચિત્નત કરો. 

 � બાળકો, સંબતંધત અથવા તબનસંબતંધત, જેમ કે નવજાત બાળકો, પૌત્રો, અથવા
પાલક બાળકો (foster)

 � સંબંધી, જેમ કે પુખત બાળકો, સાસરરયાં 

 � તબન-સંબંધીઓ, જેમ કે સહતનવાસી અથવા બાળકોની સંભાળ રાખનાર

 � અસથાયી રૂપે અહીં રહેતા લોકો

 � કોઈ વધારાના લોકો નથી

ા

આ મકાન, એપાટ્ગમેનટ અથવા મોબાઇલ ઘર — એક બૉ્સમાં  તચિત્નત કરો.

 � તમે અથવા આ ઘરનાં કોઈ વયત્ત ગીરો અથવા લોન સાથે માતલકી ધરાવો
છો? ગૃહ ઈત્વટી લોનસ ્ામેલ કરો.

 � તમે અથવા આ ઘરનાં કોઈ વયત્ત મુ્ ત કે સપષ્ટ (ગીરો અથવા લોન વગર)
સાથેની માતલકી ધરાવો છો?

 � ભાડા પર છે?

 � ભાડું ચિુકવણી કયા્ગ વગર ભોગવટો?

તમારો ટેતલફોન નંબર ્ું છે? 

જો જરૂરી હોય તો અમે માત્ર સત્ાવાર જન ગણના બયુરોના કાય્ગ માટે તમારો સંપક્ગ 
કરી્ું. 

ટેલીફોન નંબર

લોકોની સંખય
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પૃષ્ઠ 2 ની ડાબી બાજુએ આપેલા પ્રશનો પૂણ્ગ કરો
આ માગ્ગદર્્ગકા પર તમારા જવાબો લખ્ો નહીં

કૃપા કરીને અહીં રહેતા દરેક વયત્તની માતહતી પ્રદાન કરો. જો એવું કોઈ અહીં રહે 
છે જે ભાડું ચિુકવે છે અથવા આ તનવાસસથાનની માતલકી ધરાવે છે, તો તેને અથવા 
તેણીને વયત્ત 1 તરીકે સતૂચિબદધ કરીને ્રૂ કરો. જો કોઈ માતલક અથવા એવી 
વયત્ત જે ભાડું ચિૂકવે છે પણ અહીં રહેતા નથી, તો અહીં કોઇ પુખત વયના વયત્ત 
1 તરીકે સૂચિીબદધ કરીને ્રૂ કરો.

વયત્ત 1 નું નામ ્ું છે?

કૃપા કરીને અંગ્ેજી અક્ષરોમાં વયત્ત 1 નું નામ પ્રદાન કરો. 

મધય આદ્ાક્ષર 
(middle initial)

વયત્ત 1 નું લલંગ ્ું છે? એક બૉ્સમાં  તચિત્નત કરો.

 � પુરુર્  � સત્રી

વયત્ત 1 ની ઉંમર ્ું છે અને વયત્ત 1 ની જનમ તારીખ ્ું છે? 

1 વર્્ગથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે, ઉમર મતહનામાં ન લખો. 0 તરીકે ઉંમર 
લખો.

્ું વયત્ત 1 તહસપેતનક, લરેટનો, અથવા સપેતન્ મૂળની છે?

 � ના, તહસપેતનક, લરેટનો, અથવા સપેતન્ મૂળની નથી

 � હા, મે્સીકન, મે્ સીકન અમેરરકન, તચિકોનો

 � હા, પયુટટો રરકન

 � હા, ્યુબન

 � હા, અનય તહસપેતનક, લરેટનો અથવા સપેતન્ મૂળ — તપ્રનટ કરો, ઉદાહરણ
તરીકે, સાલવાડોરન, ડોતમતનકન, કોલત્બયન, ગવાટેમાલા, સપેતનયાડ્ગ,
એ્વાડોરરયન વગેરે.

પ્રથમ નામ 
(first name)

અંતતમ નામ(ઓ)
(last name[s])

એતપ્રલ 1, 
2020 ના 
રોજ ઉમર, 

વર્ટોમાં

મતહનો રદવસ જનમ વર્્ગ



6 યુ.એસ. જન ગણના બયુરો 

પૃષ્ઠ 2 ની જમણી બાજુએ આપેલા પ્રશન પૂણ્ગ કરો
આ માગ્ગદર્્ગકા પર તમારા જવાબો લખ્ો નહીં

વયત્ત 1 ની જાતત ્ું છ?

એક અથવા વધુ બૉ્સમાં  તચિત્નત કરો અને મૂળ તપ્રનટ કરો. 

� શવેત — તપ્રનટ કરો, ઉદાહરણ તરીકે, જમ્ગન, આઇરર્, ઇંતગલ્, ઇટાતલયન,
લેબનીઝ, ઇતજપતીયન, વગેરે.

� અશવેત અથવા આરરિકન અમેરરકન — તપ્રનટ કરો, ઉદાહરણ તરીકે, આરરિકન
અમેરરકન, જમૈકન, હૈતીયન, નાઇજરરયન, ઇથોતપયન, સોમાલી, વગેરે.

� અમેરરકન ઇતનડયન અથવા અલાસકા મૂળ તનવાસી — તપ્રનટ નામ નોંધાયેલ
અથવા મુખય આરદજાતતનું નામ, ઉદાહરણ તરીકે, Navajo Nation,
Blackfeet Tribe, માયન, એઝટેક, Native Village of
Barrow Inupiat Traditional Government, Nome
Eskimo Community, વગેરે.

� ચિાઇનીઝ � તવયેતનામીઝ � મૂળ હવાતલયન
� રફતલતપનો � કોરીયન � સામોઅન
� ભારતીય � જાપાનીઝ � કેમોરો
� અનય એત્યન — � અનય પેતસરફક દવીપ

તપ્રનટ કરો, ઉદાહરણ તનવાસી — તપ્રનટ કરો,
તરીકે, પારકસતાની, ઉદાહરણ તરીકે, ટોંગાન,
કંબોરડયન, મોનગ, રફતજયન, મા્્ગલીઝ,
વગેરે. વગેરે.

� અમુક અનય જાતત — જાતત અથવા મૂળ તપ્રનટ કરો.

ે

ે
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દરેક વધારાના વયત્ત માટે પ્રશનો પૂણ્ગ કરો
દરેક વધારાના વયત્તને નીચિેના બે વધુ પ્રશનો પૂછવામાં આવ્ે

આ માગ્ગદર્્ગકા પર તમારા જવાબો લખ્ો નહીં

્ું આ વયત્ત સામાનય રીતે બીજે ્યાયં રહે છે અથવા રોકાય છે? 

લાગુ પડતા તમામને  તચિત્નત કરો.

 � ના
 � હા, કોલેજ માટે
 � હા, લશકરી સોંપણી માટે
 � હા, નોકરી અથવા વયવસાય માટે
 � હા, નરસિંગ હોમમાં

 � હા, માતાતપતા અથવા અનય સંબંધી
સાથે

 � હા, મોસમી અથવા તદવતીય
તનવાસસથાન પર

 � હા, જેલ કે કારાગૃહમાં
 � હા, અનય કારણોસર

આ વયત્ત, વયત્ત 1 સાથે કેવી રીતે સંકળાયેલી છે? 

એક બૉ્સમાં  તચિત્નત કરો.

 � તવજાતીય પતત / પતની / જીવન સાથી
 � તવજાતીય અતવવાતહત સાથી
 � સમાન-જાતીય પતત / પતની / જીવનસાથી
 � સમાન-જાતીય અતવવાતહત સાથી
 � જૈતવક પુત્ર અથવા પતુ્રી
 � દત્ક પુત્ર અથવા પતુ્રી
 � સાવકો પુત્ર અથવા સાવકી પતુ્રી
 � ભાઈ અથવા બહેન

 � તપતા અથવા માતા
 � પૌત્ર/પૌત્રી
 � સાસુ-સસરા
 � જમાઈ અથવા પુત્રવધુ
 � અનય સંબંધી
 � રૂમના સાથી અથવા ઘરના સાથી (roommate or housemate)
 � પાલક બાળક (foster)
 � અનય તબનસંબતંધત
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જો તમે છ કરતાં વધુ લોકોની ગણતરી કરી હોય તો પૃષ્ઠ 8 પૂણ્ગ કરો
આ માગ્ગદર્્ગકા પર તમારા જવાબો લખ્ો નહીં

કૃપા કરીને તમે પ્રાપત થયેલા પોસટેજ ચિૂકવેલ પરતબડીયુંમાં પણૂ્ગ અંગે્જી પ્રશનાવલીને મેઇલ કરો.

2020 ની જન ગણના પ્રમાણમાં 
વધુ સરળ છ.

્ું તમે જાણો છો કે તમે ઑનલાઇન 
પ્રતતસાદ આપી ્કો છો?
જો તમે 2020 ની જન ગણના ઓનલાઈન પૂણ્ગ કરી ્કો 
છો તો પ્રશનાવલી પર તપ્રનટ કરેલ URL પર જાઓ. 

ે

D-G (guj) Gujarati

2020 ની જન ગણના પણૂ્ગ કરવા માટે 
તવરડઓ માગ્ગદર્્ગકાઓ અહી ઉપલબધ છે 
2020census.gov/languages

પ્રથમ નામ 
(first name)

મધય આદ્ાક્ષર 
(middle initial)

અંતતમ નામ(ઓ)
(last name[s])

પુરુર્ સત્રી એતપ્રલ 1, 
2020 ના રોજ 

ઉંમર, વર્ટોમાં

મતહનો રદવસ જનમ વર્્ગ વયત્ત 1 ને સંબંતધત છે?
� હા � ના




