
જાહરે પ્રશ્ન ન.ંજાહરે પ્રશ્ન ન.ં33  

હા

જો વસ્તી ગણ્રીનો ડેટા વવલબંિ્ થયો હોય ્ો લેજીસલેટીવ  જો વસ્તી ગણ્રીનો ડેટા વવલબંિ્ થયો હોય ્ો લેજીસલેટીવ  
પનુ:ડીસ્સરિસ્્ટિંગ સચૂતીને િદલવા માટે િધંારણતીય સધુારોપનુ:ડીસ્સરિસ્્ટિંગ સચૂતીને િદલવા માટે િધંારણતીય સધુારો

જ્ારે ફેડરલ વસ્તી ગણ્રીના ડેટામા ંવવલબં થા્ છે ત્ારે નવા લેજીસલેટીવ જિલલાઓ 
બનાવવામા ંઆવ ેછે ્ેન ેશુ ં્મ ેબધંારણમા ંફેરફાર કરવા બદલ સધુારો મજુંર કરશો?

વ્્તમાન COVID-19 રોગચાળાએ વસ્તી ગણ્રીના ડેટા સગં્રહમા ંવવલબં ક્યો છે. િો ન્ ુ
િસસી સમ્સર વસ્તી ગણ્રીના ડેટા પ્ાપ્ કરશ ેનહીં, ્ો નવા લેજીસલેટીવ જિલલાઓ એક 
વર્તના અં્મા ંરાજ્ લેજીસલેટીવનતી ચ ૂટંણતીઓ માટે સમ્સર ્ૈ્ ાર ન થઈ શકે.

પનુ:ડીસ્સરિસ્્ટિંગના સમ્પત્રકમા ંઆ ફેરફારથતી લેજીસલેટસ્તને ્ ેવર્તના હાલના જિલલાઓમાથંતી 
્મેનતી બે વર્તનતી મદુ્ માટેના પદ માટે ચ ૂટંવાનતી મજૂંરી મળશ.ે નવા જિલલાઓનો ઉપ્ોગ 
રાજ્ લેજીસલેટીવનતી આગામતી સવુનવચિ્ સામાન્ ચ ૂટંણતીઓથતી શરૂ કરીન ેકરવામા ંઆવશ.ે

ના

વયાખયાતમક વવધાનવયાખયાતમક વવધાન

આ બધંારણતી્ સધુારણા બદલા્ છે, જ્ારે નવા લેજીસલેટીવ જિલલાઓ બનાવવામા ંઆવ ે
છે, િો ફેડરલ વસ્તી ગણ્રીના ડેટામા ંવવલબં થા્ છે.

્નુાઇટેડ સટેટસના બધંારણમા ંિરૂરી છે કે દેશમા ંવસ્ા લોકોનતી ગણ્રી માટે દર દસ 
વરષે વસ્તી ગણ્રી કરવામા ંઆવ.ે વસ્તી ગણ્રીના ડેટાનો ઉપ્ોગ નવા લેજીસલેટીવ 
જિલલાઓ બનાવવા માટે ખા્રી કરવા માટે થા્ છે જેથતી વનવાસતીઓનતી ચ ૂટંા્લેા અવધકારીઓ 
મા ંસમાન રજૂઆ્ થા્. િો કે, વ્્તમાન COVID-19 રોગચાળાન ેલતીધે વસ્તી ગણ્રી ડેટા 
સગં્રહમા ંવવલબં થ્ો છે. રાજ્ોમા ંવસ્તી ગણ્રીના ડેટાન ેઆ વવલબંબ્ કરી શકે છે અને નવા 
લેજીસલેટીવ જિલલાઓનતી રચનાન ેઅસર કરી શકે છે.

રાજ્ના બધંારણમા ંફેડરલ વસ્તી ગણ્રી પણૂ્ત થ્ા પછી દર દસ વરષે નવા લેજીસલેટીવ 
જિલલાઓ બનાવવા માટે એક એપોસ્તનમેનટ કવમશનનતી િરૂર છે. િો વસ્તી ગણ્રીના ડેટામા ંવવલબં 
થા્, ્ો ચ ૂટંણતીઓ ્ોિવા માટે નવા લેજીસલેટીવ જિલલાઓનતી સમ્સર રચના ન કરી શકા્.

િો એક વર્તમા ંઅં્ થ્ા 15 મતી ફેબ્આુરી પછી ફેડરલ વસ્તી ગણ્રીનો ડેટા ગવન્તરને 
મળે ્ો આ બધંારણતી્ સધુારામા ંકવમશનન ેનવા જિલલાઓ બનાવવામા ંવવલબં થવાનતી િરૂર 
છે. નવમેબરનતી સામાન્ ચ ૂટંણતી પછી કવમશન નવા જિલલાઓન ેઅપનાવશ,ે પરંત ુબે મા ંઅં્ 
થ્ા વર્તના 1 માચ્ત પછી નહીં,.

ત્રણ મા ંસમાપ્ થ્ા વર્ત મા ંનવા જિલલાઓનો ઉપ્ોગ લેજીસલેટીવ ચ ૂટંણતીઓથતી શરૂ થશ.ે 
આગામતી ફેડરલ વસ્તી ગણ્રી પછી એપોસ્તનમેનટ કવમશન દ્ારા નવા જિલલાઓ બનાવવામા ં
નહીં આવ ેત્ા ંસધુતી ્ઓેનો ઉપ્ોગ ચાલ ુરહશે.ે

એક મા ંસમાપ્ થ્ા વર્તમા ંજૂનનતી પ્ાથવમક અન ેનવમેબરનતી સામાન્ ચ ૂટંણતીઓ માટે, 
સનેેટરો અન ેએસમે્બલતી સભ્ો ્ેમના હાલના જિલલાઓનો ઉપ્ોગ બે વર્તના ગાળા માટે કરશ.ે 
જુના જિલલાઓ પણ બે મા ંસમાપ્ થ્ા વર્તમા ંઅમલમા ંઆવશ,ે િો ્ે વરષે કોઈ લેજીસલેટીવ 
ચ ૂટંણતી ્ોજા્ છે.

જ્ારે ગવન્તરને વસ્તી ગણ્રીનો ડેટા પ્ાપ્ થા્ ત્ારે આ સધુારામા ંકવમશન દ્ારા ્નેા 
વ્વસા્નુ ંસચંાલન શરૂ કરવુ ંિરૂરી છે. ગવન્તરન ેવસ્તી ગણ્રીના ડેટા પ્ાપ્ થ્ા પછી ન્ ુ
િસસી સપુ્તીમ કોટ્તના ચતીફ િસ્સટસ દ્ારા એક મહહનાનતી અંદર કવમશનના અબગ્ારમા સભ્નતી 
વનમણકૂ કરવાનતી પણ િરૂર છે.

રાજ્ના રાિકી્ પક્ષના અધ્ક્ષો દ્ારા બનલેા કવમશનના સભ્ોનતી વનમણકૂ આહટટિકલ IV, 
વવભાગ III, ના અનસુધંાનમા ંનવમેબર 15 ના રોિ અથવા ્ે પહલેા ંરાજ્ના બધંારણના ફકરા 
1 અને વર્તના 1 હડસેમબરના રોિ અથવા ્ ેપહલેા ંરાજ્ના સબચવ દ્ારા પ્માબણ્ જેમા ંવસ્તી 
ગણ્રી કરવામા ંઆવ ેછે ્ે વર્ત, આ સધુારામા ંકાઈં પણ બદલાશ ેનહીં,


