જાહેર પ્રશ્ન નં.3
જો વસ્તી ગણતરીનો ડેટા વિલંબિત થયો હોય તો લેજીસ્લેટીવ
ુ :ડીસ્ટ્રિક્ટિંગ સ ૂચીને બદલવા માટે બંધારણીય સધ
ુ ારો
પન

હા

જ્યારે ફેડરલ વસ્તી ગણતરીના ડેટામાં વિલંબ થાય છે ત્યારે નવા લેજીસ્લેટીવ જિલ્લાઓ
બનાવવામાં આવે છે તેને શું તમે બંધારણમાં ફેરફાર કરવા બદલ સુધારો મંજુર કરશો?
વર્તમાન COVID-19 રોગચાળાએ વસ્તી ગણતરીના ડેટા સંગ્રહમાં વિલંબ કર્યો છે . જો ન્યુ
જર્સી સમયસર વસ્તી ગણતરીના ડેટા પ્રાપ્ત કરશે નહીં, તો નવા લેજીસ્લેટીવ જિલ્લાઓ એક
વરન
્ષ ા અંતમાં રાજ્ય લેજીસ્લેટીવની ચટણીઓ
ંૂ
માટે સમયસર તૈયાર ન થઈ શકે.
પુન:ડીસ્ટ્રિક્ટિંગના સમયપત્રકમાં આ ફેરફારથી લેજીસ્લેટર્સને તે વરન
્ષ ા હાલના જિલ્લાઓમાંથી
ૂ ી મળશે. નવા જિલ્લાઓનો ઉપયોગ
તેમની બે વર્ષની મુદત માટેના પદ માટે ચટવાની
ંૂ
મંજર
રાજ્ય લેજીસ્લેટીવની આગામી સુનિશ્ચિત સામાન્ય ચટણીઓથી
ંૂ
શરૂ કરીને કરવામાં આવશે.
વ્યાખ્યાત્મક વિધાન

ના

આ બંધારણીય સુધારણા બદલાય છે , જ્યારે નવા લેજીસ્લેટીવ જિલ્લાઓ બનાવવામાં આવે
છે , જો ફેડરલ વસ્તી ગણતરીના ડેટામાં વિલંબ થાય છે .
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના બંધારણમાં જરૂરી છે કે દે શમાં વસતા લોકોની ગણતરી માટે દર દસ
વર્ષે વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવે. વસ્તી ગણતરીના ડેટાનો ઉપયોગ નવા લેજીસ્લેટીવ
જિલ્લાઓ બનાવવા માટે ખાતરી કરવા માટે થાય છે જેથી નિવાસીઓની ચટાયે
ં ૂ લા અધિકારીઓ
માં સમાન રજૂઆત થાય. જો કે, વર્તમાન COVID-19 રોગચાળાને લીધે વસ્તી ગણતરી ડેટા
સંગ્રહમાં વિલંબ થયો છે . રાજ્યોમાં વસ્તી ગણતરીના ડેટાને આ વિલંબિત કરી શકે છે અને નવા
લેજીસ્લેટીવ જિલ્લાઓની રચનાને અસર કરી શકે છે .
રાજ્યના બંધારણમાં ફેડરલ વસ્તી ગણતરી પ ૂર્ણ થયા પછી દર દસ વર્ષે નવા લેજીસ્લેટીવ
જિલ્લાઓ બનાવવા માટે એક એપોર્સનમેન્ટ કમિશનની જરૂર છે . જો વસ્તી ગણતરીના ડેટામાં વિલંબ
થાય, તો ચટણીઓ
ંૂ
યોજવા માટે નવા લેજીસ્લેટીવ જિલ્લાઓની સમયસર રચના ન કરી શકાય.
રુ રી પછી ફેડરલ વસ્તી ગણતરીનો ડેટા ગવર્નરને
જો એક વરમ
્ષ ાં અંત થતા 15 મી ફેબ્આ
મળે તો આ બંધારણીય સુધારામાં કમિશનને નવા જિલ્લાઓ બનાવવામાં વિલંબ થવાની જરૂર
છે . નવેમ્બરની સામાન્ય ચટણી
ંૂ
પછી કમિશન નવા જિલ્લાઓને અપનાવશે, પરં ત ુ બે માં અંત
થતા વરન
્ષ ા 1 માર્ચ પછી નહીં,.
ત્રણ માં સમાપ્ત થતા વર્ષ માં નવા જિલ્લાઓનો ઉપયોગ લેજીસ્લેટીવ ચટણીઓથી
ંૂ
શરૂ થશે.
આગામી ફેડરલ વસ્તી ગણતરી પછી એપોર્સનમેન્ટ કમિશન દ્વારા નવા જિલ્લાઓ બનાવવામાં
નહીં આવે ત્યાં સુધી તેઓનો ઉપયોગ ચાલુ રહેશ.ે
એક માં સમાપ્ત થતા વરમ
્ષ ાં જૂનની પ્રાથમિક અને નવેમ્બરની સામાન્ય ચટણીઓ
ંૂ
માટે,
સેનટ
ે રો અને એસેમ્બ્લી સભ્યો તેમના હાલના જિલ્લાઓનો ઉપયોગ બે વરન
્ષ ા ગાળા માટે કરશે.
જુના જિલ્લાઓ પણ બે માં સમાપ્ત થતા વરમ
્ષ ાં અમલમાં આવશે, જો તે વર્ષે કોઈ લેજીસ્લેટીવ
ચટણી
ંૂ
યોજાય છે .
જ્યારે ગવર્નરને વસ્તી ગણતરીનો ડેટા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આ સુધારામાં કમિશન દ્વારા તેના
વ્યવસાયનુ ં સંચાલન શરૂ કરવું જરૂરી છે . ગવર્નરને વસ્તી ગણતરીના ડેટા પ્રાપ્ત થયા પછી ન્યુ
જર્સી સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ દ્વારા એક મહિનાની અંદર કમિશનના અગિયારમા સભ્યની
નિમણ ૂક કરવાની પણ જરૂર છે .
રાજ્યના રાજકીય પક્ષના અધ્યક્ષો દ્વારા બનેલા કમિશનના સભ્યોની નિમણ ૂક આર્ટિકલ IV,
વિભાગ III, ના અનુસધ
ં ાનમાં નવેમ્બર 15 ના રોજ અથવા તે પહેલાં રાજ્યના બંધારણના ફકરા
1 અને વરન
્ષ ા 1 ડિસેમ્બરના રોજ અથવા તે પહેલાં રાજ્યના સચિવ દ્વારા પ્રમાણિત જેમાં વસ્તી
ગણતરી કરવામાં આવે છે તે વર,્ષ આ સુધારામાં કાંઈ પણ બદલાશે નહીં,

