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1. ਮੈਨੰੂ ਮੜੁ-ਿਵਭਾਜਨ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਕ� ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ� ਕੋਲ ਜ ੋਇੱਕ ਿਬਹਤਰੀਨ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ� ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਖੁਦ ਚੁਣਨਾ। ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਸੰਰੂਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ 
ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੋਟਰ� ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜ� ਉਹਨ� ਦੇ ਪ�ਭਾਵ 
ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਜ� ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਨਾਗਿਰਕ ਮੁੜ-ਿਵਭਾਜਨ ਕਿਮਸ਼ਨ (“ਕਿਮਸ਼ਨ”) ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� 
ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣ, ਨਾ ਿਕ ਪਦਧਾਰੀ 
ਿਸਆਸਤਦਾਨ� ਦੇ। 
 
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਹੱਤ� ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤ�ਿਕ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ 
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਿਕ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਿਜੱਥ� ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ 
ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਜਨ� � ਦੇ ਿਹੱਤ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ 
ਿਮਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ 
ਦੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਅਤੇ ਫੰਿਡੰਗ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ� ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਿਗਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ 
ਸੁਣਨ। 
 
ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸੀਮਾਵ� ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। 
 
2. ਮ� ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 
ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। 
 
ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ: 
ਕਿਮਸ਼ਨ ਵੱਲ� ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ� ਜ� ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਪਿਹਲ� 
ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਆਗਾਮੀ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਮੀਿਟੰਗ� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ 
ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੀਿਟੰਗ� ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ: 
ਤੁਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਰਾਹ� ਵੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
VotersFirstAct@crc.ca.govਜ� “ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਉਲੀਕੋ” ਟੂਲ ਰਾਹ� ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੇਠ� 
ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਪੁਰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: DrawMyCACommunity.org.  
 
ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ�:  
(916) 323-0323 
 

2020 ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਮੁੜ-ਿਵਭਾਜਨ ਕਿਮਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਸਰ  

ਪੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 
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ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ: 
ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
California Citizens Redistricting Commission 
721 Capitol Mall, Suite 260 
Sacramento, CA 95814 
 
ਿਕਸੇ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਸਥਾ (ਸੀ.ਬੀ.ਓ.) ਰਾਹ�: 
ਅਿਜਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਓ. ਹਨ ਜ ੋਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਰਾਇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 
3. ਮ� ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਨੰੂ ਿਕਵ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰ�? 
ਕਿਮਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਪ�ਮੱੁਖ ਚੀਜ਼� ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ: 

• ਆਰਿਥਕ, ਸਮਾਿਜਕ, ਅਤੇ/ਜ� ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਇਕੱਠ�  ਬੰਨ ਕੇ 
ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਲਈ ਇਕੱਠ�  ਿਕ� ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਿਕੱਥੇ ਸਿਥਤ ਹੈ। 
• ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਰ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਰੱੁਪਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਜ� ਗਰੱੁਪਬੱਧ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ?   
 
ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ “ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਉਲੀਕੋ” ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰੋ: DrawMyCACommunity.org.  
 
4. ‘ਿਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ’ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦਾ ਸੰਿਵਧਾਨ ‘ਿਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਜਨ-ਸੰਿਖਆ ਵਜ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � 
ਦੀਆਂ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ ਸ�ਝੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਇਹਨ� ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ 
ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਇੱਕ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀਆਂ 
ਸ�ਝੀਆਂ ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ� ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ, ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ, 
ਜ� ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸ�ਝੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਨ� ਖੇਤਰ� ਲਈ ਸ�ਝੀਆਂ ਹੋਣ ਿਜਨ� � ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਿਮਆਰ 
ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ� � ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਹਨ, 
ਜ� ਿਜਨ� � ਕੋਲ ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵ� ਸਮਾਨ ਮੀਿਡਆ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੈ। ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ‘ਿਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ‘ਿਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਰਾਜਨੀਿਤਕ 
ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ�, ਜ� ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ। 
 
5. ਸਾਨੰੂ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
ਹਰ 10 ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤ� 
ਬਾਅਦ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕ�ਗਰੈਸ਼ਨਲ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੈਨ� ਟ, ਰਾਜ ਦੀ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ, ਅਤੇ ਇਕਵਾਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 
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ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� ਦੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਨੰੂ ਮੁੜ ਤ� ਉਲੀਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤ�ਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਿਖਆ ਨੰੂ ਸਟੀਕ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
 
6. ਕਿਮਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
ਕਿਮਸ਼ਨ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਹਰ ਦੱਸ ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਤਕ 
ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਰਾਹ� ਚੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਕ�ਗਰਸ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੈਨ� ਟ, ਰਾਜ ਦੀ ਿਵਧਾਨ 
ਸਭਾ, ਅਤੇ ਇਕਵਾਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� ਦੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਲਈ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਨੰੂ ਉਲੀਕਣ ਦੀ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 2010 ਤ� ਪਿਹਲ�, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਿਵਧਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ 
ਸੀਮਾਵ� ਉਲੀਕਦੇ ਸਨ। 
 
2010 ਤ� ਪਿਹਲ�, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਿਵਧਾਇਕ ਸੀਮਾਵ� ਉਲੀਕਦੇ ਸਨ। 2008 ਿਵੱਚ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੋਟਰ� ਨ�  
ਵੋਟਰਜ਼ ਫਸਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸਨ�  ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰਾਜ 
ਦੀ ਸੈਨ� ਟ, ਰਾਜ ਦੀ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ, ਅਤੇ ਇਕਵਾਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� ਦੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ 
ਸੀਮਾਵ� ਨੰੂ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਕੀਤਾ। 2010 ਿਵੱਚ, ਵੋਟਰਜ਼ ਫਸਟ ਐਕਟ ਫਾਰ ਕ�ਗਰਸ ਨ�  ਕ�ਗਰੈਸ਼ਨਲ 
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� ਨੰੂ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। 
 
ਮੁੜ-ਿਵਭਾਜਨ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਤ� ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਜ ੋਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ� ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਤ� 
ਪਿਹਲ� ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜ-ਪ�ਣਾਲੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ 
ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜ� ਸਮੂਹ ਲਈ ਅਨਉਿਚਤ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਲਾਭ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ 
ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ�ਮੱੁਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ “ਕ�ੈਿਕੰਗ” (ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਰੇ 
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� ਿਵੱਚ ਿਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ� ਦੀ ਵੋਿਟੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜ� ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਿਦਖਾਉਣਾ) ਅਤੇ 
“ਪੈਿਕੰਗ” (ਿਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਿਟੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਵੱਚ ਫ਼ੋਕਸ ਕਰਨਾ ਤ�ਿਕ ਦੂਜੇ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ 

ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਵੋਿਟੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ)। 
 
7. ਇਸ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਿਨਭਾ ਸਕਦ ੇਹਨ? 
ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ 14 ਮ�ਬਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ: ਪੰਜ ਮ�ਬਰ ਜੋ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਮ�ਬਰ ਜੋ ਿਰਪਬਿਲਕਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਚਾਰ ਅਿਜਹੇ ਮ�ਬਰ ਜ ੋਇਹਨ� ਦੋਵ� ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ। 
 
ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਇਸ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਿਨਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਿਨਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤ� 
ਤੁਰੰਤ ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ� ਲਈ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਿਨਰੰਤਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਰਿਜਸਟਰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਹ� ਰਹੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨ� ਨ�  
ਿਪਛਲੀਆਂ ਿਤੰਨ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ� ਿਵੱਚ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
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ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ� ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਟੋਰ ਵੱਲ� ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹ� ਿਨਭਾਈ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਜ� ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕ�ਗਰੈਸ਼ਨਲ ਜ� ਰਾਜ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵ,ੇ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਜ� ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ; ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੀ ਿਕਸੇ 
ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ� ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕ�ਗਰੈਸ਼ਨਲ ਜ� ਚੋਣਵ� ਰਾਜ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ 
ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜ� ਪੇਡ ਕੰਸਲਟ�ਟ ਵਜ� ਸੇਵਾ ਿਨਭਾਈ ਹੋਵੇ; ਜ� ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ 
ਲਾਿਬਸਟ ਹੋਵੇ। 
 
8. ਕਿਮਸ਼ਨਰ� ਨੰੂ ਿਕਵ� ਚੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ? 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮ�ਟਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਸਮੀਿਖਆ ਪੈਨਲ (ਪੈਨਲ) ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਲੇਖਾ ਪਰੀਿਖਅਕ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਲੇਖਾ ਪਰੀਿਖਅਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਪੈਨਲ ਵੱਲ� ਅਰਜ਼ੀਆਂ 
ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਪੈਨਲ ਵੱਲ� 120 “ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਯੋਗ ਿਬਨ� ਕਾਰ�” ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ, 
ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ� ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਉਪ-ਸਮੂਹ� ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦਾ ਿਫਰ ਇੱਕ 
ਿਨ�ਜੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਿਫਰ 60 ਉਮੀਦਵਾਰ� ਤੱਕ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਿਤੰਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ 
ਉਪ-ਪੂਲ� ਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਹੰੁਦੇ ਸਨ।  
 
ਪੈਨਲ ਵੱਲ� ਿਫਰ ਇਹਨ� 60 ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੰੂ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ 
ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਕੋਲ ਹਰ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ� 24 ਤੱਕ ਨਾਮ� ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੰੁਦਾ ਸੀ-ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ 
ਉਪ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ� ਅੱਠ। ਉਹਨ� ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਦੇ ਨਾਮ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਉਪ-ਸਮੂਹ� ਿਵੱਚ� ਨਹ� ਹਟਾਇਆ ਿਗਆ ਹੰੁਦਾ, ਿਫਰ 
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਲੇਖਾ ਪਰੀਿਖਅਕ ਨੰੂ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਸਨ। 
 
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਲੇਖਾ ਪਰੀਿਖਅਕ ਿਤੰਨ� ਉਪ-ਸਮੂਹ� ਿਵੱਚ� ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨਾਮ� ਿਵੱਚ� ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਮ 
ਕੱਢਦੇ: ਿਤੰਨ ਡੈਮੋਕਰੈਟ, ਿਤੰਨ ਿਰਪਬਲੀਕਨ, ਅਤੇ ਦੋ ਅਿਜਹੇ ਜੋ ਿਕਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ। ਇਹ ਅੱਠ ਿਬਨ� ਕਾਰ 
ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅੱਠ ਮ�ਬਰ ਬਣੇ। 
 
ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅੱਠ ਮ�ਬਰ� ਨ�  ਿਫਰ ਿਤੰਨ ਉਪ-ਸਮੂਹ� ਿਵੱਚ� 2 ਕਿਮਸ਼ਨਰ� ਨੰੂ ਚੁਣ ਕੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਛੇ 
ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ। 
 
9. ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀਆ ਂਿਨਭਾਉਣ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਸਮ� ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ? 
ਹਾਲ�ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਿਨਉਨਤਮ ਜ� ਅਿਧਕਤਮ ਸਮ� ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਮ�ਬਰ� ਲਈ ਕਿਮਸ਼ਨ-ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ 10 ਤ� 40 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, 
ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਥੋੜ�ਾ ਘੱਟ ਸਮ� ਦੇਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ 
ਦਾ ਸਮ� ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਸਮ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।  
 
ਕਿਮਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਖੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਤਰ�� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕਿਮਸ਼ਨ ਵੱਲ� ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਮ�-ਸੂਚੀ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ 
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ਜ�ਦੀ ਹੈ- ਇਸ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲਣਾ ਹੈ; ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦ� 
ਜਨਤਕ ਮੀਿਟੰਗ� ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਿਕੰਨ�  ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ; ਅਤੇ ਲੋੜ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼� ਵੀ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
10. ਿਕੰਨੀਆਂ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਮੀਿਟੰਗ� ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 
ਕਿਮਸ਼ਨ ਬੇਗਲੀ-ਕੀਨ ਓਪਨ ਮੀਿਟੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਮੱਿਸਵ� ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ� 
ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਮੀਿਟੰਗ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਨ�  ਜ� ਇਸ ਤ� 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਮ�ਬਰ ਹੋਣ, ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਮਸ਼ਨ ਵੱਲ� 
ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਿਵਵੇਕ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ�� ਹੀ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜ� 
ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਮ�ਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵੱਲ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
11. ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰਗੈੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਨੰੂਨ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? 

1. ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦਾ ਸੰਿਵਧਾਨ, ਆਰਟੀਕਲ XXI 
2. ਸਰਕਾਰ ਕੋਡ (ਸੈਕਸ਼ਨ 8251 - 8253.6) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕੋਡ 
3. ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦਾ ਕੋਡ  
4. ਯੂ.ਐ�ਸ. ਦਾ ਸੰਿਵਧਾਨ 
5. ਯੂ.ਐ�ਸ. ਦਾ ਕੋਡ 
6. ਵੋਿਟੰਗ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ 

 
12. ਵੋਿਟੰਗ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਿਕ� ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹੈ? 
ਸੰਘੀ ਵੋਿਟੰਗ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ 1965 ਿਵੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਕਈ ਰਾਜ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ-ਪ�ਣਾਲੀ ਪ�ਚਿਲਤ 
ਸੀ ਿਕ ਵੋਟ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਾਖਰਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ 
ਸੀ। ਹੋਰ ਰਾਜ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਤ� ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਿਦੰਦੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ 
ਦਾਦੇ/ਨਾਨ�  ਨੰੂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਸੀ। ਵੋਿਟੰਗ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ ਨ�  ਇਹਨ� ਕਾਰਜ-ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਖਤਮ 
ਕੀਤਾ। 
 
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਿਵੱਚ, ਕ�ਗਰਸ ਨ�  ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ 
ਿਕਵ� ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ� ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸੀਮਾਵ� ਨੰੂ ਉਲੀਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ� ਦੇ ਿਨਯਮ� ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤ�ਿਕ ਨਵ� ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਚੁਣ ਸਕਣ। 
ਅੱਜ, ਵੋਿਟੰਗ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ, ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਪੈਿਸਿਫ਼ਕ ਆਈਲ�ਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 
ਕਿਮਸ਼ਨ ਵੱਲ� ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਅੰਿਤਮ ਨਕਸ਼ੇ, ਵੋਿਟੰਗ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋਣ, ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

https://govt.westlaw.com/calregs/Browse/Home/California/CaliforniaCodeofRegulations?guid=IAB3D0B7309D34035B99DA2555D991E53&bhcp=1&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/calregs/Browse/Home/California/CaliforniaCodeofRegulations?guid=IAB3D0B7309D34035B99DA2555D991E53&bhcp=1&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
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ਵੋਿਟੰਗ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਥਾਰਪੂਰਣ ਵੇਰਵੇ ਲਈ, ਯੂ.ਐ�ਸ. ਦੇ ਿਨਆਂ 
ਿਵਭਾਗ ‘ਤੇ ਜਾਓ: http://www.justice.gov/crt/about/vot/redistricting.php. 
 
13. ਨਕਸ਼ੇ ਉਲੀਕਣ ਸਮ� ਿਕਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ� ਨੰੂ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਮਸ਼ਨ ਲਈ, ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਲੀਕਣ ਵੇਲੇ, ਇਹਨ� ਮਾਪਦੰਡ� 
ਦੀ ਇਸੇ ਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 
 

1. ਯੂ.ਐ�ਸ. ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਜਨਸੰਿਖਆ ਦਾ ਹੋਣਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

2. ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� ਲਈ ਵੋਿਟੰਗ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤ�ਿਕ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇ ਿਕ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀਆਂ ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ। 

3. ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� ਨੰੂ ਿਨਕਟਵਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੀਿਕਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ�ਿਕ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਇੱਕ 
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। 

4. ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� ਲਈ ਿਜੰਨ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ਿਹਰ�, ਦੇਸ਼�, ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੰੂ 
ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

5. ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� ਨੰੂ ਭੂਗੋਿਲਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਿਖਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਤ�ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰਿਹੰਦੀ ਜਨਸੰਿਖਆ 
ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਰ� ਦੀ ਜਨਸੰਿਖਆ ਨੰੂ ਅਣਿਡੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋੜ� ਘਣਤਾ ਲਈ ਹਨ, ਆਕਾਰ 
ਲਈ ਨਹ�। ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ� ਨੰੂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

6. ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਹਰੇਕ ਸੈਨ� ਟ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਵੱਚ ਦੋ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਵ� ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕਵਾਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� ਦੇ ਬੋਰਡ ਿਵੱਚ 10 ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਵ� 
ਰਾਜ ਸੈਨ� ਟ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

 
ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਿਗਆਂ ਿਕਸੇ ਪਦਧਾਰੀ ਜ� ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ 
ਨਹ� ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪਦਧਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜ� 
ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਜ� ਉਹਨ� ਿਖਲਾਫ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹ� ਉਲੀਿਕਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। 
 
14. ਨਵੀਆਂ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸੀਮਾਵ� ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਕਵ� ਿਮਲੇਗੀ 
ਕਿਮਸ਼ਨ ਲਈ ਕ�ਗਰੈਸ਼ਨਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ�, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੈਨ� ਟ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ�, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸ�ਬਲੀ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ�, ਅਤੇ 
ਇਕਵਾਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� ਦੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਿਲਕ ਸੀਮਾਵ� ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ 
ਉਹਨ� ਿਵੱਚ ਉਿਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਜਨਸੰਿਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। 2010 ਦੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ 
ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਮੀਿਟੰਗ� ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗ� ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮ� ਜ� 
ਵੀਕ�ਡ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤ�ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਿਨਵਾਸੀ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ। 
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ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਮਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੂਗੋਿਲਕ ਸੀਮਾਵ� ਬਾਰੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� ਨੰੂ ਚਾਰ ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ 
ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਕ�ਗਰੈਸ਼ਨਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� ਨੰੂ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ, ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 
ਸੈਨ� ਟ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� ਨੰੂ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸ�ਬਲੀ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� ਨੰੂ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਤੀਜਾ 
ਨਕਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਇਕਵਾਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� ਦੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਚੌਥਾ ਨਕਸ਼ਾ।  
 
ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਨਕਸ਼ੇ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਕਿਮਸ਼ਨਰ�, ਿਤੰਨ ਿਰਪਬਿਲਕਨ ਕਿਮਸ਼ਨਰ�, ਅਤੇ 
ਿਤੰਨ ਅਿਜਹੇ ਕਿਮਸ਼ਨਰ� ਦੀ ਹ�-ਪੱਖੀ ਵੋਟ ਿਮਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹ� ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਮਸ਼ਨ 
ਵੱਲ� ਅੰਿਤਮ ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਮਲ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੰੂ 
ਇੱਕ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵੱਲ� ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ 
ਸਮਝਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 
15. ਕਿਮਸ਼ਨ ਵੱਲ�  ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਕਦ� ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 
ਹਾਲ�ਿਕ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਨ�  ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮ�-ਸੀਮਾ 15 ਅਗਸਤ 2021 ‘ਤੇ ਸੈ�ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ�  17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੰੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 
ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮ� ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਿਵਤ ਦੇਰੀ। ਜਕੇਰ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਆਉਣ ਿਵੱਚ 31 ਜਲੁਾਈ 2021 ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ (ਿਜਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲ� 
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ), ਤ� ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮ�-ਸੀਮਾ ਨੰੂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   


