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2020 जनगणणेसाठी तुमचे मार्गदर्शक
2020 जनगणना कागदी प्रश्नावलीला उत्तरे कशी द्यायची

2020 जनगणने मध्ये तुमचे स्वागत आहे

सर्व महत्त्वाचे आहेत.

या जणगणनेचे लक्ष्य आहे यू.एस मध्ये प्रत्येक जीवित व्यक्तीला एकदा, के वळ
एकदा आणि योग्य ठिकाणी मोजले जाईल. आम्हाला तुमची मदत तुमच्या
समुदायातील प्रत्येकाला मोजले गेले आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी हवी आहे.

जनगणना डेटा महत्त्वाचे आहेत.

यू.एस. सं विधानाच्या अनुसार दर 10 वर्षनां ी जनगणना करणे आवश्यक आहे.
परिणामांचा वापर प्रत्येक राज्यात यू.एस. कॉंग्रेसच्या किती जागा आहेत ते
ठरवण्यास, मतदान जिल्ह्यासाठी सीमा आखण्यात, आणि प्रत्येक वर्षी फे डरल
निधीमधून समुदायांमध्ये $675 बिलियन पेक्षा अधिक कसे खर्च झाले हे
ठरवण्यासाठी के ला जाईल.

सहभागी होणे तुमचे नागरी कर्तव्य आहे.

जनगणना पूर्ण करणे आवश्यक आहे; हा आमच्या गणतं त्रात सहभागी होण्याचा
आणि "मी महत्त्वाचा आहे!" म्हणण्याचा एक मार्ग आहे.

तुमची माहिती गोपनीय आहे.

फे डरल कायदा तुमच्या प्रतिसादांचे सं रक्षण करतो. तुमचे प्रतिसाद के वळ
सांख्यिकी उत्पन्न करण्यासाठी के ले जातील आणि तुमच्या विरुद्ध कोणत्याही
शासकीय एजन्सी किंवा कोर्टाद्वारे वापरू शकणार नाही.
TM

This is the official questionnaire for this address.
It is quick and easy to respond, and your answers are protected by law.

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Economics and Statistics Administration
U.S. CENSUS BUREAU

FOR
OFFICIAL
USE ONLY

Start here

OR go online to complete your 2020 Census questionnaire.

Use a blue or black pen.

2.
Before you answer Question 1, count the people living in this
house, apartment, or mobile home using our guidelines.

Mark all that apply.
Children, related or unrelated, such as newborn babies,
grandchildren, or foster children

• Coun t all people, including babies, who live and sleep here
most of the time.
• If no one liv es and sleeps at this address most of the time , go
online or call the number on page 8.

Relatives, such as adult children, cousins, or in-laws
Nonrelatives, such as roommates or live-in babysitters
People staying here temporarily

The census must also include people without a permanent
place to live, so:
• If someone who does no t have a permanent place to liv e is
staying here on April 1, 2020, count that person.

No additional people

3.

• Leave these people off 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.

1.

Owned by you or someone in this household free and clear
(without a mortgage or loan)?
Rented?
Occupied without payment of rent?

4.

What is your telephone number?
We will only contact you if needed for official Census Bureau
business .
Telephone Number

How many people were living or staying in this house,
apartment, or mobile home on April 1, 2020?
Number o f people =

2

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.

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.

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

–

–

2020 जनगणना कागदी प्रश्नावली पूर्ण करण्यासाठी या

मार्गदर्शकाचा वापर करा.

2020 जनगणना कागदी प्रश्नावली तुमच्या मेलबॉक्स मध्ये येईल आणि

देशभरात तुमच्या दरावर मिळे ल.

यू.एस. जनगणना कार्यालय

तुम्ही सुरु करण्यापूर्वी
1.

तुमची प्रश्नावली शोधा आणि पहिल्या पणावर उघडा.

2.

इं ग्रजी कागदी प्रश्नावली वर तुमचे प्रतिसाद अंकित करण्यासाठी या मराठी मार्गदर्शकातील माहितीचा वापर
करा. तुमचे प्रतिसाद या मार्गदर्शकावर लिहू नका.

3.

तुम्ही पहिल्या प्रश्नाला प्रतिसाद देण्यापूर्वी, या घरात, सदनिके त किंवा मोबाईल घरात राहणाऱ्या लोकांना या
मार्गदर्शक तत्वांचा वापर करून मोजा.

कोणाला मोजायचे
या घरात, सदनिके त किंवा मोबाईल घरात
राहणाऱ्या लोकांना मोजा:

जनगणना कार्यालय सं स्थाने आणि इतर ठिकाणी
सुद्धा गणना करते:

• सर्व लोकांना, बाळांसह, जे इथे अधिकांश वेळ
राहतात आणि झोपतात, त्यांना मोजा.

• एप्रिल 1, 2020 रोजी नर्सिंग होम, तुरुं ग,
डिटेंशन सुविधा, इत्यादी मध्ये कोणालाही मोजू
नका.

• जर या पत्त्यावर अधिकांश वेळ कोणीही राहत
किंवा झोपत नसल्यास, ऑनलाईन प्रतिसाद द्या.
जनगणनेत स्थायी निवासाचे स्थान नसले ल्या
लोकांना सुद्धा समविष्ट के ले गेले पाहिजे:

• तुमच्या प्रश्नावलीतून त्या लोकांना वगळा, जरी
ते महाविद्यालय, नर्सिंग होम, सैन्यात, तुरुं गातून,
इत्यादी इथे पुन्हा राहायला येणार असले तरीही.
अन्यथा, त्यांना दोन वेळा मोजले जाऊ शकते.

• एप्रिल 1, 2020 पासून, जर कोणी स्थायी
निवासाचे स्थान नसले ले इथे राहत असेल, तर
त्या व्यक्तीला मोजा.

पुढल्या प्रश्नावरील प्रश्न आणि सूचना वाचा.
तुमचे प्रतिसाद या मार्गदर्शकावर लिहू नका.
यू.एस. जनगणना कार्यालय
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मुखपृष्ठावरील प्रश्न पूर्ण करा
तुमचे प्रतिसाद या मार्गदर्शकावर लिहू नका
एप्रिल 1, 2020 रोजी या घर, सदनिका, किंवा मोबाईल घरात किती लोकं
निवास करत होते किंवा राहत होते?
लोकांची सं ख्या
एप्रिल 1, 2020, रोजी इथे कोणी अतिरिक्त लोकं इथे राहत होती ज्यांना
तुम्ही प्रश्न 1 मध्ये समाविष्ट के ले नाहीत ?
लागू ते सर्व

अंकित करा.

 मुले, मात्याचे किंवा गैर नात्याचे, जशी नवजात बाळे , नातवं डे, किंवा दत्तक
मुले (foster)
 नातेवाईक, जसे प्रौढ मुले, चुलत/आत्ते/मामे/मावस भावं ड, किंवा विवाहाने
नात्याचे
 गैर-नातेवाईक, जसे खोलीमित्र किंवा निवासस्थ दाई
 तात्पुरते इथे राहणारी लोकं
 कोणी अतिरिक्त लोकं नाहीत
हे घर, सदनिका, किंवा मोबाईल घर आहे का —
एका बॉक्स वर चिन्ह करा.
 तुमच्या मालकीचे किंवा कु टुंबातील कोणाच्या मुक्त आणि स्पष्ट मालकीचे
गहाणखतकिंवा कर्जासह? होम इक्विटी कर्ज समाविष्ट.
 तुमच्या मालकीचे किंवा कु टुंबातील कोणाच्या मुक्त आणि स्पष्ट मालकीचे
(कोणत्याही गहाणखतकिंवा कर्जा शिवाय)?
 भाड्याचे?
 भाडे न भरता वापरले ले?
तुमचा दू रध्वनी क्रमांक काय आहे?
आम्ही के वळ अधिकृ त जनगणना कार्यालय कामकाजासाठी आवश्यक
असल्यास सं पर्क करू.
दू रध्वनी क्रमांक
4

यू.एस. जनगणना कार्यालय

पृष्ठ 2 वरील डाव्या बाजूच्या प्रश्नांना पूर्ण करा
तुमचे प्रतिसाद या मार्गदर्शकावर लिहू नका
इथे असले ल्या प्रत्येक जीवित व्यक्तीसाठी कृ पया माहिती प्रदान करा. जर इथे
कोणी राहत असेल जे भाड्याने राहते किंवा या निवासाचा मालक आहे, तर
त्याला किंवा तिला पहिला व्यक्ती म्हणून सूचीबद्ध करून सुरुवात करा. जर
मालक किंवा भाडे भरणारी व्यक्ती इथे राहत नसेल, तर कोणत्याही प्रौढ जीवित
व्यक्तीला पहिली व्यक्ती म्हणून सुचीबद्ध करून सुरीवत करा.
पहिल्या व्यक्तीचे नाव काय आहे?
पहिल्या व्यक्तीचे नाव इं ग्रजी मध्ये प्रविष्ठ करा.
पहिले नाव

(first name)

आडनाव(वे)

(last name[s])

मधले आद्याक्षर

(middle initial)

पहिल्या व्यक्तीचे लिंग काय आहे? एक
 पुरुष

बॉक्स वर चिन्ह करा.

 स्त्री

पहिल्या व्यक्तीचे वय काय आहे आणि पहिल्या व्यक्तीची जन्म तारीख काय
आहे?
1 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या बाळांसाठी वय महिन्यात लिहू नका. वय 0 म्हणून

लिहा.
एप्रिल 1, 2020
रोजी वय, वर्षात

महिना

दिवस

जन्म साल
पहिली व्यक्ती हिस्पॅ निक, लॅ टिनो किंवा स्पॅ निश मूळाचा(ची) आहे का?
 नाही, हिस्पॅ निक, लॅटिनो किंवा स्पॅ निश मूळाचा(ची) नाही
 होय, मेक्सिकन, मेक्सिकन अमेरिकी, चिकानो
 होय, प्योर्टो रिकन
 होय, क्यूबन
 होय, अजून एक हिस्पॅ निक, लॅटिनो किंवा स्पॅ निश मूळाचा(ची) — मुद्रित
करा, उदाहणार्थ, साल्वाडोरन, डोमेनिकी, कोलं बियन, ग्वाटेमालन,
स्पेनचा(ची), इक्वाडोरियन, इत्यदी.

यू.एस. जनगणना कार्यालय
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पृष्ठ 2 वरील उजव्या बाजूच्या प्रश्नां पूर्ण करा
तुमचे प्रतिसाद या मार्गदर्शकावर लिहू नका
पहिल्या व्यक्तीचा वं श काय आहे?
एक किंवा अधिक बॉक्स अंकित करा आणि मूळ मुद्रित

करा.

 श्वेत — मुद्रित करा, उदाहणार्थ, जर्मन, आयरिश, इं ग्रज, इटालियन,
ले बनीज, इजिप्शियन, इत्यादी.
 काळे किंवा आफ्रिकी अमेरिकी — मुद्रित करा, उदाहनार्थ, आफ्रिकी
अमेरिकी, जमैकन, हैतीयन, नायजेरियन, इथियोपियन, सोमाली, इत्यादी.
 अमेरिकी भारतीय किंवा मूळ अलास्काई — नोंदणीकृ त किंवा
मुख्य जमात(ती) चे छापील नाव, उदाहणार्थ, Navajo Nation,
Blackfeet Tribe, मेयन, अस्टेक, Native Village of Barrow
Inupiat Traditional Government, Nome Eskimo
Community, इत्यादी.
 चीनी
 विएतनामी
 मूळ हवाईयन
 फिलिपिनी
 कोरियाई
 सामोअन
 आशियाई भारतीय  जपानी
 कॅ मोरो
 अन्य एशियाई
 अन्य प्रशांत द्वीपसमूह —
— मुद्रित करा,
मुद्रित करा, उदाहरणार्थ,
उदाहणार्थ,
टोंगन, फिजी, मार्शलीज,
पाकिस्तानी,
इत्यादी.
कं बोडियन, ह्मोंग,
इत्यादी.
 अन्य कोणत्या वं शाचे — वं श किंवा मूळ मुद्रित करा.
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यू.एस. जनगणना कार्यालय

प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्तीसाठी प्रश्न पूर्ण करा
प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्तीसाठी खालील दोन प्रश्न विचारले जातील
तुमचे प्रतिसाद या मार्गदर्शकावर लिहू नका
ही व्यक्ती सामान्यतः अन्य कु ठे राहते किंवा निवास करते का?
लागू ते सर्व अंकित करा.
 नाही
 होय, महाविद्यालयासाठी
 होय, पालक किंवा अन्य
नातेवाईकासह
 होय, लष्करी नेमणूकीसाठी


होय, एका हंगामी किंवा अन्य
 होय, नोकरी किंवा व्यापारासाठी
निवासात
 होय, नर्सिंग होममध्ये
 होय, एका तुरुं गात
 होय, अन्य कारणास्तव
पहिल्या व्यक्तीशी या व्यक्तीचे नाते काय आहे?
एका

बॉक्स वर चिन्ह करा.

 वेगळ्या लिंगाचा पती/पत्नी/जोडीदार
 वेगळ्या लिंगाचा अविवाहित जोडीदार
 समलैं गिक पती/पत्नी/जोडीदार
 समलैं गिक अविवाहित जोडीदार
 जैविक पुत्र किंवा पुत्री
 दत्तक पुत्र किंवा पुत्री
 सावत्र मुलगा किंवा मुलगी
 भाऊ किंवा बहिण
 वडील किंवा आई
 नातवं ड
 सासू - सासरे
 जावई किंवा सून
 अन्य नातेवाईक
 खोलीमित्र किंवा गृहमित्र (roommate or housemate)
 दत्तक मूल (foster)
 अन्य गैर-नातेवाईक

यू.एस. जनगणना कार्यालय
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तुम्ही सहापेक्षा अधिक लोकां मोजले असल्यास पृष्ठ 8 पूर्ण करा
तुमचे प्रतिसाद या मार्गदर्शकावर लिहू नका
पहिले नाव

(first name)

पुरुष

स्त्री

एप्रिल 1, 2020
रोजी वय, वर्षात

मधले आद्याक्षर

(middle initial)

महिना

दिवस

आडनाव(वे)

(last name[s])

जन्म साल

पहिल्या व्यक्तीचा नातेवाईक?
 होय  नाही

पूर्ण के ले ली इं ग्रजी प्रश्नावली तुम्हाला मिळाले ल्या टपाल तिकीट लावले ला लिफाफा पोस्टाने पाठवा.

2020 जनगणना पूर्वीपेक्षा खूप

सोपी झाली आहे.

तुम्ही ऑनलाईन प्रतिसाद देऊ शकता हे
तुम्हाला माहिती आहे का?
जर तुम्ही 2020 जनगणना ऑनलाईन पुरे करू
शकलात,टार प्रश्नावली वर छापले ल्या URL वर जा.

2020 जनगणना पूर्ण करण्यासाठी

व्हीडीओ मार्गदर्शक ऑनलाईन उपलब्ध आहेत
2020census.gov/languages
D-G (mar) Marathi
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यू.एस. जनगणना कार्यालय

