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सव्ग महत्ताचे आहेत.
यया जणगणनेचे लक्ष्य आह ेय.ूएस मधे् प्रते्क जीवित व्यक्ीलया एकदया, केिळ 
एकदया आणण योग्य ठिकयाणी मोजले जयाईल. आम्यालया तमुची मदत तमुच्या 
समुदयाययातील प्रते्कयालया मोजले गेले आहे ह ेसुवनश्चित करण्यासयािी हिी आह.े

जनगणना डेटा महत्ताचे आहेत. 
य.ूएस. संविधयानयाच्या अनुसयार दर 10 िरयाांनी जनगणनया करण ेआिशयक आह.े 
पररणयामयाचंया ियापर प्रते्क रयाज्यात य.ूएस. कॉंग्ेसच्या ठकती जयागया आहते त े
िरिण्यास, मतदयान श्जल्ह्ययासयािी सीमया आखण्यात, आणण प्रते्क िरषी फेडरल 
वनधीमधनू समुदयाययामंध् े$675 वबललयन पेक्या अधधक कसे खचया झयाले ह े
िरिण्यासयािी केलया जयाईल.

सहभागी होणे तुमचे नागरी कत्गव्य आहे.
जनगणनया पूणया करण ेआिशयक आह;े हया आमच्या गणतंत्यात सहभयागी होण्याचया 
आणण "मी महत्तयाचया आह!े" म्णण्याचया एक मयागया आह.े

तुमची माहहती गोपनीय आहे. 
फेडरल कयायदया तमुच्या प्रवतसयादयाचें संरक्ण करतो. तमुचे प्रवतसयाद केिळ 
सयाखं्ख्की उत्पन्न करण्यासयािी केले जयातील आणण तुमच्या विरुद्ध कोणत्याही 
शयासकीय एजन्ी ठकंिया कोरयायाद्यारे ियापरू शकणयार नयाही.

2020 जनगणना कागदी प्रश्ावली पूण्ग करण्ासाठी या 
माग्गदर्गकाचा वापर करा.
2020 जनगणनया कयागदी प्रश्यािली तमुच्या मेलबॉक्स मध् ेयेईल आणण 
देशभरयात तमुच्या दरयािर लमळेल.

– –

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

USE ONLY

TM

2020 जनगणने मधे् तुमचे स्ागत आहे
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तुम्ी सुरु करण्ापूववी
1. तमुची प्रश्यािली शोधया आणण पठहल्यया पणयािर उघडया.

2. इंग्जी कयागदी प्रश्यािली िर तमुचे प्रवतसयाद अठंकत करण्यासयािी यया मरयािी मयागयादशयाकयातील मयाठहतीचया ियापर 
करया. तुमचे प्रततसाद या माग्गदर्गकावर ललहू नका. 

3. तमु्ी पठहल्यया प्रश्यालया प्रवतसयाद देण्यापूिषी, यया घरयात, सदवनकेत ठकंिया मोबयाईल घरयात रयाहणयाऱयया लोकयानंया यया 
मयागयादशयाक ततयाचंया ियापर करून मोजया.

पुढल्यया प्रश्यािरील प्रश् आणण सूचनया ियाचया.  
तुमचे प्रततसाद या मार्गदर्गकावर लिहू नका.

कोणाला मोजायचे 
या घरात, सदतनकेत हकंवा मोबाईल घरात 
राहणाऱया लोकानंा मोजा:

• सिया लोकयानंया, बयाळयासंह, ज ेइथ ेअधधकयाशं िेळ 
रयाहतयात आणण झोपतयात, त्यानंया मोजया.

• जर यया पत्तयािर अधधकयाशं िेळ कोणीही रयाहत 
ठकंिया झोपत नसल्ययास, ऑनलयाईन प्रवतसयाद द्या. 

जनगणनेत स्ायी तनवासाचे स्ान नसलेलया 
लोकानंा सुद्ा समतवष्ट केले गेले पाहहजे: 

• एवप्रल 1, 2020 पयासून, जर कोणी स्यायी 
वनियासयाचे स्यान नसलेले इथ ेरयाहत असेल, तर 
त्या व्यक्ीलया मोजया. 

जनगणना काया्गलय संस्ाने आणण इतर हठकाणी 
सुद्ा गणना करते: 

• एवप्रल 1, 2020 रोजी नर्सग होम, तरंुुग, 
ठडरेंशन सुविधया, इत्यादी मध् ेकोणयालयाही मोज ू
नकया. 

• तमुच्या प्रश्यािलीतून त्या लोकयानंया िगळया, जरी 
त ेमहयाविद्यालय, नर्सग होम, सैन्यात, तरंुुगयातनू, 
इत्यादी इथ ेपुन्या रयाहयायलया येणयार असले तरीही. 
अन्थया, त्यानंया दोन िेळया मोजले जयाऊ शकत.े



4 य.ूएस. जनगणनया कयाययायालय

मखुपृष्ावरील प्रश् पूण्ग करा
तुमचे प्रततसाद या मार्गदर्गकावर लिहू नका

तुमचा दूरध्वनी क्रमाकं काय आहे? 

आम्ी केिळ अधधकृत जनगणनया कयाययायालय कयामकयाजयासयािी आिशयक 
असल्ययास संपकया  करू. 

दूरध्वनी क्रमयाकं

एप्प्रल 1, 2020, रोजी इथे कोणी अततररक्त लोकं इथे राहत होती जानंा 
तुम्ी प्रश् 1 मधे् समातवष्ट केले नाहीत ? 

लयागू त ेसिया  अठंकत करया. 

 � मुले, मयात्याचे ठकंिया गैर नयात्याचे, जशी निजयात बयाळे, नयातिंडे, ठकंिया दत्तक 
मुले (foster)

 � नयातिेयाईक, जसे प्ररौढ मुले, चुलत/आत्त/ेमयामे/मयािस भयािंड, ठकंिया विियाहयाने 
नयात्याचे

 � गैर-नयातेियाईक, जसे खोलीलमत् ठकंिया वनियासस् दयाई
 � तयातु्परत ेइथ ेरयाहणयारी लोकं
 � कोणी अवतररक् लोकं नयाहीत

हे घर, सदतनका, हकंवा मोबाईल घर आहे का —  
एकया  बॉक्स िर चचन् करया.

 � तमुच्या मयालकीचे ठकंिया कुरंुबयातील कोणयाच्या मुक् आणण स्पष्ट मयालकीचे 
गहयाणखतठकंिया कजयायासह? होम इवविरी कजया समयाविष्ट.

 � तमुच्या मयालकीचे ठकंिया कुरंुबयातील कोणयाच्या मुक् आणण स्पष्ट मयालकीचे  
(कोणत्याही गहयाणखतठकंिया कजयाया णशियाय)?

 � भयाड्याचे?
 � भयाडे न भरतया ियापरलेले? 

एप्प्रल 1, 2020 रोजी या घर, सदतनका, हकंवा मोबाईल घरात हकती लोकं 
तनवास करत होते हकंवा राहत होते? 

लोकयाचंी संख्या
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पृष् 2 वरील डाव्या बाजचू्ा प्रश्ानंा पूण्ग करा
तुमचे प्रततसाद या मार्गदर्गकावर लिहू नका

मधले आद्याक्र  
(middle initial)

इथ ेअसलेल्यया प्रते्क जीवित व्यक्ीसयािी कृपयया मयाठहती प्रदयान करया. जर इथ े
कोणी रयाहत असेल ज ेभयाड्याने रयाहत ेठकंिया यया वनियासयाचया मयालक आहे, तर 
त्यालया ठकंिया वतलया पठहलया व्यक्ी म्णनू सूचीबद्ध करून सुरुियात करया. जर 
मयालक ठकंिया भयाडे भरणयारी व्यक्ी इथ ेरयाहत नसेल, तर कोणत्याही प्ररौढ जीवित 
व्यक्ीलया पठहली व्यक्ी म्णनू सुचीबद्ध करून सुरीित करया.

पहहलया व्यक्तीचे नाव काय आहे? 

पठहल्यया व्यक्ीचे नयाि इंग्जी मध् ेप्रविष्ठ करया. 

आडनयाि(िे) 
(last name[s])

पठहले नयाि 
(first name)

पहहलया व्यक्तीचे ललंग काय आहे? एक  बॉक्स िर चचन् करया. 

 � पुरुर  � स्ती

पहहली व्यक्ती हहस्पॅ तनक, लपॅ टटनो हकंवा स्पॅ तनर मळूाचा(ची) आहे का?

 � नाही, ठहस्पपॅ वनक, लपॅ ठरनो ठकंिया स्पपॅ वनश मूळयाचया(ची) नयाही
 � होय, मेक्क्सकन, मेक्क्सकन अमेररकी, चचकयानो
 � होय, प्ोरटो ररकन
 � होय, क्ूबन
 � होय, अजनू एक ठहस्पपॅ वनक, लपॅ ठरनो ठकंिया स्पपॅ वनश मूळयाचया(ची) — मुठरित 
करया, उदयाहणयाथया, सयाल्ियाडोरन, डोमेवनकी, कोलंवबयन, ग्यारेमयालन, 
स्पेनचया(ची), इवियाडोररयन, इत्दी. 

मठहनया

पहहलया व्यक्तीचे वय काय आहे आणण पहहलया व्यक्तीची जन्म तारीख काय 
आहे? 

1 िरयायापेक्या कमी िययाच्या बयाळयासंयािी िय मठहन्यात ललहू नकया. िय 0 म्णनू 
ललहया.

ठदिस जन्म सयालएवप्रल 1, 2020 
रोजी िय, िरयायात
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पृष् 2 वरील उजव्या बाजचू्ा प्रश्ा ंपूण्ग करा
तुमचे प्रततसाद या मार्गदर्गकावर लिहू नका

पहहलया व्यक्तीचा वंर काय आहे?

एक ठकंिया अधधक बॉक्स अठंकत करया आणण मूळ मठुरित  करया. 

 � श्ते — मुठरित करया, उदयाहणयाथया, जमयान, आयररश, इंग्ज, इरयाललयन, 
लेबनीज, इश्जठ्शयन, इत्यादी.

 � कयाळे ठकंिया आठरिकी अमेररकी — मुठरित करया, उदयाहनयाथया, आठरिकी 
अमेररकी, जमैकन, हतैीयन, नयायजरेरयन, इधथयोवपयन, सोमयाली, इत्यादी.

 � अमेररकी भयारतीय ठकंिया मूळ अलयास्याई — नोदंणीकृत ठकंिया 
मुख् जमयात(ती) चे छयापील नयाि, उदयाहणयाथया, Navajo Nation, 
Blackfeet Tribe, मेयन, असे्क, Native Village of Barrow 
Inupiat Traditional Government, Nome Eskimo 
Community, इत्यादी.

 � चीनी  � विएतनयामी  � मूळ हियाईयन
 � ठफललवपनी  � कोररययाई  � सयामोअन
 � आणशययाई भयारतीय  � जपयानी  � कपॅ मोरो
 � अन् एणशययाई 
— मुठरित करया, 
उदयाहणयाथया, 
पयाठकस्यानी, 
कंबोठडयन, होगं, 
इत्यादी.

 � अन् प्रशयातं द्ीपसमूह — 
मुठरित करया, उदयाहरणयाथया, 
रोगंन, ठफजी, मयाशयालीज, 
इत्यादी.

 � अन् कोणत्या िंशयाचे — िंश ठकंिया मूळ मुठरित करया.
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प्रते्क अततररक्त व्यक्तीसाठी प्रश् पूण्ग करा
प्रते्क अवतररक् व्यक्ीसयािी खयालील दोन प्रश् विचयारले जयातील
तुमचे प्रततसाद या मार्गदर्गकावर लिहू नका

ही व्यक्ती सामान्यतः अन्य कुठे राहते हकंवा तनवास करते का? 
लयागू त ेसिया  अठंकत करया.

 � नयाही 
 � होय, महयाविद्यालययासयािी
 � होय, लष्करी नेमणकूीसयािी
 � होय, नोकरी ठकंिया व्ययापयारयासयािी
 � होय, नर्सग होममध्े

 � होय, पयालक ठकंिया अन् 
नयातिेयाईकयासह

 � होय, एकया हंगयामी ठकंिया अन् 
वनियासयात

 � होय, एकया तुरंुगयात 
 � होय, अन् कयारणयास्ि

पहहलया व्यक्तीरी या व्यक्तीचे नाते काय आहे? 

एकया  बॉक्स िर चचन् करया.

 � िेगळ्या ललंगयाचया पती/पत्ी/जोडीदयार
 � िेगळ्या ललंगयाचया अविियाठहत जोडीदयार
 � समलैंलगक पती/पत्ी/जोडीदयार
 � समलैंलगक अविियाठहत जोडीदयार
 � जवैिक पतु् ठकंिया पुत्ी
 � दत्तक पुत् ठकंिया पुत्ी
 � सयाित् मुलगया ठकंिया मुलगी
 � भयाऊ ठकंिया बठहण

 � िडील ठकंिया आई
 � नयातिंड
 � सयासू - सयासरे
 � जयािई ठकंिया सून
 � अन् नयातिेयाईक
 � खोलीलमत् ठकंिया गृहलमत् (roommate or housemate)
 � दत्तक मूल (foster)
 � अन् गैर-नयातिेयाईक
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तुम्ी सहापेक्ा अधिक लोका ंमोजले असलयास पृष् 8 पूण्ग करा
तुमचे प्रततसाद या मार्गदर्गकावर लिहू नका

D-G (mar) Marathi

2020 जनगणना पूववीपेक्ा खपू 
सोपी झाली आहे.

तुम्ी ऑनलाईन प्रततसाद देऊ रकता हे 
तुम्ाला माहहती आहे का?
जर तमु्ी 2020 जनगणनया ऑनलयाईन पुरे करू 
शकलयात,रयार प्रश्यािली िर छयापलेल्यया URL िर जया. 

2020 जनगणना पूण्ग करण्ासाठी 
व्ीडीओ माग्गदर्गक ऑनलाईन उपलब्ध आहेत 
2020census.gov/languages

पठहल्यया व्यक्ीचया नयातेियाईक?
 � होय  � नयाही

एवप्रल 1, 2020 
रोजी िय, िरयायात

मठहनया ठदिसपुरुर स्ती जन्म सयाल

आडनयाि(िे) 
(last name[s])

पठहले नयाि 
(first name)

मधले आद्याक्र  
(middle initial)

पूणया केलेली इंग्जी प्रश्यािली तमु्यालया लमळयालेल्यया रपयाल वतकीर लयािलेलया ललफयाफया पोस्याने पयाििया.


