ਿਡਸਿਟ�ਕਟ1ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ 2020 ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਾਲੇ
ਨਾਗਿਰਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਪੱਤਰ

•

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸੰਘੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਵ� ਅੰਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ
ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ, ਸਟੇਟ ਅਸ�ਬਲੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਔਫ਼ ਇਕ�ਾਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ
ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

•

2008 ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਿਵਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਿਖੱਚੀਆਂ ਸਨ।
ਨਵੰਬਰ 2008 ਿਵੱਚ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਜ਼ ਫਸਟ ਐਕਟ (ਐਕਟ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਨਵੀਆਂ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਿਰਕ ਮੁੜ-ਿਵਭਾਜਨ ਕਿਮਸ਼ਨ (ਕਿਮਸ਼ਨ) ਦੇ
ਗਠਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ� ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ।
2010 ਿਵੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਿਧਿਨਯਮ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾ ਮੁਕਰੱਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ।

•

ਐਕਟ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਲੇ ਖਾ ਪਰੀਿਖਅਕ ਨੂੰ , ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਇਕਾਈ ਹੈ,
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੀ ਭੂਗੋਿਲਕ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮ�ਬਰ
ਚੁਣਨ ਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ 14 ਮ�ਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਪੰਜ
ਮ�ਬਰ ਜੋ ਡੈ ਮੋਕਰੈਟ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਮ�ਬਰ ਜੋ ਿਰਪਬਿਲਕਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਿਜਹੇ ਮ�ਬਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ
ਂ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ।

•

ਤੁ ਲਨਾਤਿਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਜਨਸੰਿਖਆ ਵਾਲੇ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕਮੀਸ਼ਨ
ਵੱਲ� ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟਾਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਿਡਸਿਟ�ਕਟਾਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਡਸਿਟ�ਕਟਾਂ, ਅਤੇ
ਇਕਵਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਿਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਵੱਲ� ਅੰਿਤਮ
ਚਾਰ ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵੱਲ� ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ
ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•

ਨਵ� ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵੱਲ� ਜਨਤਕ ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋ ਕ ਸਾਡੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਿਟੱਪਣੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਿਕਸੇ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ, ਿਦਲਚਸਪੀ ਮੈਿਪੰਗ ਟੂਲ
ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਰਾਹੀ ਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂ ਭੇਜ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਕਿਮਸ਼ਨ ਲਈ, ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਲੀਕਣ ਵੇਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
1. ਯੂ .ਐੱਸ. ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਡਸਿਟ�ਕਟਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਜਨਸੰਿਖਆ ਦਾ ਹੋਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
2. ਿਡਸਿਟ�ਕਟਾਂ ਲਈ ਵੋਿਟੰਗ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂਿਕ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨੁ ਮਾਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ।
3. ਿਡਸਿਟ�ਕਟਾਂ ਨੂੰ ਿਨਕਟਵਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੀਿਕਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਿਕ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ।
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4. ਿਡਸਿਟ�ਕਟਾਂ ਲਈ ਿਜੰਨਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ, ਆਂਢ-ਗੁ ਆਢ
ਂ , ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਨੂੰ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਿਡਸਿਟ�ਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭੂਗੋਿਲਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਿਖਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਤਾਂਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰਿਹੰਦੀ ਜਨਸੰਿਖਆ
ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਿਖਆ ਨੂੰ ਅਣਿਡੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋ ੜਾਂ ਘਣਤਾ ਲਈ ਹਨ, ਆਕਾਰ
ਲਈ ਨਹੀ।ਂ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
6. ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਸੈਨੇਟ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਵੱਚ ਦੋ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਵ� ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕਵਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਿਵੱਚ 10 ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਵ�
ਰਾਜ ਸੈਨੇਟ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
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