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ਨਵੇਂ ਨਕਿੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ?

ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਲੇਖ 21, ਸੈਕਸ਼ਨ 2(i) ਕਵ ੰਦਾ  ੈ ਵਕ ਫਾਈਨਲ ਨਕਸ਼ੇ ਉਸ
ਤਾਰੀਖ਼ ਨ ੰ “ਲਾਗ  ੋਏ” ਮੰਨ ਵਲਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ  ਨ ਵਜਸ ਵਦਨ ਸੇਕਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਨੇ
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੀਤਾ  ੈ (12/27/2021)। “”ਲਾਗ  ੋਣ” ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਉਸ
90 ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਦੀ  ੈ ਵਜਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਜਨਮਤ ਯਾਵਚਕਾ
ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ  ੈ। ਇਿੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਜਨਮਤ ਪ੍ਟੀਸ਼ਨ
ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਨਕਸ਼ੇ ਲਾਗ  ੋਣ/ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (3/27/22) ਤੋਂ 90 ਵਦਨਾਂ
ਬਾਅਦ "ਪ੍ਰਭਾਿੀ"  ੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰ 2022 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤਿੱਕ
ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਨਿੇਂ ਵ਼ਿਲਹੇ ਦੀਆਂ  ਿੱ ਦਾਂ ਅਸਲ ਵਿਿੱ ਚ "ਆਪ੍ਰੇਵਟਿ" ਨ ੀਂ
ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ  ਨ; ਨਿੀਆਂ  ਿੱਦਾਂ ਉ ਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ  ਨ ਅਤੇ
ਨਿੇਂ ਵ਼ਿਲਹੇ ਅਸਲ ਵਿਿੱ ਚ 2022 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ  ੋਣ ਤਿੱਕ "ਮੌਜ ਦ" ਨ ੀਂ
 ੁੰ ਦੇ।

ਮੌਜ ਦਾ ਸੀਮਾਿਾਂ ਅਜੇ ਿੀ ਇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗ  ੁੰ ਦੀਆਂ  ਨ
ਵਕ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਚੁਣੇ  ੋਏ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਨਰਿਾਚਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ
 ਨ; ਦ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਿੱ ਚ, 2022 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ/ਉਦਘਾਟਨ ਤਿੱਕ, ਵਨਰਿਾਚਕ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ੁਰਾਣੇ/ਮੌਜ ਦਾ ਵ਼ਿਲਹੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ੈ, ਨਾ ਵਕ ਉਸ ਨਿੇਂ ਵ਼ਿਲਹੇ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਉ 
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨ ੰ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ  ਨ।

ਕੀ ਹ ਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨ ਮਾਇੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਮੌਜ ਦਾ ਵ਼ਿਲਹੇ ਵਿਿੱ ਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨ ੰ ਭਰਨ ਲਈਇਿੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ “ਪ੍ੁਰਾਣੀ” ਸੀਮਾਿਾਂ ਦੀ
ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀ  ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵ਼ਿਲਹੇ ਵਿਿੱ ਚ  ੁੰ ਦੀ  ੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇ ਉਦੋਂ ਮੌਜ ਦ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਉ ਉਮੀਦਿਾਰ ਵਪ੍ਛਲੀ ਿਾਰ ਚੁਵਣਆ ਵਗਆ ਸੀ, ਭਾਿੇਂ ਇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਮਾਰਚ
27, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ੋ ਸਕਦੀ  ੈ।

ਸ਼ਕਸੇ ਨ ਮਾਇੁੰ ਦੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ

ਅਕਸਰ ਪ੍ੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ
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ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਨਕਿੇ ਸ਼ਕਿੱ ਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 
PDF ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਿੱ ਚ ਨਿੇਂ ਨਕਸ਼ੇ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਫਾਈਨਲ
ਮੈਪ੍ਸ’ ਟੈਬ ਦੇ ਤਵ ਤ, CRC ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ  ਨ: 

https://www.wedrawthelinesca.org/final_maps 

ਆਪ੍ਣੇ ਵ਼ਿਲਹੇ ਨ ੰ ਿੇਖਣ ਲਈ ਉਸ ਪੰ੍ਨੇ ਦੇ ਥਿੱ ਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਿਿੱ ਲ ਵਦਿੱਤੇ ਮੈਪ੍ ਵਿਯ ਅਰ ਦੀ
ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਮ ਦਾਇ ਵਿਿੱ ਚ ਼ਿ ਮ ਇਨ ਅਤੇ ਆਉਟ ਕਰੋ। ਭਾਲ ਕਰਨ
ਿਾਲੇ ਬੌਕਸ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਤਾ ਜਾਂ ਵ਼ਿਪ੍ ਕੋਡ ਪ੍ਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰੋ।

ਮੌਜ ਦਾ ਨਕਵਸ਼ਆਂ (2011 ਵਿਿੱ ਚ ਅਨੁਮੋਵਦਤ) ਨ ੰ CRC ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ “ਡੇਟਾ” 

ਟੈਪ੍ ਦੇ ਤਵ ਤ ਮੈਪ੍ ਵਿਯ ਅਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਿੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ  ੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਕੋਈ ਪ੍ਤਾ ਜਾਂ ਵ਼ਿਪ੍ ਕੋਡ ਪ੍ਾਉਂਦੇ  ੋ, ਤਾਂ ਤਰਜੀ ੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵਕਸਮ (ਕਾਂਗਰਸ, 

ਸੈਨੇਟ, ਅਸੈਂਬਲੀ, ਬੋਰਡ ਔਫ਼ ਇਕੁਲਾਈ਼ੇਿਸ਼ਨ) ਲਈ ਡਰੌਪ੍ ਡਾਊਨ ਮੇਨ ਵਿਿੱ ਚ ਬਸ
"ਮੌਜ ਦਾ ਵਦਨ" ਨਕਸ਼ੇ ਚੁਣੋ।
https://www.wedrawthelinesca.org/map_viewer

ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਕਿੇ ਸ਼ਕਿੱ ਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ਫਾਈਨਲ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟੈਚਮੇਂਟਾਂ ਨ ੰ CRC ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ “ਫਾਈਨਲ
ਨਕਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ” ਟੈਬ ਦੇ ਤਵ ਤ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ  ੈ।
https://www.wedrawthelinesca.org/final_maps_report

ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਪੋਰਟ ਸ਼ਕਿੱ ਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਲਈਇਨਹ ਾਂ ਅਵੜਿੱ ਕੇ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ  ੈ ਵਕ ਸਮ ਸੰਵਖਆਿਾਂ ਿਾਲੇ
ਸੈਨੇਟ ਵ਼ਿਵਲਹਆਂ ਲਈ ਨਿੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਵ਼ਿਵਲਹਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਓਿਰਲੈਪ੍  ੋਿੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਿੱਥੇ  ੋਰ ਪ੍ੜਹ:ੋ https://lwvc.org/deferred-and-accelerated-

voters-redistricting-and-state-senate 

ਮ ਲਤਵੀ/ਪਰਵੇਸ਼ਗਤ ਮਤਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ?7
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ਨਕਸ਼ੇ ਬਨਾਉਣ ਿੇਲੇ, ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ
ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਇਿੱਥੇ  ੋਰ ਪ੍ੜਹੋ:
https://www.wedrawthelinesca.org/faq#what_criteria_are_used_when

_drawing_maps

ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਲਹੇ ਨੂੁੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਕਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਗਆ ਹੈ?8

CRC ਬਾਰੇ  ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਿੱਥੇ ਜਾਓ: https://www.WeDrawTheLinesCA.org/


