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વસ્તીગણતર� 2021 
તમારા પ્ર�ોના જવાબ

વસ્તીગણતર� થઈ રહ� છે
તે આપણા સમાજ માટ ેઅગત્યની હોય તવેી બાબતો �વશનેા �નણર્યો લવેામાં 
મા�હતી �રૂ� પાડ ેછે.

આ પ�ત્રકામાં તમને વસ્તીગણતર� 2021 �વશે સામાન્ય ર�તે �ૂછવામાં 
આવતા પ્ર�ોના જવાબ મળ� રહેશ.ે

વસ્તીગણતર�ની તમાર� પ્ર�ાવ�લ ભરવા�ું અગત્ય�ું છે, કારણ કે તનેા લીધે 
આપણા સમાજ �વશનેી અમાર� પાસનેી છેલ્લામાં છેલ્લી �વગતો અમને 
મળ� રહે છે. કાયદા �જુબ તમારે વસ્તીગણતર� ભરવી આવશ્યક છે. 

વસ્તીગણતર�ના આકંડાથી તમારા �વસ્તારમાં �હેર સવેાઓ ઉપરના 
�નણર્યોના ભડંોળ �વશનેી મા�હતીમાં અમને મદદ થાય છે. પછ� તે નવી 
સ્કૂલો, ડોક્ટરની સજ�ર�ઓ કે પછ� બાઈક લનેનાં આયોજનો હોય, તમે જે 
મા�હતી આપો છો તનેી �ગ્લન્ડ અને વલ્સમાં રહેતાં તમામ લોકોનાં �વન 
પર અસર પડ ેછે. 

માર� વસ્તીગણતર�ની પ્ર�ાવ�લ મારે �ારે 
ભરવી જોઈએ?

વસ્તીગણતર�નો �દવસ ર�વવાર 21 માચર્ છે - પર��ુ તમને પોસ્ટમાં તમારો 
એક્સસે કોડ મળે એટલે તરત જ તમે તે ભર� શકો છો. 

તમારા જવાબો આ તાર�ખે સામાન્ય ર�તે તમારા ઘરમાં રહેતાં લોકો �વશે 
હોવા જોઈએ - તમે તે તાર�ખ પહેલાં ફોમર્ ભર� ર�ાં હો તો પણ. 

જો વસ્તીગણતર�ના �દવસે તમારા ઘરના સજંોગો બદલાય, તો તમે અમને 
જણાવી શકો છો. 
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ભાગ લવેા�ુ ંસહે�ુ ંછે. જો તમન ેતમા�� વસ્તીગણતર��ુ ંફોમર્ 
ભરવામા ંમદદની જ�ર હોય, તો અમે તે આપી શક�એ છ�એ.

વસ્તીગણતર�નો �દવસ 
 ર�વવાર 21 માચર્છે

જો તમને અથવા તમે �ણતાં હો તેવા બી� કોઈને મદદની 
જ�ર હોય, તો વ્યાપક પ્રકારની સહાય સેવાઓ મળ� શકે છે.

અમે તમને એક્સેસ કોડ સાથેનો 
એક પત્ર મોકલી�ું.

અમાર� �સ�ોર વેબસાઈટ પર �વ 
અને શ� કરવા માટે તમારો એક્સેસ કોડ 
દાખલ કરો.

વસ્તીગણતર�એટલે �ુ?ં
વસ્તીગણતર� એટલે કરવામાં આવતો એક સવ� છે જે દર 10 વષ� થાય છે 
અને તનેાથી �ગ્લને્ડ અને વલે્સમાં રહેતાં તમામ લોકો અને કુટુ�બો � ચત્ર મળે 
છે. તમામ પ્રકારની સસં્થાઓ, લોકલ ઓથો�રટ�ઓથી માડં�ને ચ�ેરટ�ઓ 
પ�રવહન, � શક્ષણ તમેજ આરોગ્ય સભંાળ સ�હતની આપણને જોઈતી 
સવેાઓ �રૂ� પાડવામાં મદદ માટ ેઆ મા�હતીનો ઉપયોગ કરે છે. 
વસ્તીગણતર� વગર તે કરવા�ું ઘ�ં વધારે �શુ્કેલ બન.ે

�ું મારે આમાં ભાગ લવેો જ પડે?
જો તમે �ગ્લને્ડ અને વલે્સમાં રહેતાં હો, તો તમારે વસ્તીગણતર� ભરવી 
ફર� જયાત છે. વસ્તીગણતર�ની મા�હતીથી �હેર ભડંોળના કરોડો પાઉન્ડ 
કેવી ર�તે વાપરવામાં આવે તે મા�હતી �રૂ� પાડવામાં મદદ થાય છે. 
વસ્તીગણતર�ની પ્ર�ાવ�લ ભરવામાં દર વ્ય� ક્ત દ�ઠ લગભગ 10 � મ�નટનો 
સમય ફાળવીન,ે તમે આપણા સમાજોને હાલમાં તમેજ ભ�વષ્યમાં જોઈતી 
સવેાઓ મળ� રહે છે તનેી ખાતર� કરવામાં મદદ કરશો.
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મ� આપલેી મા�હતીની મારા 
બ�ેન�ફટો કે ઈ� મગ્રશેન �સ્થ�ત 
પર અસર પડ� શકે?

ના. તમે વસ્તીગણતર�માં જે ક�ઈ પણ મા�હતી 
આપશો તનેો ઉપયોગ બ�ેન�ફટોના ક્લઈેમ પર, 
રહેવાસ માટનેી અર�, ઈ� મગ્રશેનની � સ્થ�ત 
અથવા તમારા કરવરેા પર પ્રભાવ પાડવા માટ ે
ન કર� શકાય.

ONS સરકારથી સ્વતતં્ર છે. એટલે કે તમને 
મળતા પમેને્ટો કે સવેાઓ અગંે કાયર્વાહ� 
કરતા અ�ધકાર�ઓ તમાર� વસ્તીગણતર�ની 
મા�હતી જોઈ શકતાં નથી.

માર� વસ્તીગણતર�ની પ્ર�ાવ�લ હુ�  ઓનલાઈન 
ન ભર� શકુ�  તો?

અમે �ણીએ છ�એ કે કેટલાકં લોકોન ેઆ �ુશ્કેલ લાગશ.ે એટલા માટ ેઅનકે 
પ્રકારની સહાય સવેાઓ સાથે અમે અહ� મદદ કરવા માટ ેહાજર છ�એ. 
તમાર� જે ક�ઈ પણ જ�રતો હશ,ે અમે તમારા માટ ેતે સહે�ું બનાવી આપી�ુ.ં

સવેાઓમાં આનો સમાવશે થાય છેઃ 

•  અનકે ભાષાઓ અને સ્વ�પોમાં માગર્દશર્ન અને સહાયતા 

•  ફોન પર, વબે ચટૅ અથવા સો� શયલ મી�ડઆ મારફતે મદદ

•  જો તમે ઈચ્છો તો કાગળ પર છાપલેા સ્વ�પમાં પ્ર�ાવ�લ 

•  વસ્તીગણતર�ની ��ુવધાજનક માગર્દ� શ�કા, દાખલા તર�કે બ્રઈેલમાં

મ� આપલેી મા�હતીનો ઉપયોગ સરકાર મને 
ઓળખવા માટે કરશ?ે

ના. �ગ્લને્ડ અને વલે્સમાં ઓ�ફસ ઓફ નશેનલ સ્ટ�ેટ� સ્ટક્સ (ONS) 
વસ્તીગણતર� કરે છે. અમે વસ્તીગણતર�માથંી માત્ર બનેામી મા�હતી જ 
પ્રકા� શત કર�એ છ�એ. હક�કતમા,ં વસ્તીગણતર�ની અગંત મા�હતીની 
આપ-લે કરવા�ું અપરાધ છે અને તમે અમને જે ક�ઈ પણ કહેશો તે �રુ� ક્ષત 
રાખવામાં આવે છે.



વસ્તીગણતર�માં હુ�  મારા � મત્રો અને 
કુ ટુ� બીજનોને મદદ કર� શકુ� ? 

અમે પ્ર�ાવ�લ બને તટેલી સહેલી બનાવી છે. 

જો કોઈ � મત્ર અથવા કુટુ�બના સભ્યને મદદની જ�ર હોય તો તમારાથી બની 
શકે તો તે આપો. હ�મશેાં તમાર� પોતાની વસ્તીગણતર� પહેલાં ભરો.

તમે તમારા પોતાના માટ,ે અથવા બી� કોઈ માટ ેમદદની માગણી હ�મશેા 
કર� શકો છો.

શા માટે વસ્તીગણતર�માં મારા �લ�ગ અને મારા 
લ�� ગક અ� ભગમ �વશે �છૂવામાં આવે છે?

આ વસ્તીગણતર�માં પહેલીવાર લ�� ગક અ� ભગમ તમેજ લ�� ગક ઓળખ 
�વશનેા સ્વ�ૈ ચ્છક પ્ર�ો �છૂવામાં આવ્યા છે. આ અમને લ�ે સ્બયન, ગ,ે 
બાયસકે્સ્�અુલ તમેજ ટ્રાન્સજેન્ડર વસ્તી �વશે વધારે સચોટ મા�હતી 
આપવા માટ ેછે.

આનાથી જો કોઈ જૂથોને 
અસમાનતાઓનો સામનો કરવો પડતો 
હોય તો સસં્થાઓને તનેી સામે પગલાં 
લવેામાં અને �ાં સવેાઓની જ�રત છે તે 
બતાવવામાં મદદ થશ.ે આ પ્ર�ો અમે 
માત્ર 16 વષર્ અને તથેી વધારે �મરનાં 
લોકોને જ �છૂ��ુ.ં 

જો તમે તમારા ઘરનાં બી�ં સભ્યોની 
સાથે એક જ ફોમર્ પર આ મા�હતી 
�હેર કરવામાં અસ્વસ્થતા અ�ભુવતાં 
હો, તો તમે વ્ય� ક્તગત વસ્તીગણતર�ની 
પ્ર�ાવ�લ મગંાવી શકો છો અને અલગથી 
તનેા જવાબ આપી શકો છો.

વસ્તીગણતર�માં આપવામાં 
�વકલ્પો સાથે માર� ઓળખ 
ન થતી હોય તો �ું કર�ુ?ં

વસ્તીગણતર�માં તમારા વશં�ળૂ, �લ�ગ અને લ�� ગક અ� ભગમ, ધમર્ તમેજ 
રા��ય ઓળખ �વશે �છૂવામાં આવે છે. દરેક પ્ર�ો જવાબ તમે કેવી ર�તે 
આપવા માગો છો તે તમાર� ઉપર છે. તમને તમારા માટ ેજે સવ��મ યોગ્ય 
લાગ�ું હોય તે ર�તે તનેો જવાબ આપો. 

વસ્તીગણતર�થી મને કેવી ર�તે ફેર પડશ?ે
વસ્તીગણતર�થી દરેકજણને ફેર પડ ેછે. તે દાયકામાં એકવાર મળતી તક છે 
જ્યારે તમે તમારો અવાજ સભંળાવી શકો છો અને તમારા સ્થા�નક 
�વસ્તારના ભ�વષ્યને આકાર આપવામાં મદદ કર� શકો છો.



જો તમને મદદની જ�ર હોય, તો જુઓ 
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મ� આપલેી મા�હતીની મારા 
બ�ેન�ફટો કે ઈ� મગ્રશેન �સ્થ�ત 
પર અસર પડ� શકે?

ના. તમે વસ્તીગણતર�માં જે ક�ઈ પણ મા�હતી 
આપશો તનેો ઉપયોગ બ�ેન�ફટોના ક્લઈેમ પર, 
રહેવાસ માટનેી અર�, ઈ� મગ્રશેનની � સ્થ�ત 
અથવા તમારા કરવરેા પર પ્રભાવ પાડવા માટ ે
ન કર� શકાય.

ONS સરકારથી સ્વતતં્ર છે. એટલે કે તમને 
મળતા પમેને્ટો કે સવેાઓ અગંે કાયર્વાહ� 
કરતા અ�ધકાર�ઓ તમાર� વસ્તીગણતર�ની 
મા�હતી જોઈ શકતાં નથી.

માર� વસ્તીગણતર�ની પ્ર�ાવ�લ હુ�  ઓનલાઈન 
ન ભર� શકુ�  તો?

અમે �ણીએ છ�એ કે કેટલાકં લોકોન ેઆ �ુશ્કેલ લાગશ.ે એટલા માટ ેઅનકે 
પ્રકારની સહાય સવેાઓ સાથે અમે અહ� મદદ કરવા માટ ેહાજર છ�એ. 
તમાર� જે ક�ઈ પણ જ�રતો હશ,ે અમે તમારા માટ ેતે સહે�ું બનાવી આપી�ુ.ં

સવેાઓમાં આનો સમાવશે થાય છેઃ 

•  અનકે ભાષાઓ અને સ્વ�પોમાં માગર્દશર્ન અને સહાયતા 

•  ફોન પર, વબે ચટૅ અથવા સો� શયલ મી�ડઆ મારફતે મદદ

•  જો તમે ઈચ્છો તો કાગળ પર છાપલેા સ્વ�પમાં પ્ર�ાવ�લ 

•  વસ્તીગણતર�ની ��ુવધાજનક માગર્દ� શ�કા, દાખલા તર�કે બ્રઈેલમાં

મ� આપલેી મા�હતીનો ઉપયોગ સરકાર મને 
ઓળખવા માટે કરશ?ે

ના. �ગ્લને્ડ અને વલે્સમાં ઓ�ફસ ઓફ નશેનલ સ્ટ�ેટ� સ્ટક્સ (ONS) 
વસ્તીગણતર� કરે છે. અમે વસ્તીગણતર�માથંી માત્ર બનેામી મા�હતી જ 
પ્રકા� શત કર�એ છ�એ. હક�કતમા,ં વસ્તીગણતર�ની અગંત મા�હતીની 
આપ-લે કરવા�ું અપરાધ છે અને તમે અમને જે ક�ઈ પણ કહેશો તે �રુ� ક્ષત 
રાખવામાં આવે છે.

https://www.facebook.com/census2021/
https://www.instagram.com/census2021/?hl=en
https://twitter.com/Census2021
http://www.census.gov.uk


વસ્તીગણતર�માં હુ�  મારા � મત્રો અને 
કુ ટુ� બીજનોને મદદ કર� શકુ� ? 

અમે પ્ર�ાવ�લ બને તટેલી સહેલી બનાવી છે. 

જો કોઈ � મત્ર અથવા કુટુ�બના સભ્યને મદદની જ�ર હોય તો તમારાથી બની 
શકે તો તે આપો. હ�મશેાં તમાર� પોતાની વસ્તીગણતર� પહેલાં ભરો.

તમે તમારા પોતાના માટ,ે અથવા બી� કોઈ માટ ેમદદની માગણી હ�મશેા 
કર� શકો છો.

શા માટે વસ્તીગણતર�માં મારા �લ�ગ અને મારા 
લ�� ગક અ� ભગમ �વશે �છૂવામાં આવે છે?

આ વસ્તીગણતર�માં પહેલીવાર લ�� ગક અ� ભગમ તમેજ લ�� ગક ઓળખ 
�વશનેા સ્વ�ૈ ચ્છક પ્ર�ો �છૂવામાં આવ્યા છે. આ અમને લ�ે સ્બયન, ગ,ે 
બાયસકે્સ્�અુલ તમેજ ટ્રાન્સજેન્ડર વસ્તી �વશે વધારે સચોટ મા�હતી 
આપવા માટ ેછે.

આનાથી જો કોઈ જૂથોને 
અસમાનતાઓનો સામનો કરવો પડતો 
હોય તો સસં્થાઓને તનેી સામે પગલાં 
લવેામાં અને �ાં સવેાઓની જ�રત છે તે 
બતાવવામાં મદદ થશ.ે આ પ્ર�ો અમે 
માત્ર 16 વષર્ અને તથેી વધારે �મરનાં 
લોકોને જ �છૂ��ુ.ં 

જો તમે તમારા ઘરનાં બી�ં સભ્યોની 
સાથે એક જ ફોમર્ પર આ મા�હતી 
�હેર કરવામાં અસ્વસ્થતા અ�ભુવતાં 
હો, તો તમે વ્ય� ક્તગત વસ્તીગણતર�ની 
પ્ર�ાવ�લ મગંાવી શકો છો અને અલગથી 
તનેા જવાબ આપી શકો છો.

વસ્તીગણતર�માં આપવામાં 
�વકલ્પો સાથે માર� ઓળખ 
ન થતી હોય તો �ું કર�ુ?ં

વસ્તીગણતર�માં તમારા વશં�ળૂ, �લ�ગ અને લ�� ગક અ� ભગમ, ધમર્ તમેજ 
રા��ય ઓળખ �વશે �છૂવામાં આવે છે. દરેક પ્ર�ો જવાબ તમે કેવી ર�તે 
આપવા માગો છો તે તમાર� ઉપર છે. તમને તમારા માટ ેજે સવ��મ યોગ્ય 
લાગ�ું હોય તે ર�તે તનેો જવાબ આપો. 

વસ્તીગણતર�થી મને કેવી ર�તે ફેર પડશ?ે
વસ્તીગણતર�થી દરેકજણને ફેર પડ ેછે. તે દાયકામાં એકવાર મળતી તક છે 
જ્યારે તમે તમારો અવાજ સભંળાવી શકો છો અને તમારા સ્થા�નક 
�વસ્તારના ભ�વષ્યને આકાર આપવામાં મદદ કર� શકો છો.



ભાગ લવેા�ુ ંસહે�ુ ંછે. જો તમન ેતમા��  વસ્તીગણતર��ુ ંફોમર્ 
ભરવામા ંમદદની જ�ર હોય, તો અમે તે આપી શક�એ છ�એ.

વસ્તીગણતર�નો �દવસ 
 ર�વવાર 21 માચર્છે

જો તમને અથવા તમે �ણતાં હો તેવા બી� કોઈને મદદની 
જ�ર હોય, તો વ્યાપક પ્રકારની સહાય સેવાઓ મળ� શકે છે.

અમે તમને એક્સેસ કોડ સાથેનો 
એક પત્ર મોકલી�ું.

અમાર� �સ�ોર વેબસાઈટ પર �વ 
અને શ� કરવા માટે તમારો એક્સેસ કોડ 
દાખલ કરો.

વસ્તીગણતર�એટલે �ુ?ં
વસ્તીગણતર� એટલે કરવામાં આવતો એક સવ� છે જે દર 10 વષ� થાય છે 
અને તનેાથી �ગ્લન્ડ અને વલ્સમાં રહેતાં તમામ લોકો અને કુટુ�બો �ચત્ર મળે 
છે. તમામ પ્રકારની સસ્થાઓ, લોકલ ઓથો�રટ�ઓથી માડં�ને ચે�રટ�ઓ 
પ�રવહન, �શક્ષણ તમેજ આરોગ્ય સભંાળ સ�હતની આપણને જોઈતી 
સવેાઓ �રૂ� પાડવામાં મદદ માટ ેઆ મા�હતીનો ઉપયોગ કરે છે. 
વસ્તીગણતર� વગર તે કરવા�ું ઘ�ં વધારે �શ્કેલ બન.ે

�ું મારે આમાં ભાગ લવેો જ પડે?
જો તમે �ગ્લન્ડ અને વલ્સમાં રહેતાં હો, તો તમારે વસ્તીગણતર� ભરવી 
ફર�જયાત છે. વસ્તીગણતર�ની મા�હતીથી �હેર ભડંોળના કરોડો પાઉન્ડ 
કેવી ર�તે વાપરવામાં આવે તે મા�હતી �રૂ� પાડવામાં મદદ થાય છે. 
વસ્તીગણતર�ની પ્ર�ાવ�લ ભરવામાં દર વ્ય�ક્ત દ�ઠ લગભગ 10 �મ�નટનો 
સમય ફાળવીન,ે તમે આપણા સમાજોને હાલમાં તમેજ ભ�વષ્યમાં જોઈતી 
સવેાઓ મળ� રહે છે તનેી ખાતર� કરવામાં મદદ કરશો.

જો તમને મદદની જ�ર હોય, તો જુઓ 
www.census.gov.uk @Census2021
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