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ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021   
ਤੁਹਾਡ ੇਸਵਾਲਾ ਂਦ ੇਜਵਾਬ

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆ ਪਹੁਚੰੀ ਹੈ
ਇਹ ਉਨ�ਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਫੈਸਲੈ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 
ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।    
ਇਸ ਲੀਫ਼ਲ�ਟ ਿਵਚ ਤੁਹਾ� 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾ ਂਦੇ ਜਵਾਬ ਿਮਲ ਜਾਣਗ।ੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ � ਭਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ 
ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸਾ� ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤ� ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹ।ੈ 
ਤੁਹਾ� ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ � ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕ�ਨਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਫੰਡਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 
ਫੈਸਿਲਆ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ� ਨਵ� ਸਕੂਲ, 
ਡਾਕਟਰਾ ਂਦੀਆ ਂਸਰਜਰੀਆ ਂਜਾ ਂਸਾਈਕਲ ਲੇਨਾ ਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, 
ਿਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸ� ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਇੰਗਲ�ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਿਵੱਚ 
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 

ਮ�ੈ ਆਪਣੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਕਦ� ਭਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਐਤਵਾਰ 21 ਮਾਰਚ ਹੈ - ਪਰ ਿਜਵ� ਹੀ ਤੁਸ� ਡਾਕ 
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸ� ਭਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਬਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਇਸ ਤਾਰੀਖ � ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ - ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਉਸ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂ
ਇਸ � ਭਰ ਰਹੇ ਹੋਵ�। 
ਜੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਤਾ ਂਤੁਸ� ਸਾ� ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ
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ਕੀ ਮਰੇ ੇਦਆੁਰਾ ਸਾਝਂੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਰੇ ੇਬਨੇੇਿਫਟਸ ਜਾ ਂ
ਇਮੀਗਰ੍ਸ਼ੇਨ ਸਿਥਤੀ � ਪਰ੍ਭਾਵਤ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈ?

ਨਹ�। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਤੁਸ� ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੇਨੇਿਫਟਸ ਦੇ 
ਦਾਅਿਵਆ,ਂ ਰੈਜ਼ੀਡ�ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, 
ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਾ ਂ� 
ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਓਐਨਐਸ ਸਰਕਾਰ ਤ� ਵੱਖ ਹ।ੈ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਅਿਧਕਾਰੀ
 ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾ ਂਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ 
ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਵੇਖ ਸਕਦ।ੇ 

ਕੀ ਹਏੋਗਾ ਜੇ ਮ� ਆਪਣੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ 
� ਔਨਲਾਈਨ ਨਹ� ਭਰ ਸਕਾ?ਂ

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂ� ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ 
ਲਈ ਅਸ� ਇੱਥੇ ਿਵਆਪਕ ਪਰ੍ਕਾਰਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਹੈਗੇ ਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਅਸ� ਇਸ � ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਅਸਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗ।ੇ

ਸੇਵਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•  ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟਾ ਂਿਵੱਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 

•  ਫੋਨ ਤ,ੇ ਵ�ਬ ਚੈਟ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ

•  ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ, ਜੇ ਤੁਸ� ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ 

•  ਸੁਲਭ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੇਧ, ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਜ�, ਬਰ੍ੇਲ ਿਵੱਚ

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰੇ ੇਦਆੁਰਾ ਸਾਝਂੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ � 
ਮਰੇੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ ?

ਨਹ�। ਇੰਗਲ�ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਿਵੱਚ ਆਿਫ਼ਸ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਿਟਸਿਟਕਸ 
(ਓ�ਨ�ਸ) ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤ� ਅਸ� 
ਿਸਰਫ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ 
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ � ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸ� 
ਸਾ� ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹ।ੈ
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ਕੀ ਮ� ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਭਰਨ ਿਵਚੱ ਆਪਣੇ ਦਸੋਤਾ ਂ
ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ 

ਅਸ� ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ � ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ �ਨਾ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹ।ੈ 
ਜੇ ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ, ਜਾ ਂਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਜਣੇ � ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵ,ੇ 
ਜੇ ਤੁਸ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਮਦਦ ਕਰ।ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 
ਪਿਹਲਾ ਂਭਰੋ।
ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮਰੇ ੇਿਲੰਗ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਰਝੁਾਨ ਬਾਰੇ 
ਮ�ੈ ਿਕ� ਪੁਛੱ ਰਹੀ ਹ ੈ?

ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ 
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਸਾ� ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇਅ, ਬਾਇਸੇਕਸ਼ੁਅਲ ਅਤੇ ਟ�ਾੰਸਜ�ਡਰ ਆਬਾਦੀਆ ਂਬਾਰੇ 
ਵਧੇਰੀ ਦਰੁਸਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹ।ੈ

ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂ� ਇਹਨਾ ਂਸਮੂਹਾ ਂ
ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਅਬਰਾਬਰਤਾਵਾ ਂਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 
ਿਦਖਾਏਗੀ ਿਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਿਕੱਥੇ ਲੋੜ 
ਹ।ੈ ਇਨ�ਾ ਂਪਰ੍ਸ਼ਨਾ ਂਬਾਰੇ ਅਸ� ਿਸਰਫ 
16 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂ
� ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗ।ੇ 
ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਦੇ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ 
ਤ� ਸੰਘਦੇ ਹ�, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਆਪਦੀ ਇਕ 
ਆਪਣੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਕੀ ਹਏੋਗਾ ਜੇ ਮ�� ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 
ਿਵਚੱ ਿਦਤੇੱ ਿਵਕਲਪਾ ਂਨਾਲ ਸਬੰਧੰ 
ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ?

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੁਹਾ� ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ, ਿਲੰਗ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਧਰਮ ਅਤੇ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਤਹੁਾਡ ੇਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤਸੁ� ਹਰ 
ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਦਾ �ਤਰ ਿਕਵ� ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ।ੋ ਇਸ � ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਿਜਸ 
ਤ� ਤੁਹਾ� ਲੱਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤ� ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤ� ਮ�ੈ ਿਕ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ?
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤ� ਹਰੇਕ � ਫਰਕ ਪ�ਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਦਸ ਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 
ਭਿਵੱਖ � ਤਿਹ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ।



ਜੇ ਤੁਹਾ� ਮਦਦ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ,ੈ 
www.census.gov.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ @Census2021

ਕੀ ਮਰੇ ੇਦਆੁਰਾ ਸਾਝਂੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਰੇ ੇਬਨੇੇਿਫਟਸ ਜਾ ਂ
ਇਮੀਗਰ੍ਸ਼ੇਨ ਸਿਥਤੀ � ਪਰ੍ਭਾਵਤ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈ?

ਨਹ�। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਤੁਸ� ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੇਨੇਿਫਟਸ ਦੇ 
ਦਾਅਿਵਆ,ਂ ਰੈਜ਼ੀਡ�ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, 
ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਾ ਂ� 
ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਓਐਨਐਸ ਸਰਕਾਰ ਤ� ਵੱਖ ਹ।ੈ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਅਿਧਕਾਰੀ
 ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾ ਂਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ 
ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਵੇਖ ਸਕਦ।ੇ 

ਕੀ ਹਏੋਗਾ ਜੇ ਮ� ਆਪਣੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ 
� ਔਨਲਾਈਨ ਨਹ� ਭਰ ਸਕਾ?ਂ

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂ� ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ 
ਲਈ ਅਸ� ਇੱਥੇ ਿਵਆਪਕ ਪਰ੍ਕਾਰਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਹੈਗੇ ਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਅਸ� ਇਸ � ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਅਸਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗ।ੇ

ਸੇਵਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•  ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟਾ ਂਿਵੱਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 

•  ਫੋਨ ਤ,ੇ ਵ�ਬ ਚੈਟ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ

•  ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ, ਜੇ ਤੁਸ� ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ 

•  ਸੁਲਭ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੇਧ, ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਜ�, ਬਰ੍ੇਲ ਿਵੱਚ

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰੇ ੇਦਆੁਰਾ ਸਾਝਂੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ � 
ਮਰੇੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ ?

ਨਹ�। ਇੰਗਲ�ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਿਵੱਚ ਆਿਫ਼ਸ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਿਟਸਿਟਕਸ 
(ਓ�ਨ�ਸ) ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤ� ਅਸ� 
ਿਸਰਫ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ 
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ � ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸ� 
ਸਾ� ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹ।ੈ



ਕੀ ਮ� ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਭਰਨ ਿਵਚੱ ਆਪਣੇ ਦਸੋਤਾ ਂ
ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ 

ਅਸ� ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ � ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ �ਨਾ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹ।ੈ 
ਜੇ ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ, ਜਾ ਂਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਜਣੇ � ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵ,ੇ 
ਜੇ ਤੁਸ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਮਦਦ ਕਰ।ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 
ਪਿਹਲਾ ਂਭਰੋ।
ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮਰੇ ੇਿਲੰਗ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਰਝੁਾਨ ਬਾਰੇ 
ਮ�ੈ ਿਕ� ਪੁਛੱ ਰਹੀ ਹ ੈ?

ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ 
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਸਾ� ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇਅ, ਬਾਇਸੇਕਸ਼ੁਅਲ ਅਤੇ ਟ�ਾੰਸਜ�ਡਰ ਆਬਾਦੀਆ ਂਬਾਰੇ 
ਵਧੇਰੀ ਦਰੁਸਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹ।ੈ

ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂ� ਇਹਨਾ ਂਸਮੂਹਾ ਂ
ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਅਬਰਾਬਰਤਾਵਾ ਂਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 
ਿਦਖਾਏਗੀ ਿਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਿਕੱਥੇ ਲੋੜ 
ਹ।ੈ ਇਨ�ਾ ਂਪਰ੍ਸ਼ਨਾ ਂਬਾਰੇ ਅਸ� ਿਸਰਫ 
16 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂ
� ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗ।ੇ 
ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਦੇ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ 
ਤ� ਸੰਘਦੇ ਹ�, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਆਪਦੀ ਇਕ 
ਆਪਣੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਕੀ ਹਏੋਗਾ ਜੇ ਮ�� ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 
ਿਵਚੱ ਿਦਤੇੱ ਿਵਕਲਪਾ ਂਨਾਲ ਸਬੰਧੰ 
ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ?

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੁਹਾ� ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ, ਿਲੰਗ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਧਰਮ ਅਤੇ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਤਹੁਾਡ ੇਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤਸੁ� ਹਰ 
ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਦਾ �ਤਰ ਿਕਵ� ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ।ੋ ਇਸ � ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਿਜਸ 
ਤ� ਤੁਹਾ� ਲੱਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤ� ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤ� ਮ�ੈ ਿਕ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ?
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤ� ਹਰੇਕ � ਫਰਕ ਪ�ਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਦਸ ਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 
ਭਿਵੱਖ � ਤਿਹ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ।



ਜੇ ਤੁਹਾ� ਮਦਦ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ,ੈ 
www.census.gov.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ @Census2021

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021   
ਤੁਹਾਡ ੇਸਵਾਲਾ ਂਦ ੇਜਵਾਬ

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆ ਪਹੁਚੰੀ ਹੈ
ਇਹ ਉਨ�ਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਫੈਸਲੈ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 
ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।    
ਇਸ ਲੀਫ਼ਲ�ਟ ਿਵਚ ਤੁਹਾ� 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾ ਂਦੇ ਜਵਾਬ ਿਮਲ ਜਾਣਗ।ੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ � ਭਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ 
ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸਾ� ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤ� ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹ।ੈ 
ਤੁਹਾ� ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ � ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕ�ਨਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ 
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਫੰਡਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 
ਫੈਸਿਲਆ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ� ਨਵ� ਸਕੂਲ, 
ਡਾਕਟਰਾ ਂਦੀਆ ਂਸਰਜਰੀਆ ਂਜਾ ਂਸਾਈਕਲ ਲੇਨਾ ਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵ,ੇ 
ਿਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸ� ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਇੰਗਲ�ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਿਵੱਚ 
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪ�ਦਾ ਹ।ੈ 

ਮ�ੈ ਆਪਣੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਕਦ� ਭਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਐਤਵਾਰ 21 ਮਾਰਚ ਹੈ - ਪਰ ਿਜਵ� ਹੀ ਤੁਸ� ਡਾਕ 
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸ� ਭਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਬਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਇਸ ਤਾਰੀਖ � ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ - ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਉਸ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂ
ਇਸ � ਭਰ ਰਹੇ ਹੋਵ�। 
ਜੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਤਾ ਂਤੁਸ� ਸਾ� ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ
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ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ � ਭਰਨ 
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਅਸ� ਇਸਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ

ਮਰਦਮਸ਼ਮੁਾਰੀ ਦਾ ਿਦਨ    
ਐਤਵਾਰ 21 ਮਾਰਚ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾ�, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ ਦੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ � ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਅਸ� ਤੁਹਾ� ਇਕੱ ਪਤੱਰ ਭੇਜਾਗਂ ੇਿਜਸ ਿਵਚੱ 
ਇਕੱ ਐਕਸਸੈ ਕੋਡ ਹਵੋੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਸਰੁਿੱਖਅਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਉ 
ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ
 ਐਕਸਸੈ ਕੋਡ ਪਾਓ।

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ ਜੋ ਹਰ 10 ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾ� ਇੰਗਲ�ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਘਰਾ ਂਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੀ 
ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਚੈਰੀਟੀਆ ਂ
ਤੱਕ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵਾ ਂਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ 
ਲੋੜ�ਦੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਆਵਾਜਾਈ, ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 
ਤ� ਿਬਨਾ ਂਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਮ�ੈ ਿਹਸੱਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ  ?
ਜੇ ਤੁਸ� ਇੰਗਲ�ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਹਾ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇਹ ਤਿਹ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਦੇ ਅਰਬਾ ਂਪ�ਡ 
ਿਕਵ� ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ � ਭਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਤੀ 
ਿਵਅਕਤੀ 10 ਿਮੰਟ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਸ� ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ � ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਲੋੜ�ਦੀਆ ਂ
ਸੇਵਾਵਾ ਂਿਮਲਦੀਆ ਂਹਨ।
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ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ � ਭਰਨ 
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਅਸ� ਇਸਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ

ਮਰਦਮਸ਼ਮੁਾਰੀ ਦਾ ਿਦਨ    
ਐਤਵਾਰ 21 ਮਾਰਚ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾ�, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ ਦੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ � ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਅਸ� ਤੁਹਾ� ਇਕੱ ਪਤੱਰ ਭੇਜਾਗਂ ੇਿਜਸ ਿਵਚੱ 
ਇਕੱ ਐਕਸਸੈ ਕੋਡ ਹਵੇੋਗਾ।

ਸਾਡੀ ਸਰੁਿੱਖਅਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਉ 
ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ
 ਐਕਸਸੈ ਕੋਡ ਪਾਓ।

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ
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ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਚੈਰੀਟੀਆ ਂ
ਤੱਕ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵਾ ਂਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ 
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ਆਵਾਜਾਈ, ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 
ਤ� ਿਬਨਾ ਂਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਮ�ੈ ਿਹਸੱਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ  ?
ਜੇ ਤੁਸ� ਇੰਗਲ�ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਹਾ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇਹ ਤਿਹ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਦੇ ਅਰਬਾ ਂਪ�ਡ 
ਿਕਵ� ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ � ਭਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਤੀ 
ਿਵਅਕਤੀ 10 ਿਮੰਟ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਸ� ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ � ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਲੋੜ�ਦੀਆ ਂ
ਸੇਵਾਵਾ ਂਿਮਲਦੀਆ ਂਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਮਦਦ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ,ੈ 
www.census.gov.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ @Census2021

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

