
2021ની વસ્ી 
ગણ્રીમા ંભાગ 
લવેા માટે દરેક 
જણને મદદ કરવી
વસ્ી ગણ્રી માર્ચ 2021મા ંકરવામા ંઆવી રહી છે.  
આમા ંભાગ લઈને અને ્ ેમાટે બીજનેં પણ પ્રોlત્ાહહ્ કરીને 
્મને અને ્મારા ્માજને આવશ્યક ્વેાઓ મળી રહે છે ્ેની 
ખા્રી કરવામા ં્મ ેમદદ કરશરો.
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વસ્ી ગણ્રી એટલે શું?
વસ્ તી ગણ્રી એટલે દર 10 વર્ષે કરવામાં આવ્ો સવષે છે અને ્ેનાથતી ઈંગલેન્ડ અને વેલસમાં રહે્ાં ્મામ 
લોકો અને કુટંુબોનું અમને ચિત્રણ મળે છે. 
દર વર્ષે કરો્ડો પાઉન્ડસ સેવાઓ પર કેવતી રી્ે વાપરવા ્ેના નનણ્ણયો લેવા માટ ેસથાનનક કાઉનનસલો, ધમા્ણદા 
સંસથાઓ ્ેમજ બતીજી ઘણતી સંસથાઓ વસ્ તી ગણ્રીનતી માનહ્તીનો ઉપયોગ કરે છે.
આમાં પરરવહન, શિક્ષણ ્ેમજ આરોગય સંભાળનતી સેવાઓ પર થ્ા ખિા્ણનો પણ સમાવિે થાય છે. આ 
પૈસાનતી જયાં સૌથતી વધારે જરૂર હોય તયાં ્ ેવાપરવામાં આવે છે ્ેનતી ખા્રી કરવા માટ,ે વસ્ તી ગણ્રીમા ં
દરેક જણનતી ગણ્રી કરવાનું અગતયનું છે.

્મારરો ટેકરો અગત્યનરો છે
અમે સમજીએ છીએ કે સમાજો સાથે સારા સંબંધો ચવકસાવવાથતી વધારે લોકો વસ્ તી ગણ્રીમા ંભાગ લેવા 
ઈચછિે.
અમે એ પણ સમજીએ છીએ કે ્મારા સમાજને ્મારા કર્ાં વધારે સારી રી્ે બતીજંુ કોઈ જાણતું નથતી. 
ચવશ્ાસુ સથાનનક આગેવાનો ્ેમજ સામાજજક પ્રચ્નનચધઓ દ્ારા આપવામા ંઆવ્ો ટકેો એ લોકોને આમાં 
ભાગ લેવામાં મદદ કરવા માટ ેઅતયં્ અગતયનો રહેિે.

્ામાજજક કડીઓ સ્ાપવી
2021નતી વસ્ તી ગણ્રી માટ ેબને ્ેટલા ચવસતતૃ્ સમાજો સુધતી પહોંિવામા ંઅમને ્મારી મદદનતી જરૂર છે.
અમારા સથાનનક કમ્ યૂનનટી એનગેજમેનટ કમ્ણિારીઓ સમગ્ર વસ્ તી ગણ્રીનતી પ્રરરિયા 
દરમયાન સંસાધનો, સલાહ ્ેમજ વયવહારૂ સહાય્ા સાથે ઉપલબધ હિે જે ભાગ 
લેનારાં દરેકને મદદ કરી િકિે.
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જણકારી
્મારા સમાજના રસ ્ેમજ ્ેનતી સમકર્્ના પ્ડકારો વિિેનતી ્મારતી પાસે અનોખતી જાણકારતી છે. આ  
જાણકારતીથતી દરેક જણને ભાગ લેવામાં મદદ કરતી િકે ્ેવતી સહાય્ાનું આયોજન અમે કરતી િકતીિું.

જગૃહ્
સમાજ સાથેનતી ્મારતી ક્ડતીઓથતી અમને વસ્્તી વગણ્રતી અને ્ ેદરેક જણ માટે િા માટે અગ્્યનતી છે ્ ે 
િવિે જાગતૃિ્ ફેલાવવામાં મદદ થિે. આના લતીધે વસ્્તી ગણ્રતીમા ંવિિ્વાસ બંધાિે એને ટેકો વધિ.ે

ઉપલબ્ી
્મારાં જો્ડાણોથતી અમે ્મારા સમાજનાં એ લોકો સુધતી પહોંિતી િકતીિું જેમને આમાં ભાગ લેવામાં  
ટેકાનતી જરયૂર્ હોય. ્ેમનો સમાવેિ કરવામાં આવે છે ્ેનતી આનાથતી ખા્રતી થિે.

વ્ારે જણકારી મેળવરો
્મારા સમાજને ટેકો આપવા માટે સાથે મળતીને કામ કરવા વિિે વધારે જાણકારતી મેળવો.

વસ્્તી ગણ્રતી વિિે અહતીંથતી વધારે વાંિો www.census.gov.uk

વસ્્તી ગણ્રતી અનુસરો @Census2021
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