
  

   

 

 

Census 2021 - Choose Other, Select JAIN 

Frequently Asked Questions 

12 January 2021 

 

Question English Gujarati 

What is the Census? 

Every 10 years the UK 

Government takes a Census of 

the entire population to get 

information that allows it to 

plan for services.  

વસ્તી ગણતરી શ ું છે? 

દર દસ વરે્ષ ય  કેની સરકાર  બધીજ 

વસ્તીની ગણતરી કર ેછે જનેાથી 

તેમની કામગીરી અને સેવાઓ ન ું 

આયોજન થઇ શકે. 

 

When is the Census? 

The next Census in is 21st March 

2021, and the next one will not 

be until 2031. The Census forms 

will be available earlier in the 

month.  

હવે વસ્તી ગણતરી ક્યાર ેછે?  

હવે પછી વસ્તી ગણતરી 21 માર્ચ 

2021ના રોજ છે, અને ત્યાર પછી 

2031 માાં બીજી વખત થશે. આ 

વખતના માટેના ફોમચ માર્ચની 

શરૂઆતથી ઉપલબ્ધ થશ.ે 

 

Do I have to participate? 

Every adult/household in the 

UK has to participate and fill 

out the Census. There are 

penalties for not doing so.  

શ ું માર ેઆમ ભાગ લેવો પડે? 

ય  કેની દરકે પ ખ્ત વયની વ્યક્તિ કે 

ગૃહસ્થે ભાગ લેવો પડે અને ફોમચ 

ભરવ ું પડે. આમ ન કરનારને દું ડ 

થશે.  

Is it online? 

The Census is both online and 

on paper. You will have a 

choice, however it is expected 

that most people will complete 

online.   

આ ઓનલાઇન હશે?           

વસ્તી ગણતરી ફોમચ ઓનલાઇન 

અને પેપર (કાગળ) પર પણ ભરી 

શકાય છે. જોકે એમ માનવામાું 

આવે છે કે મોટા ભાગના લોકો 

ઓનલાઇન પર ફોમચ ભરશે.  

 

Can I tell them I am Jain? 

If you wish to identify as Jain, 

then on Q16 you must choose 

the ‘Other’ option and write or 

type the word JAIN. Choose 

Other, Select JAIN. 

હ ું  એમને કહી શક ું કે હ ું  જનૈ છ ું ? 

તમાર ેજનૈ છો તેમ ઓળખ 

આપવી હોય તો  પ્રશ્ન નુંબર 16 

માું, જો તમે ઓનલાઇન ફોમચ 

ભરતા હો તો અધર ક્તલલક કયાચ 

પછી જ ેયાદી આવે તેમાુંથી જનૈ 

પસુંદ કરો. કાગળ પર ફોમચ ભરતા 

હો તો અધર ક્તલલક કયાચ પછી જનૈ 

લખવાન ું.  

 

Does it matter if I tell them I am 

Jain? 

By selecting Jain, you ensure 

that central and local 

government, schools, hospital 

આમ  જનૈ છો તેમ જણાવવાથી 

શ ું ફેર પડશ?ે 

જનૈ પસુંદ કરવાથી કેન્દ્ર કે 

સ્થાક્તનક સરકાર, શાળાઓ 



  

   

 

and public bodies (like the BBC) 

take account of the specific 

needs of the Jain community. 

This includes food and 

chaplaincy options at hospitals, 

RE teaching in schools, and care 

homes and crematoria facilities 

in local Governments.  

હોક્તસ્પટલ અને જાહેર સેવાઓ 

(જમેકે બી બી સી) જનૈ લોકોની 

ખાસ જરૂક્તરયાતોને ધ્યાનમાું લશેે 

જવેીકે હોક્તસ્પટલમાું ભોજન અને 

ધાક્તમચક સેવાઓ., શાળાઓમાું 

ધાક્તમચક ક્તશક્ષણમાું જનૈ 

શીખવવાન ું , અને સ્થાક્તનક 

સરકારી સુંસ્થાઓમાું કેર-હોમ 

અને સ્મશાનગૃહોની વ્યવસ્થા. 

 

Can I tick more than one choice 

in the question on Religion? 

If you tick more than one, then 

the whole of that question will 

be ignored and won't count. 

ધમચના પ્રશ્નમાું હ ું એક કરતા બ ે

ધમચને પસુંદ કરી શક ું? 

જો તમે એક કરતા વધ  પસુંદ 

કરશો તો આખોય ેજવાબ નકામો 

થઇ જશે અને ગણતરીમાું નક્તહ 

લેવાય. 

 

As a student, should I complete 

the form from student 

accommodation, or from the 

family home? 

You can do both, or either.  If 

you use the same name in both, 

the ONS will adjust for the 

duplication. 

એક ક્તવદ્યાથી તરીકે હ ું  ક્તવદ્યાથીઓ 

ના આવાસમાું રહેતો હોય તો 

તયાુંથી ફોમચ ભરવાન ું કે મારા 

પક્તરવારના ઘરથેી ભરવાન ું? 

 તમે કોઈ પણ એક ભરી શકો છો 

અથવા બને જગ્યાએથી ભરી શકો 

છો. આમ ડબલ થશે તો વસ્તી 

ગણતરીના સરકારી કાયચકરો તેમાું 

જરૂરી ફેરફાર કરી લેશે. 

 

Where can I get help? 

Your local Jain community will 

have support during the 

Census. You can also follow 

‘Jainpedia’ on Facebook and 

Twitter and find resources on 

our website: 

www.jainology.org/census2021 

આ માટે ક્ાાંથી મદદ મળી 
શકશે?  

વસ્તી ગણતરી દરમ્યાન તમારી 
પોતાની સ્થાનનક જૈન સાંસ્થા 
મદદ કરશે. ફેસબકુ અને ટ્વીટર 
પર જૈનપીડિઆ ને અનસુરી 
શકશો અન ેઅમારી વેબસાઈટ 
પર માડિતી મળી શકશે. 
www.jainology.org/census2021 

 

 


