ITR-E

Page 1

ITR-E

વ્યક્તિગત નોંધણીનુ ં ફોર્મ

મત આપવા માટે નોંધણી કરાવો

આ ફોર્મનો ઉપયોગ કરીને માત્ર એક જ વ્યક્તિ મત આપવા માટે નોંધણી
કરાવી શકે છે .
કાળી શાહીનો ઉપયોગ કરો અને કેપીટલ અક્ષરોમાં લખો અથવા
www.gov.uk/register-to-vote પર ઓનલાઈન જાવ

તમારં ુ નામ અને સરનામ ંુ

ઓનલાઈન જાવ

આ ફોર્મ તમે
www.gov.uk/register-to-vote
પર ભરી શકો છો.

જો અમે એવી કોઈ માહિતી છાપેલી હોય
જે સાચી ન હોય, તો મહેરબાની કરીને તેના
પર છે કો મારો અને સાચી માહિતી લખો.

નામ(નામો)
અટકો

તમારંુ સરનામું

							પોસ્ટકોડ
તમે બીજા કોઈ સરનામે રહો છો?
ના

હા

છે લ્લા 12 મહિનામાં તમે તમારં ુ નામ બદલ્ યું છે ?
ના

હા

જો તમે બીજા કોઈ સરનામે પણ રહેતાં
હો તો તે સરનામું અમને હમણાં ન આપો,
પરં ત ુ અમે બાદમાં તમને કદાચ વધારે
માહિતી માટે પ ૂછીશુ.ં
દાખલા તરીકે, કદાચ તમારાં લગ્ન થયાં
હોય.

જો હા, તો મહેરબાની કરીને અમને તમારંુ અગાઉનુ ં નામ આપો.

તમે કઈ તારીખે તમારંુ નામ બદલ્યું તે મહેરબાની કરીને જણાવો ( દિવસ મહિનો વર્ષ).

		

		

				

છે લ્લા 12 મહિનામાં ઘર બદલ્ યું છે ?
ના

હા

જો હા, તો તમે છે લ્લા વર્ષ દરમ્યાન જ્યાં રહ્યાં હો તે અગાઉનુ ં સરનામું આપો.
							પોસ્ટકોડ
જો આ સરનામું વિદે શનુ ં હત,ું તો શુ ં તમે યુ.કે.માં વિદે શી મતદાતા તરીકે નોંઘાયેલાં
હતાં?
ના

હા

તમારી જન્મ તારીખ (દિવસ મહિનો વર્ષ)
		

		

				

જો તમને તમારી જન્મતારીખ ખબર ન હોય, તો મહેરબાની કરીને ટિક કરો કે તમારી
ઉંમર કેટલી છે ઃ
18થી ઓછી
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18–70

70 કરતાં વધુ

તમારી ચોક્કસ જન્મ તારીખ ખબર નથી?
તમે બીજા અધિકૃત દસ્તાવેજો પર જે જન્મ
તારીખ લખેલી હોય, તે મહેરબાની કરીને
આપો (દાખલા તરીકે, તમારા પાસપોર્ટ
અથવા ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ પર) અથવા
કોઈ એક ખાનામાં ટિક કરો.
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તમારી રાષ્ટ્રીયતા

જો તમારી પાસે એક કરતાં વધ ુ રાષ્ટ્રીયતા
હોય, તો , મહેરબાની કરીને તે તમામનો
સમાવેશ કરો. જો તમારી પાસે યુ.કે.માં
રહેવાની મંજૂરી હોય, તો જ તમે યુ.કે.માં
મત આપવા માટે નોંધાઈ શકો છો. મતદાર
યાદી પર અમે તમારો સમાવેશ કરીએ તે
પહેલાં તમારી ઈમિગ્રેશનની પરિસ્થિતિ શું છે
તે અમે હોમ ઓફિસમાં તપાસી શકીએ છીએ.

							

તમારો નેશનલ ઈન્શ્યોરન્સ નંબર
આ તમને તમારી પગારની સ્લિપ, અથવા ટે ક્સ, પેન્શન અથવા બેનિફિટ અંગેના કોઈ
અધિકૃત પત્રો પરથી મળશે.

તમને તમારી જન્મતારીખ, રાષ્ટ્રીયતા અથવા નેશનલ
ઈન્શ્યોરન્સ નંબર ખબર નથી?

જો તમે તમારો નેશનલ ઈન્શ્યોરન્સ નંબર
અમને ન જણાવી શકો તો , અમને કદાચ
તમારી ઓળખના પુરાવાની જરૂર પડી શકે.
આના માટે અમે તમારો સંપર્ક કરીશું અને
તમારી અરજી ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં
કદાચ વધુ સમય લાગી શકે.

મહેરબાની કરીને જણાવો કે શા માટે?
							

સંપર્ક ની વિગતો
ટે લીફોન નંબર(નંબર)

ઈમેઈલ સરનામું (જો તમારી પાસે હોય તો) કેપીટલ અક્ષરોમાં

જાહેર નોંધણીપત્રક

માર
 ંુ નામ અને સરનામું હુ ં જાહેર નોંધણી પત્રક (ઓપન રજિસ્ટર)માં સમાવવા
માગતો/માગતો નથી.

તમારા સંપર્કની વિગતો તમારે અમને
આપવી જરૂરી નથી, પરં ત ુ જો તમે આપશો,
તો તમારી નોંધણી વિશે જો અમારે તમારો
સંપર્ક કરવાની જરૂર પડે ત્યારે તેનાથી
અમને મદદ થશે.

જાહેર નોંધણી પત્રક વિશે વધારે માહિતી
આ ફોર્મના પાન 4 પર આપેલી છે .

રૂબરૂમાં મત આપી શકો તેમ નથી?
જો તમે મતદાનના દિવસે જાતે મતદાન મથક પર જઈ શકો તેમ ન હો, તો તમે કેવી
રીતે મત આપવા માગો છો તે પસંદ કરો અને અમે તમને ફોર્મ મોકલી આપીશુ.ં
ટપાલ દ્વારા

તમે www.aboutmyvote.co.uk પરથી
પણ એપ્લીકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકો
છો.

પ્રોક્સી દ્વારા (તમારા વતી બીજુ ં કોઈ મત આપવા જાય)

સોગંદનામ ંુ
મારી સર્વોત્તમ જાણકારી મુજબ, આ ફોર્મ પર આપેલી માહિતી સાચી છે .
હુ ં સમજુ ં છું કે આ ફોર્મ પર મેં આપેલી માહિતી મતદારો માટે ના નોંધણીપત્ર
(ઈલેક્ટોરલ રજિસ્ટર) પર વાપરવામાં આવશે.

હુ ં સમજુ ં છું કે જ્યારે આવશ્યક હોય ત્યારે જો હુ ં નામ નોંધાવવા માટે ની અરજી નહિ
કરંુ , તો મારે £80 નો દં ડ ભરવાનો આવી શકે.

હુ ં સમજુ ં છું કે આ ફોર્મ પર જાણીજોઈને ખોટી માહિતી આપવી તે ગુનો છે અને તેના
કારણે મને £5,000 સુધીનો દં ડ અને/અથવા છ મહિનાની જેલ સજા થઈ શકે.

સહી				

તારીખ (દિવસ મહિનો વર્ષ)
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હવે સહી કરીને ફોર્મ પાછું
મોકલી આપો

સહી કરે લ ું ફોર્મ પહેલેથી સ્ટેમ્પ લગાવેલા
પરબીડીયામાં મ ૂકીને – અથવા આ ફોર્મના
પાન 1 પર આપેલા સરનામે પાછું મોકલી
આપો.
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