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તમારી જનમ તારીખ (દિવસ મદિનો વર્ષ)

        

જો તમને તમારી જનમતારીખ ખબર ન િોય, તો મિરેબાની કરીને દિક કરો કે તમારી 
ઉંમર કેિલી છેઃ

  18થી ઓછી     18–70      70 કરતા ંવધ ુ

તમારંુ નામ અને સરનામું
નામ(નામો)
  

અિકો
 

તમારંુ સરનામું

       પોસિકોડ

તમે બીજા કોઈ સરનામે રિો છો?

 ના     િા

જો અમે એવી કોઈ માદિતી છાપેલી િોય 
જે સાચી ન િોય, તો મિરેબાની કરીને તેના 
પર છેકો મારો અને સાચી માદિતી લખો.

 જો તમે બીજા કોઈ સરનામે પણ રહતેા ં
હો તો તે સરનામુ ંઅમને િમણા ંન આપો, 
પરંત ુઅમે બાિમા ંતમને કિાચ વધારે 
માદિતી માિે પછૂીશુ.ં 

છેલ્ા 12 મહહનામા ંઘર બદલ્ુ ંછે?
 ના     િા

જો િા, તો તમે છેલલા વર્ષ િરમયાન જયા ંરહા ંિો તે અગાઉનુ ંસરનામુ ંઆપો. 

       પોસિકોડ

જો આ સરનામુ ંવવિેશનુ ંિત ુ,ં તો શુ ંતમે ય.ુકે.મા ંવવિેશી મતિાતા તરીકે નોંઘાયેલા ં
િતા?ં

 ના     િા

છેલ્ા 12 મહહનામા ંતમે તમારંુ નામ બદલ્ુ ંછે?
 ના     િા

જો િા, તો મિરેબાની કરીને અમને તમારંુ અગાઉનુ ંનામ આપો. 

તમે કઈ તારીખે તમારંુ નામ બિલયુ ંતે મિરેબાની કરીને જણાવો ( દિવસ મદિનો વર્ષ).

        

િાખલા તરીકે, કિાચ તમારા ંલગન થયા ં
િોય. 

ઓન્ાઈન જાવ
આ ફોમ્ષ તમે   
www.gov.uk/register-to-vote 
પર ભરી શકો છો. 

વયક્તગત નોંધણીનુ ંફોમ્ષ

મત આપવા માટે નોંધણી કરાવો
આ ફોમ્ષનો ઉપયોગ કરીને માત્ર એક જ વયક્ત મત આપવા માિે નોંધણી 
કરાવી શકે છે. 

કાળી શાહીનો ઉપયોગ કરો અને કેપીિલ અક્ષરોમા ંલખો અથવા  
www.gov.uk/register-to-vote પર ઓનલાઈન જાવ

તમારી ચોક્કસ જનમ તારીખ ખબર નથી?
તમે બીજા અવધકૃત િસતાવજેો પર જે જનમ 
તારીખ લખેલી િોય, તે મિરેબાની કરીને 
આપો (િાખલા તરીકે, તમારા પાસપોિ્ષ  
અથવા ડ્ાઈવવંગ લાઈસનસ પર) અથવા 
કોઈ એક ખાનામા ંદિક કરો.
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સપંક્કની વવગતો
િેલીફોન નબંર(નબંર)

ઈમેઈલ સરનામુ ં(જો તમારી પાસે િોય તો) કેપીિલ અક્ષરોમાં

તમારા સપંક્ષની વવગતો તમારે અમને 
આપવી જરૂરી નથી, પરંત ુજો તમે આપશો, 
તો તમારી નોંધણી વવશે જો અમારે તમારો 
સપંક્ષ  કરવાની જરૂર પડે તયારે તેનાથી 
અમને મિિ થશે. 

તમારી રાષ્ટ્ીયતા

       

સોગદંનામું
મારી સવવોત્તમ જાણકારી મજુબ, આ ફોમ્ષ પર આપેલી માદિતી સાચી છે.  
હુ ંસમજુ ંછ ંકે આ ફોમ્ષ પર મેં આપેલી માદિતી મતિારો માિેના નોંધણીપત્ર 
(ઈલે્િોરલ રજજસિર) પર વાપરવામા ંઆવશ.ે 
હુ ંસમજુ ંછ ંકે જયારે આવશયક િોય તયારે જો હુ ંનામ નોંધાવવા માિેની અરજી નદિ 
કરંુ, તો મારે £80 નો િંડ ભરવાનો આવી શકે. 
હુ ંસમજુ ંછ ંકે આ ફોમ્ષ પર જાણીજોઈને ખોિી માદિતી આપવી તે ગનુો છે અને તેના 
કારણે મને £5,000 સધુીનો િંડ અને/અથવા છ મદિનાની જેલ સજા થઈ શકે. 

સહી    તારીખ (દિવસ મદિનો વર્ષ)
   

હવે સહી કરીને ફોમ્ક પાછં 
મોક્ી આપો
સિી કરેલુ ંફોમ્ષ પિલેેથી સિેમપ લગાવલેા 
પરબીડીયામા ંમકૂીને – અથવા આ ફોમ્ષના  
પાન 1 પર આપેલા સરનામે પાછ ંમોકલી 
આપો.  

જાહરે નોંધણીપત્રક
  મારંુ નામ અને સરનામુ ંહુ ંજાિરે નોંધણી પત્રક (ઓપન રજજસિર)મા ંસમાવવા 
માગતો/માગતો નથી. 

જાિરે નોંધણી પત્રક વવશે વધારે માદિતી 
આ ફોમ્ષના પાન 4 પર આપેલી છે. 
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રૂબરૂમા ંમત આપી શકો તેમ નથી?
જો તમે મતિાનના દિવસે જાતે મતિાન મથક પર જઈ શકો તેમ ન િો, તો તમે કેવી 
રીતે મત આપવા માગો છો તે પસિં કરો અને અમે તમને ફોમ્ષ મોકલી આપીશુ.ં 

 િપાલ દ્ારા 

 પ્ો્સી દ્ારા (તમારા વતી બીજુ ંકોઈ મત આપવા જાય) 

તમે www.aboutmyvote.co.uk પરથી 
પણ એપલીકેશન ફોમ્ષ ડાઉનલોડ કરી શકો 
છો. 

તમારો નેશન્ ઈન્શયોરનસ નબંર
આ તમને તમારી પગારની કસલપ, અથવા િે્સ, પેનશન અથવા બેવનદફિ અંગેના કોઈ 
અવધકૃત પત્રો પરથી મળશ.ે 

તમને તમારી જનમતારીખ, રાષ્ટ્ીયતા અથવા નેશન્ 
ઈન્શયોરનસ નબંર ખબર નથી?
મિરેબાની કરીને જણાવો કે શા માિે?
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જો તમે તમારો નેશન્ ઈન્શયોરનસ નબંર 
અમને ન જણાવી શકો તો , અમને કિાચ 
તમારી ઓળખના પરુાવાની જરૂર પડી શકે. 
આના માિે અમે તમારો સપંક્ષ  કરીશુ ંઅને 
તમારી અરજી ઉપર કાય્ષવાિી કરવામા ં
કિાચ વધ ુસમય લાગી શકે. 

જો તમારી પાસે એક કરતા ંવધ ુરાષ્ટ્ીયતા 
હોય, તો , મિરેબાની કરીને તે તમામનો 
સમાવશે કરો. જો તમારી પાસે ય.ુકે.મા ં
રિવેાની મજૂંરી િોય, તો જ તમે ય.ુકે.મા ં
મત આપવા માિે નોંધાઈ શકો છો. મતિાર 
યાિી પર અમે તમારો સમાવશે કરીએ તે 
પિલેા ંતમારી ઈવમગે્શનની પદરકસથવત શુ ંછે 
તે અમે િોમ ઓદફસમા ંતપાસી શકીએ છીએ.
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