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ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਮਮਤੀ (DD MM YYYY)

        

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਮਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ 
ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ:

 18 ਤੋਂ ਘੱਟ     18–70     70 ਤੋਂ ਵੱਧ

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ
ਨਾਮ ਦਾ ਪਮਹਲਾ ਮਹੱਸਾ (ਮਹੱਸੇ)  
  

ਸਰਨੇਮ (ਗੋਤ)
 

ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ

       ਪੋਸਟ ਿੋਡ

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੇ ਹੋਰ ਪਤ ੇ'ਤ ੇਰਮਹੰਦੇ ਹੋ?

 ਨਹੀਂ     ਹਾਂ

ਜ ੇਅਸੀਂ ਅਮਜਹੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਛਾਪੀ ਹੈ ਜ ੋਗਲਤ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸਨੰੂ ਿੱਟ ਮਦਓ ਅਤੇ ਸਹੀ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਮਲਖੋ।

 ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਮਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਤ ੇ'ਤ ੇਰਮਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ 
ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਾ ਮਦਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 
ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਮੰਗ ਸਿਦੇ ਹਾਂ।

ਿੀ ਮਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਮਨਆਂ ਮਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਬਦਲੀ ਹੈ?
 ਨਹੀਂ     ਹਾਂ

ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਤਾ ਮਦਓ ਮਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹ ੇਹੋ।

       ਪੋਸਟ ਿੋਡ

ਜ ੇਇਹ ਪਤਾ ਮਵਦੇਸ਼ ਮਵੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਿੇ ਮਵੱਚ ਇੱਿ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਮਵੱਚ 
ਰਮਜਸਟਰਡ ਸੀ?

 ਨਹੀਂ     ਹਾਂ

ਿੀ ਮਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਮਨਆਂ ਮਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਮਲਆ ਹੈ?
 ਨਹੀਂ     ਹਾਂ

ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਮਦਓ।

ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਮਮਤੀ ਦੱਸ ੋਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਮਲਆ ਸੀ (DD MM YYYY)।

        

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹੋ ਸਿਦਾ ਹ ੈਤੁਹਾਡਾ ਮਵਆਹ ਹੋ 
ਮਗਆ ਹੋਵੇ।

ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਓ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ  
www.gov.uk/register-to-vote 
'ਤ ੇਭਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਮਵਅਿਤੀਗਤ ਰਮਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਮਜਸਟਰ ਹੋਵੋ
ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦ ੇਹੋਏ ਮਸਰਫ ਇੱਿ ਮਵਅਿਤੀ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ 
ਰਮਜਸਟਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਿਾਲੀ ਮਸਆਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਮਵੱਚ ਮਲਖੋ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ  
www.gov.uk/register-to-vote 'ਤੇ ਜਾਓ

ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜਨਮ ਮਮਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਉਹ ਜਨਮ ਮਮਤੀ ਮਦਓ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਦੂਜ ੇ
ਸਰਿਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤ ੇਮਲਖਦ ੇਹੋ (ਉਦਾਹਰਨ 
ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਡ੍ਾਈਮਵੰਗ ਲਾਇਸੇਂਸ) 
ਜਾਂ ਖ਼ਾਮਨਆ ਂਮਵੱਚੋਂ ਇੱਿ 'ਤ ੇਸਹੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
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ਸੰਪਰਿ ਵੇਰਵੇ
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ

ਈਮੇਲ ਪਤਾ (ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਹੈ) ਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਮਵੱਚ

ਸਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਿ ਿਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ 
ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਮਦੰਦੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਮਮਲੇਗੀ ਜ ੇ
ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਮਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ

       

ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਇੱਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਯੂਿੇ ਮਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ 
ਰਮਜਸਟਰ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹ ੋਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਯੂਿੇ ਮਵੱਚ 
ਰਮਹਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ 
ਰਮਜਸਟਰ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਅਸੀਂ 
ਹੋਮ ਆਮਫਸ ਦੇ ਿੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਸਮਥਤੀ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ।

ਘੋਸ਼ਣਾ
ਮੇਰੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਮਵੱਚ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸੱਚ ਹੈ।  
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਮਿ ਇਸ ਫਾਰਮ ਮਵੱਚ ਮੈਂ ਜ ੋਜਾਣਿਾਰੀ ਮਦੱਤੀ ਹੈ ਉਸਨੰੂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ 
ਰਮਜਸਟਰ 'ਤ ੇਵਰਮਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਮਿ ਜ ੇਮੈਂ ਰਮਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਮਦੰਦਾ/ਮਦੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 
ਅਮਜਹਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤ ੇ£80 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਮਿ ਇਸ ਫਾਰਮ ਮਵੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱ ਝ ਿੇ ਗਲਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣਾ ਇੱਿ ਅਪਰਾਧ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤ ੇ£5,000 ਤਿ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹ ੈਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੈਨੰੂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਿ 
ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।
ਦਸਤਖਤ  ਮਮਤੀ (DD MM YYYY)

   

ਹੁਣ ਫਾਰਮ 'ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਿਰਿੇ 
ਇਸਨੰੂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ
ਦਸਤਖਤ ਿੀਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪ੍ੀ-ਪੇਡ ਮਲਫਾਫ ੇ
ਮਵੱਚ – ਜਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪੰਨਾ 1 'ਤ ੇਮਦੱਤੇ ਗਏ 
ਪਤ ੇ'ਤ ੇਭੇਜ ਮਦਓ। 

ਖੁੱ ਲ੍ਹਾ ਰਮਜਸਟਰ
  ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ ਰਮਜਸਟਰ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ।

ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪੰਨਾ 4 'ਤ ੇਖੁੱ ਲ੍ਹੇ ਰਮਜਸਟਰ ਬਾਰ ੇ
ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਨਾ 3

ਖੁਦ ਜਾ ਿੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਿਦੇ ਹੋ?
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਖੁਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਚੁਣੋ 
ਮਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗ ੇਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਿ ਫਾਰਮ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ।

 ਡਾਿ ਦੁਆਰਾ

 ਪ੍ੌਿਸੀ ਦੁਆਰਾ (ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲੋਂ ਿੋਈ ਹੋਰ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ) 

ਤੁਸੀਂ www.aboutmyvote.co.uk 'ਤ ੇਇੱਿ 
ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ
ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ-ਸਮਲਪ (ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਚੀ) 'ਤ,ੇ ਜਾਂ ਟੈਿਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੈਮਨਮਫ਼ਟਾਂ  
ਬਾਰ ੇਅਮਧਿਾਰਿ ਮਚੱਠੀਆ ਂ'ਤ ੇਮਮਲ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਮਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ 
ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਮਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ ੋਮਿ ਮਿਉਂ।
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ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ 
ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਾਂਗ,ੇ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ 'ਤ ੇਿਾਰਵਾਈ ਿਰਨ ਮਵੱਚ 
ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ।



ਪੰਨਾ 4

ITR-E


