ਚੋਣ ਨੋਸ਼ਿਸ
ਨੋ ਹਟਸ ਹਮਤੀ- 12 ਜੂਨ 2022*

The Punjabi translation of the Election notice has been prepared for informational
purposes only. The signed notice in English will serve as the official notice.
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹ ਿੱਤ ਸੂਚਨਾ ੈ ਹਿ ਸਾਨੂੂੰ , ਯਾਨੀ ਹਿ ਹਨਮਨ ਸਤਾਖਰਾਾਂ ਨੂੂੰ , ਸਭਾ ਦੇ ਹਿਧਾਨ** ਤਹ ਤ ਿਰਾਈਆਾਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਦੇ
ਸਬੂੰਧ ਹਿਚ ਗਹਿਤ ਮੈਂਬਰਹਿਪ ਅਤੇ ਇਲੈ ਿਿਨ ਿਮੇਟੀ ਲਈ ਹਨਯੁ ਿਤ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ੈ।

ਸਾਨੂੂੰ ਮੈਂਬਰਹਿਪ ਰਹਜਸਟਰ ,ਹਜਸ ਹਿਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਾਂ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਿੀਤੇ ਗਏ ਨ, ਦਾ ਸੂੰਗਰਹ ਿਰਨ ਦੀ ਹ ੂੰਮੇਿਾਰੀ ਹਦਿੱਤੀ ਗਈ ੈ। ਮੈਂਬਰਹਿਪ
ਅਤੇ ਇਲੈ ਿਿਨ ਿਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਾਂ ਹਸਰਫ਼ ਮੈਂਬਰਹਿਪ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹ ੂੰਮੇਿਾਰ ਨ, ਬਲਹਿ ਚੋਣਾਾਂ ਿਰਾਉਣੀਆਾਂ, ਉ ਨਾਾਂ
ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਉ ਨਾਾਂ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਿਰਨੀ ਿੀ ਉ ਨਾਾਂ ਦੀ ਹ ੂੰਮੇਿਾਰੀ ੈ।
ਨਿੀ ਾਂ ਿਾਰਜਿਾਰਨੀ ਿਮੇਟੀ ਦੀ ਿੋਹਟੂੰਗ ਲਈ 2 ਅਿਤੂ ਬਰ, 2022 ਨੂੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ, ਨੋ ਰਿੁਿੱਡ ਗਰੀਨ, UB2 4LA ਹਿਖੇ ਸਿੇਰੇ
8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਿਾਮ 8 ਿਜੇ ਤਿੱਿ ਹਨਰਪਿੱਖ ਚੋਣ ਹਨਗਰਾਨਾਾਂ ਪੈਪਲ
ੂ ਾਹਰਸ ਹਲਹਮਟਡ (Popularis Ltd)ਿੂੰਪਨੀ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ੇਿ ੋਿੇਗੀ।
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਨਾਾਂ ਹਚਰ ਤਿੱਿ ਿੋਟ ਨ ੀ ਾਂ ਪਾ ਸਿੋਗੇ, ਹਜੂੰਨਾਾਂ ਹਚਰ ਤਿੱਿ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਖੁਦ ੇਿਾਾਂ ਹਦਿੱਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਿੱਸੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਮਤੀਆਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰ ਜਾਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਮੈਬਰ ਨ ੀ ਾਂ ਬਣ ਜਾਾਂਦੇ।

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ਲਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੈ;
ਸਥਾਨ: ਿਰੀ ਗੁ ਰੂ ਹਸੂੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ, ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਿ ਰੋਡ (ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਾਂ ੈਿਲੌ ਿ ਰੋਡ), ਸਾਊਥਾਲ ਹਮਡਲਸੈਿਸ, UB2 4NP
ਤਾਰੀਖ਼: 11 ਜੁਲਾਈ 2022 ਹਦਨ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਬਣਨੀਆਾਂ ਿੁਰੂ ਣ
ੋ ਗੀਆਾਂ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ 2022 ਹਦਨ ਐਤਿਾਰ ਤਿੱਿ ਬਨਣਗੀਆਾਂ।
ਸਮਾਾਂ: ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੋਂ ਿਾਮ 6 ਿਜੇ ਤਿੱਿ ੋਿੇਗਾ।
ਜੇਿਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਖੁਦ ਨੂੂੰ ਮੈਂਬਰ ਿਜੋਂ ਰਹਜਸਟਰ ਿਰਾਉਣਾ ਚਾ ੂੰਦ
ੁ ੇ ੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਾਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਾਇਿ ਸਬੂੰਧੀ ਸਬੂਤ ਜਾਾਂ ਦਸਤਾਿੇ
ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਹਜ ਨਾਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਇਸ ਨੋ ਹਟਸ ਦੀ ਅੂੰਹਤਿਾ 1 ਹਿਚ ਦਰਜ ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਤੁ ਾਨੂੂੰ ਐਪਲੀਿੇਿਨ ਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਭਰ
ਿੇ ਦੇਣਾ ਪਿੇਗਾ, ਐਲਾਨ-ਪਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿੇਗਾ ਅਤੇ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੂੰਧੀ ਿੇਰਿਾ ਿੀ ਅੂੰਹਤਿਾ
1 ਹਿਚ ਹਦਿੱਤਾ ਹਗਆ ।ੈ
ਹਜ ੜਾ ਿੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ੈ, ਉਸਨੂੂੰ ਮੈਂਬਰਹਿਪ ਿਾਰਡ ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਚੋਣਾਾਂ ਹਿਚ ਹ ਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁ ਾਨੂੂੰ ਉਸ ਿਿਤ ਪਰਮਾਣੀਿ ਮੈਂਬਰਹਿਪ

ਿਾਰਡ ਹਦਖਾਉਣਾ ਪਿੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਿੋਗੇ। ਜੇਿਰ ਤੁ ਾਡਾ ਮੈਂਬਰਹਿਪ ਿਾਰਡ ਗੁ ਆਚ ਜਾਾਂਦਾ ੈ ਜਾਾਂ ਖਰਾਬ ੋ ਜਾਾਂਦਾ ੈ ਤਾਾਂ ਨਿਾਾਂ
ਿਾਰਡ ਪਾਰਿ ਐਹਿਹਨਊ ਗੁ ਰਦੁਆਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 1 ਪੌਂਡ ਦੀ ਿੀਮਤ ਅਦਾ ਿਰਿੇ ਚੋਣ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਪਹ ਲਾਾਂ 7 ਹਦਨਾਾਂ ਦੇ ਨੋ ਹਟਸ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤਾ ਜਾ
ਸਿਦਾ ੈ।

———————————————————————————————————————————————————*ਸੂੰਹਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਚੋਣ ਿਮੇਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਿਸੇ ਿੀ ਅਹਜ ੇ ਨੋਹਟਸ ਹਿਿੱਚ ਹ ਿਰ ਿੀਤੀਆਾਂ ਹਮਤੀਆਾਂ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਇਿੱਿ ਜਾਾਂ ਿਿੱਧ ਪਰਿਾਹਿਤ ਿਰਿੇ ਬਦਲ ਸਿਦੀ ।ੈ
**ਇ ਹਿਧਾਨ, ਸਰੀ ਗੁ ਰੂ ਹਸੂੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ (ਸਭਾ) ਿਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਾਂਦੀ ਰਹਜਸਟਰਡ ਚੈਹਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਹਲਆਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਨੇਮਾਿਲੀ ਦੀ ਇਿ ਤਰਿੀਬ ੈ। ਇ ਸਭਾ ਾਈ ਿੋਰਟ ਦੇ ਜਸਹਟਸ ਦੇ
ਿ
ੁ ਮਾਾਂ ਉਿੱਪਰ 17 ਅਿਤੂ ਬਰ 1993 ਨੂੂੰ ਸਥਾਹਪਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1996 ਹਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਇ ਹਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਚ ਸੋਧ ਿੀਤੀ। ਇਸ ਹਿਚ ਅਗਲੀ ਸੋਧ 7

ਮਾਰਚ, 2010 ਹਿਚ ਿੀਤੀ ਗਈ।
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ਜੇਿਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਹਿਚ ਉਮੀਦਿਾਰ ਿਜੋਂ ਖੜ੍ਾ ੋਣਾ ਚਾ ੂੰਦ
ੁ ੇ ੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਾਨੂੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮੁਿੂੰਮਲ ਿੀਤਾ ੋਇਆ ਅਹਧਿਾਰਿ ਨਾਮ ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਦੇਣਾ
ਪਿੇਗਾ, ਜੋ ਹਿ ਪਾਰਿ ਐਹਿਹਨਊ ਗੁ ਰਦੁਆਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹਮਲ ਜਾਿੇਗਾ। ਇ ਫਾਰਮ ਪਰਪੋਜਰ ਤੇ ਸਿੈਂਡਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਾਂ ਸਹ ਤ ੋਣਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ।
ਇ ਫਾਰਮ ਮੈਂਬਰਹਿਪ ਐਾਂਡ ਇਲੈ ਿਿਨ ਿਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਹਸੂੰਘ ਦਾਸਨ ਨੂੂੰ ਇਿੱਿ ਸੀਲਬੂੰਦ ਹਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਹਿਿੱਚ ਪਾਰਿ ਐਹਿਹਨਊ
ਗੁ ਰਦੁਆਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹਿਖੇ 17 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੂੰ ਿਾਮ 5 ਿਜੇ ਤਿੱਿ ਰ ਾਲਤ ਹਿਚ ਪ ੂੰਚ
ੁ ਾ ਹਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇ। ਤੁ ਾਡੀ ਉਮੀਦਿਾਰੀ ਤਾਾਂ ੀ ਪਰਿਾਨ ਿੀਤੀ

ਜਾਿੇਗੀ ਜੇ ਤੁ ਾਡੇ ਪਰੋਪੋ ਰ ਅਤੇ ਸਿੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਾਂ ਮੈਂਬਰਹਿਪ ਰਹਜਸਟਰ ਹਿਚ ਮੌਜੂਦ ਣ
ੋ । ਨਾਮ ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁ ਾਨੂੂੰ ਤਸਿੱਲੀਬਖਿ ਰੂਪ ਹਿਚ
ਿਧਾਏ ਡੀ.ਬੀ.ਐਿੱਸ ਅਤੇ ਦੀਿਾਲੀਆਪੂੰਨ ਸਬੂੰਧੀ ਪੜਤਾਲਾਾਂ ਜੋ ਹਿ ਸਭਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾ ੀ ਾਂ ਮੁਿੂੰਮਲ ਿੀਤੀਆਾਂ ੋਣ, ਿੀ ਜਮਾਾਂ ਿਰਾਉਣੀਆਾਂ ਪੈਣਗੀਆਾਂ।

ਮੈਂਬਰਹਿਪ ਐਾਂਡ ਇਲੈ ਿਿਨ ਿਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਦਸਤਖਤ
(ਅਮਰਜੀਤ ਹਸੂੰਘ ਦਾਸਨ,, ਚੇਅਰ)

ਮੈਂਬਰਹਿਪ ਐਾਂਡ ਇਲੈ ਿਿਨ ਿਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਗਗਨ ਹਸੂੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਸਪਾਲ ਹਸੂੰਘ ਬਾ ਰਾ, ਅਿਤਾਰ ਹਸੂੰਘ ਬੁਿੱਟਰ, ਅੂੰਹਮਰਤਪਾਲ ਹਸੂੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਗਦੀਿ ਹਸੂੰਘ ਹ ਿੱਲੋਂ, ਜਸਿਰਨ ਿੌਰ ਿੇਰਹਗਿੱਲ,
ਿੁਲਹਜੂੰਦਰ ਹਸੂੰਘ ਿੇਰਹਗਿੱਲ, ਰਣਦੀਪ ਹਸੂੰਘ ਹਸਿੱਧ,ੂ ਰਹਿੂੰਦਰਪਾਲ ਹਸੂੰਘ

The Punjabi translation of the Election notice has been prepared for informational purposes
only. The signed notice in English will serve as the official notice.

ਇਸ ਨੋ ਸ਼ਿਸ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸ਼ਸਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਿਾਾਂ ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਆ ਹੈ।
ਅੰਿਰੇਜੀ ਸ਼ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨੋ ਸ਼ਿਸ ਅਸ਼ਿਕਾਰਤ ਨੋ ਸ਼ਿਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਿੇ।
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ਾਂ ਸਬੂਤ
ਅੰਸ਼ਤਕਾ 1 - ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਾਇਿ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਯੂ ਕੇ ਸ਼ਵਚ ਰਸ਼ਹਣ ਦਾ ਹਿੱਕ
1) ਹਬਰਹਟਿ ਅਤੇ ਆਇਹਰਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਿ ( ੇਿਾਾਂ ਹਲਖੇ A ਜਾਾਂ B 'ਚੋਂ ਿੋਈ ਿੀ)
A. ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਾਂ ਹਮਆਦ ਪੂਰੀ ਿਰ ਚੁਿੱਿਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜੋ ਧਾਰਿ ਨੂੂੰ ਹਬਰਹਟਿ ਨਾਗਹਰਿ ਜਾਾਂ ਯੂ ਿੇ ਅਤੇ ਉ ਨਾਾਂ ਬਸਤੀਆਾਂ ਹਜ ਨਾਾਂ ਿੋਲ ਯੂ ਿੇ ਹਿਚ ਰਹ ਣਾ ਦਾ
ਾਂ ਾ ੋਿ।ੇ ਜਾਾਂ
ਿੱਿ ੋਿ,ੇ ਦਾ ਨਾਗਹਰਿ ਹਦਖਾਉਦ
ਾਂ ਾ ੋਿੇ ਹਿ ਧਾਰਿ ਇਿ ਆਇਹਰਿ
B. ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਾਰਡ (ਚਾ ੇ ਉ ਮੌਜੂਦਾ ੋਿੇ ਜਾਾਂ ਹਮਆਦ ਪੂਰੀ ਿਰ ਚੁਿੱਿਾ ੋਿ)ੇ ਇ ਹਦਖਾਉਦ
ਨਾਗਹਰਿ ।ੈ
2) ੋਰ ਹਿਸੇ ਿੌਮੀਅਤ (ਦੇਿ) ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਿ
ਾਂ ਾ ੋਿੇ ਹਿ ਧਾਰਿ ਨੂੂੰ ਆਿਾਸ ਹਨਯੂੰਤਰਨ (immigration control) ਤੋਂ ਛੋਟ ,ੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ਯੂ ਿੇ ਹਿਚ ਅਣਹਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਮਾਣੀਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇ ਦਰਸਾਉਦ
ਲਈ ਿਹ ਰਣ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ,ੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ਯੂ ਿੇ ਹਿਚ ਰਹ ਣ ਦਾ ਿੱਿ ੈ। ਹਬਨਾਾਂ ਹਿਸੇ ਆਿਾਸ ਹਨਯੂੰਤਰਨ ਤੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਉ ਯੂ ਿੇ ਹਿਚ ਿਹ ਰ ਸਿਦਾ ੈ।
ਅਤੇ ੇਿ ਹਲਖੇ C ਅਤੇ D ਹਿਚੋਂ ਿੋਈ ਇਿ
C. ਗਰਹ ਹਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਲੋਂ ਧਾਰਿ ਨੂੂੰ ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਮਾਣੀਿ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿ ਰੈ ੀਡੈਂ ਸ ਪਰਹਮਟ ਜੋ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁਿਟੀ ਿਰਦਾ
ੋਿੇ ਹਿ ਉਿਤ ਹਿਅਿਤੀ ਨੂੂੰ ਯੂ ਿੇ ਹਿਚ ਅਣਹਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਾਂ ਹਬਨਾਾਂ ਹਿਸੇ ਸਮਾਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਿਹ ਰਣ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ।ੈ
ਾਂ ਾ ੋਿੇ ਹਿ ਧਾਰਿ ਨੇ ਇਿ ਅਰ ੀ ਲਾਈ ੋਈ ੈ ਅਤੇ ਯੂ ਰਪੀਨ
D. ਗਰਹ ਹਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਇਿ ਦਸਤਾਿੇ ਜੋ ਇ ਦਰਸਾਉਦ
ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿੀਮ ਅਧੀਨ ਸੈਟਲਡ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ੂ ਇ ਅਰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਹਮਲ ਗਈ ੈ।
ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ (ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚੋਂ 2 ਕੋਈ ਵੀ) ਦਸਤਾਵੇਜ ਸ਼ਪਛਲੇ 4 ਮਹੀਸ਼ਨਆਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਚ-ਸ਼ਵਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1. ਮੌਜੂਦਾ ਿੌਂਸਲ ਟੈਿਸ ਹਬਿੱਲ
2. ਉਪਯੋਗਤਾ ਹਬਿੱਲ (ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਹਬਿੱਲ ਨ ੀ)ਾਂ

3. ਇਲੈ ਿਟੋਰਲ ਿੋਟਰ ਰਹਜਸਟਰੇਿਨ (ਪੋਹਲੂੰ ਗ ਿਾਰਡ)

4. ਯੂ ਿੇ ਦਾ ਆਰ ੀ ਜਾਾਂ ਪਿੱਿਾ ਡਰਾਇਹਿੂੰਗ ਲਾਇਸੂੰਸ (ਹਸਰਫ ਿਾਰਡ)

5. ਬੈਂਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
6. ਿਾਲਜ ਜਾਾਂ ਯੂ ਨੀਿਰਹਸਟੀ ਿਲੋਂ ਇਿ ਪਿੱਤਰ
7. ਹਗਰਿੀਨਾਮਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
8. ਐਨ.ਐਚ.ਐਿੱਸ. ਿਾਰਡ ਜਾਾਂ ਐਨ.ਐਚ.ਐਿੱਸ. ਿਲੋਂ ਅਹਧਿਾਰਿ ਪਿੱਤਰ
9. ਿਰ ਦਸਤਾਿੇ

- ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ ਜਾਾਂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ੋਇਆ ਪਿੱਤਰਮ

ਮੈਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਫੀਸ ਹੈ; ਸਿਾਰਨ 5 ਪੌਂਡ, ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ 101 ਪੌਂਡ, 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਿੱਪਰ ਦੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ
ਾਂ ਐਲਾਨ
ਲੋ ੜੀਦੇ
1) ਮੈਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ/ਦੀ ਾਾਂ 1 ਸਤੂੰਬਰ 2022 ਤੋਂ

2) ਮੈਂ ਹਸਿੱਖ ਾਾਂ ਅਤੇ ਹਿਸ ੋਰ ਧਰਮ ਜਾਾਂ ਿੁਝ ਸੂੰਪਰਦਾਿਾਾਂ (ਹਜ ਨਾਾਂ ਉਿੱਪਰ ਅਿਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹ ਬ ਿਲੋਂ ਪਾਬੂੰਦੀ ੈ) ਹਿਚ ਨਾ ਤਾਾਂ ਹਿਿਿਾਸ ਰਿੱਖਦਾ/ਰਿੱਖਦੀ
ਾਾਂ ਨਾ ਉ ਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਮੂੰਨਦਾ/ਮੂੰਨਦੀ ਾਾਂ।

3. ਹਸੂੰਘ ਜਾਾਂ ਿੌਰ ਿਬਦ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹ ਿੱਸਾ ਨ
4. ਮੈਂਨੂੂੰ ਹਸਰਫ ਦਸ ਗੁ ਰੂ ਸਾਹ ਬਾਨ ਅਤੇ ਿਰੀ ਗੁ ਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਹ ਬ ਜੀ ਉਿੱਪਰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅਟੁਿੱਟ ਭਰੋਸਾ ੈ
5. ਮੈਂ ਲੂੰ ਦਨ ਦੇ ਚਾਰ ਲਹਿਆਾਂ,ਈਹਲੂੰ ਗ, ੈਰ,ੋ ੂੰਸਲੋ ਜਾਾਂ ਹ ਹਲੂੰ ਗਡਨ ਬਾਰੋ ਹਿਿੱਚੋਂ ਹਿਸੇ ਇਿ ਬਾਰੋ ਹਿਚ ਪਿੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹ ੂੰਦਾ/ਰਹ ੂੰਦੀ ਾਾਂ।
6. ਮੈਂ ਸਭਾ ਦੇ ਹਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨੇ ਮਾਾਂ ਨੂੂੰ ਮੂੰਨਣ ਦਾ ਿਚਨ ਹਦੂੰਦਾ/ਹਦੂੰਦੀ ਾਾਂ।

7. ਮੈਂ ਜੋ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹਦਿੱਤੀ ੈ ਉ ਸਿੱਚੀ ਅਤੇ ਸ ੀ ।ੈ
8. ਮੈਂ ਇਸ ਗਿੱਲ਼ ਨਾਲ ਸਹ ਮਤ ਾਾਂ ਹਿ ਜੇ ਮੈਂ ਿੋਈ ਗਲਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹਦੂੰਦਾ/ਹਦੂੰਦੀ ਾਾਂ ਤਾਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂਬਰਹਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ੀ ਰਿੱਦ ੋ ਜਾਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂਨੂੂੰ
ਭਹਿਿੱਖ ਹਿਚ ਿੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਹਿਪ ਤੋਂ ਿਾਾਂਝਾ ਰਿੱਹਖਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ੈ।
9. ਮੈਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਹ ਮਤ ਾਾਂ ਹਿ ਮੇਰਾ ਹਸਰਫ਼ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਭਾ ਦੀਆਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਲੜ੍ ਰ ੇ ਉਮੀਦਿਾਰਾਾਂ ਿੋਲ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ੈ।
10. ਮੇਰੇ ਿਿੱਲੋਂ ਹਦਿੱਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਜਾਾਂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਸਬੂੰਧੀ ਹਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਿੇ ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਇਿ ਜਾਾਂ ਿਧੇਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਿ ਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ
ਸਿੈਇਿੱਛਤ ਸਹ ਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਿਟੀ ਿਰਦਾ/ਿਰਦੀ ਾਾਂ।
11. ਮੈਂ ਹਸੂੰਘ ਸਭਾ ਦੀਆਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਭਹਿਿੱਖ ਹਿਿੱਚ ਸੋਧੀਆਾਂ GDPR ਨੀਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸਹ ਮਤ ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿੀਿਾਰ ਿਰਦਾ/ ਿਰਦੀ ਾਾਂ, ਜੋ ਹਿ
www.sgsss.org/data , ਉਿੱਪਰ ਪੜ੍ੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ੈ।
***ਜੇਿਰ ਹਸੂੰਘ ਜਾਾਂ ਿੌਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਿੱਪਰ ਨ ੀ ਾਂ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹ ਮਤ ੋਿੋ, ਜੋ ਹਿ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁਿਟੀ ਿਰੇ ਤੁ ਾਡੇ ਮਾਪੇ/ਪਤੀ ਜਾਾਂ ਪਤਨੀ
ਦੇ ਨਾਾਂ ਮਗਰ ਹਸੂੰਘ ਜਾਾਂ ਿੌਰ ਲਗਦਾ ੈ।
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