Election Notice
NOTICE DATE AS OF 12th June 2022*.
Amendment No 1 dated 15th of June 2022 for the change of venue for the enrollment
of membership.
Take notice that we, the undersigned, are the persons appointed to be the Membership and Election
Committee (“MEC”) in connection with the holding of elections under the Constitution** of the Sabha.
Members of the MEC are responsible for compiling the membership register of the Sabha (“Membership
Register”), the enrollment and scrutiny of membership to the Sabha, as well as managing, supervising and
conducting elections of the Sabha.
The voting for the election of a new Executive Committee (the “Election”) will be held on 2 OCTOBER 2022
at KHALSA PRIMARY SCHOOL, NORWOOD GREEN, UB2 4LA, between the hours of 8 am and 8 pm
under the supervision of the independent election supervisors, Popularis Ltd.
You will be unable to vote at the Election unless you attend in person at the location and on the dates and
times stated below for registration as a Life Member or as an Ordinary Member.
LOCATIONS AND TIMINGS OF MEMBERSHIP ENROLMENT
LOCATION: SRI GURU SINGH SABHA SOUTHALL, PARK AVENUE GURDWARA, SOUTHALL, UB1
3AG
DATES: MONDAY 11TH JULY 2022 TO SUNDAY 14TH AUG 2022
TIMES: 10AM TO 6PM
If you wish to be registered as a Member you must produce such evidence of your identity and residence as
listed in Appendix 1 to this notice. You will also be required to complete an application form, make a
declaration and pay any relevant subscription fees (as set out in Appendix 1).
Every verified member will be issued with a membership card. To take part in the Election you must present
your valid membership card in person when voting at the Election. If your membership card is lost or
damaged, a new card can be obtained from the Park Avenue Gurdwara Office at least 7 days before the date
of the Election at a cost of £1.00.
*The Election Committee may from time to time vary any of the dates, times and places referred to in any such notice as aforesaid by publishing one or more
supplemental notices in accordance with the constitution.
**The Constitution is the Scheme for the regulation of the affairs of the Registered Charity (No 280707) known as SRI GURU SINGH SABHA SOUTHALL (“Sabha”)
established by an order of the High Court of Justice dated 17th October 1993 as amended and adopted as the Constitution of Sabha by its General Body in 1996 and
further amended on 7 March 2010.
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Appendix 1 - Evidence of identity and residence required
ENTITLEMENT TO REMAIN IN THE UK
1) British and Irish passport holder (ANY ONE OF THE FOLLOWING ITEMS A OR B)
A. A passport (current or expired) showing the holder is a British citizen or a citizen of the UK and Colonies having
the right of abode in the UK; or
B. A passport or passport card (in either case, whether current or expired) showing that the holder is an Irish
citizen.
2)Any other Nationality passport holders
• A current VALID passport endorsed to show that the holder is exempt from immigration control, is allowed to
stay indefinitely in the UK, has the rig ht of abode in the UK, or has no time limit on their stay in the UK, with
no immigration control.
AND ONE OF THE FOLLOWING ITEMS C OR D
C. A current valid Biometric Residence Permit issued by the Home Office to the holder with an endorsement
indicating that the named person is allowed to stay indefinitely in the UK or has no time limit on their stay in the UK;
or
D. A document issued by the Home Office showing that the holder has made an application and been granted an
application under the EU Settlement Scheme for settled status.
ADDRESS PROOF (ANY TWO ITEMS) The Document must have been issued within the last 4 months.
1.
Current Council Tax Bill
2.
Utility Bill (not mobile phone bill)
3.
Electoral voter registration (Polling Card)
4.
UK provisional or full Driving License (card only)
5.
Bank Statement
6.
Letter from your College or University
7.
Mortgage Statement
8.
NHS Card or Official Letter from the NHS
9.
Tax documents – letter from HMRC or Benefits authority
Subscription Fees: Ordinary £5, Life £101, Free membership for the persons over the age of 65
Declarations required
1. am at least 18 years old on the 1st of September 2022;
2. am a Sikh and do not have faith in or follow any other religion or sect (organisation banned by Akal Takhat);
3. have Singh or Kaur as part of my name*** ;
4. have full and firm faith in the Ten Gurus and Sri Guru Granth Sahib ji only;
5. permanently reside in one of the London Boroughs of Ealing, Harrow, Hounslow or Hillingdon;
6. undertake to abide by the Constitution and Byelaws of the Sabha;
7. have given information that is true and correct;
8. agree if I give any false Information my membership will automatically cease, and I may be excluded from future
membership of the Sabha;
9. agree only my name and address may be disclosed to candidates and/or parties contesting the Sabha's elections;
10. confirm my voluntary consent to verification of my details and/or documents for identity and address checks
with one or more credit reference agencies; and
11. confirm my acceptance of the Sabha GDPR policy, as set out at www.sgsss.org/data, and as may be amended
and/or updated from time to time.
***If Singh or Kaur does not appear in your passport, you agree to make a declaration of faith confirming that your Parent/Spouse has the requisite Singh or Kaur as
part of his/her name.
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ਚੋਣ ਨੋਸ਼ਿਸ
ਨੋਹਟਸ 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 ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ;
ਸਥਾਨ: ਿਰੀ ਗੁਰੂ ਹਸੂੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ,
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, ਸਾਊਥਾਲ UB1 3AG

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 ਨੂੰੂ ਮੈਂਬਰ ਿਜੋਂ ਰਹਜਸਟਰ ਿਰਾਉਣਾ ਚਾ ੂੰਦ

ੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਾਨੂੰੂ 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 ਾਨੂੰੂ 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

,ੈ ਉਸਨੂੰ ੂ ਮੈਂਬਰਹਿਪ ਿਾਰਡ ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਚੋਣਾਾਂ ਹਿਚ ਹ ਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁ ਾਨੂੰੂ 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 ਨੂੰ ੂ 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 ਨੂੰੂ 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।

2

ਾਂ 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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