
ਵ ਟੋ ਰ ਆਈ.ਡੀ (ID):  

ਤੁਹਾਡੀ 

ਮਾਰਗਦ੍੍ਰਸ਼਼ਿਕਾ

ਮਈ 2023 ਦੀਆ ਂਇਗੰਲਿਸ਼ 
ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾ ਂਿਈ ਫੋਟੋ ਆਈ.ਡੀ 
(ID) ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ 
ਜਾਣਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ
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ਵੀਰਵਾਰ 4 ਮਈ 2023 ਨੰੂ, ਪੂਰੇ ਇਗੰਿੈਂਡ ਲਵੱਚ ਸਥਾਨਕ 
ਚੋਣਾ ਂਹੋ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।

ਇਹਨਾ ਂਚੋਣਾ ਂਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੋਵਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੋਣ ਿਈ ਫੋਟੋ ID ਵਿਆਉਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋਿੇਗੀ।

ਇਹ ਪਰਚਾ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵਿ ਤੁਸੀਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਈ ਫੋਟੋ 
ਆਈ.ਡੀ (ID) ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਫਾਰਮਾ ਂਨੰੂ ਿਰਤ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਹ, ਇਹ 
ਿੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਿ ਇੱਿ ਿੋਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਟੀਵਫਿੇਟ ਿਜੋੋਂ ਜੋਾਣੇ 
ਜੋਾਦਂੇ ਇੱਿ ਮੁਫਤ ਿੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ (ID) ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਤੁਸੀਂ ਵਿਿੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ।
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1

ਵਟ ਲੋ ਈ  

 ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਵ ੇਂ  

       ਹੋਣਾ ਹੈ?

ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਈ,  ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵਿ ਤੁਸੀਂ ਲਦਨ ਸੋਮਵਾਰ 17 ਅਪੈਿ ਂ ੍ਰ
7 2023 ਰਾਤ 11.59 ਵਜੇ ਤੱਿ ਰਵਜੋਸਟਰ ਹੋ ਜੋਾਿੋ।

ਜੋੇ ਤੁਸੀਂ ਿਦੇ ਰਵਜੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾ ਂਹਾਿ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇ ਿੱਖਰੇ ਪਤੇ ਤੇ ਚਿੇ ਗਏ ਹੋ, ਜੋਾ ਂਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਬਦਿ ਵਿਆ ਹੈ, ਤਾ ਂwww.gov.uk/register-to-vote ਤੇ ਆਨਿਾਈਨ ਿੋਟ
ਪਾਉਣ ਿਈ ਰਵਜੋਸਟਰ ਿਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਾਗਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਿੇ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ  ਦਰਜੋ ਿਰ ਸਿਦੇ 
ਹੋ।

ਜੋੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਈ ਰਵਜੋਸਟਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ, ਜੋਾ ਂਇੱਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ 
ਿਈ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂਸਿ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੇਿਾਿਾ ਂਟੀਮ ਨਾਿ 
ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਿ ਚੋਣ ਸੇਿਾਿਾ ਂਟੀਮ ਦੇ ਸੰਪਰਿ ਸੰਬੰਧੀ ਿੇਰਿੇ ਿੱਭਣ ਿਈ 
electoralcommission.org.uk/voter ਤੇ ਜੋਾਓ ਜੋਾ ਂਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨੰੂ
0800 328 0280 ਤੇ ਿਾਿ ਿਰੋ। 

http://www.gov.uk/register-to-vote
http://electoralcommission.org.uk/voter
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ਮੈੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਣਾਂ ੋ
ਕਿੱਚ ਿਟ ਪਾ ਸੋ ਿਦਾ 

ਹਾਂ?

ਇਗੰਿੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਦਨ ਵੀਰਵਾਰ 4 ਮਈ 2023 ਨੰੂ 230 ਿੌਂਸਿਾ ਂਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿ ਚੋਣਾ ਂਹੋ ਰਹੀਆ ਂ
ਹਨ, ਵਜੋਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂਸਿ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪੈਵਰਸ਼ ਚੋਣਾ ਂਸ਼ਾਮਿ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਇਿਾਿੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਿਾਿੇ ਜੋਾਣਨ ਿਈ ਇੱਥੇ 
ਜੋਾਓ electoralcommission.org.uk/voterID

  ਜੋਾਂ 0800 328 0280   
’ਤੇ ਿਾਿ ਿਰੋ।

http://electoralcommission.org.uk/voterID
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ਵਟ ਪਾਉਣ ਿਈ ਮੈਂ 
ਲਕਹੜ ਫਾਰਮਾ ਜਾ 
ਆਈ.ਡੀ (ID) ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੋਟੋ ਆਈ.ਡੀ (ID) ਦਾ 
ਵਸਰਫ਼ ਇੱਿੋ ਹੀ ਰੂਪ ਵਦਖਾਉਣ ਦੀ 
ਿੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਿ ਸੰਸਿਰਣ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿ ਿੋਈ 
ਫੋਟੋਿਾਪੀ।

ਤੁਸੀਂ ਪੋਵਿਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਿਈ ਫਟੋ ਆਈ.ਡੀ (ID) ਦੇ ਹੇਠਾ ਵਦੱਤੇ ਵਿਸੇ ਿੀ ੰ ੋ ਂ
ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ੋ

ਂ

ੇ ਂ ਂ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਿ 
ਸੰਬੰਧੀ

ਪਾਸਪੋਰਟ

ਸਥਾਨਕ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ

ਿੋਈ ਖਾਸ ਵਰਆਇਤੀ  
ਯਾਤਰਾ ਿਾਰਡ

ਡਰਾਈਲਵੰਗ ਜਾ ਂਪਾਰਲਕੰਗ 
ਿਾਈਸਸੰ

•  ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਿਾਈਸੰਸ (ਸਮੇਤ 
ਪ੍ਰੋਿੀਜੋਨਿ ਿਾਈਸੰਸ )

•  ਬਿੂ ਬੈੱਜੋ

ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਪਾਸ ਦੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਸਵਹਤ  
ਪਵਹਚਾਣ ਪੱਤਰ

ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਿੋਂ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ  

• ਪ੍ਰਿਾਸ ਸੰਬੰਧੀ 
ਬਾਇਓਮੈਵਟਰਿਿ  
ਦਸਤਾਿੇਜੋ

• ਰੱਵਖਆ ਪਵਹਚਾਣ  
ਪੱਤਰ

• ਿੋਈ ਖਾਸ  
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਵਹਚਾਣ  
ਪੱਤਰ
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ਜੋੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਿ ਿੋਈ ਮਨਜੋੂਰਸੁ਼ਦਾ ਫੋਟੋ ਆਈ.ਡੀ (ID) ਦਾ ਿੋਈ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋੋ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਿੇ, ਤਾ ਂਿੀ 
ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਪੋਵਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਈ ਿਰਤ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੋੇ ਇਹ ਅਜੋੇ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਿ 
ਿਰਗਾ ਿੱਗਦਾ ਹਿੋੇ।

ਜੋੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਿ ਪਵਹਿਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਫੋਟੋ ਆਈ.ਡੀ (ID) ਦਾ ਿੋਈ ਮਨਜੋੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋਾ ਂਤੁਸੀਂ 
ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋ਼ਟੋ ਆਈ.ਡੀ (ID) ਹਾਿੇ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਿ ਿਰਗੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 
ਇਿੱ ਮੁਫ਼ਤ ਿੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ (ID) ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਵਜੋਸਨੰੂ ਿੋਟਰ ਅਥਾਰਟੀ 
ਸਰਟੀਵਫਿੇਟ ਦੇ ਿਜੋੋਂ ਜੋਾਵਣਆ ਜੋਾਦਂਾ ਹੋਿੇ।

ਿੋਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਟੀਵਫਿੇਟ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਈ ਰਵਜੋਸਟਰ 
ਹੋਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਾ ਂਰਵਜੋਸਟਰ ਹੋਣ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦੱਤੀ ਹੋਿੇ। ਜੋਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਈ 
ਰਵਜੋਸਟਰ ਿਰਿਾ ਵਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁੱਵਿਆ ਜੋਾਿੇਗਾ ਵਿ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਿ ਫੋਟੋ ਆਈ.ਡੀ (ID) ਹੈ 
ਜੋਾ ਂਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿੋਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਟੀਵਫਿੇਟ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਚਾਹਿਾਨ ਹੋ।

ਆਈ.ਡੀ (ID) ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਸਿੀਿਾਰ ਿੀਤੇ ਜੋਾਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ  
ਹੋਰ ਜੋਾਣਿਾਰੀ ਿਈ electoralcommission.org.uk/
voterID ਤੇ 

  ਜੋਾਓ ਜੋਾ ਂਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨੰੂ  
0800 328 0280 ਤੇ ਿਾਿ ਿਰੋ।

http://electoralcommission.org.uk/voterID
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ਵਟੋਰ ਆਥਾਰਟੀ 

ਸਰਟੀਫਕਟ ਲੇ ਈ ਅਰਜੀ 

ਦੇਣ ਬਾਰੇ

 
25

 

ਚੋਣਾ ਂਵਿੱਚ ਿਰਤੇ ਜੋਾਣ ਿਈ ਿੋਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਟੀਵਫਿੇਟ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ  
ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਲਦਨ ਮੰਗਿਵਾਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਿ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜ ੇਤੱਿ ਹੈ, ਪਰ ਜੋੇ ਚੋਣ 
ਸੇਿਾਿਾ ਂਟੀਮ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਿੇਰਵਿਆ ਂਦੀ ਜੋਾਚਂ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵਜੋੰਨੀ ਜੋਿਦੀ ਹੋ ਸਿੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਿੋਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਟੀਵਫਿੇਟ ਿਈ https://voter-authority-
certificate.service.gov.uk/ 'ਤੇ ਆਨਿਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿੀ ਦੇ  
ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਤਸੁੀਂ ਇਿੱ ਿਾਗਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਿੇ ਅਤ ੇਇਸਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂਸਿ ਿੋਿ ਚਣੋ ਸਿੇਾਿਾ ਂ
ਟੀਮ ਨੰੂ ਭੇਜੋ ਿੇ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ ਇਿੈਿਟਰੋਿ ਸਿੇਾਿਾ ਂਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚੱ 
ਵਿਅਿਤੀਗਤ ਤਰੌ 'ਤ ੇਿੀ ਅਰਜ਼ੀ  ਦਰਜੋ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਜੋ ੇਤਹੁਾਨੰੂ ਿਟੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਟੀਵਫਿੇਟ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਈ ਵਿਸ ੇਿੀ ਸਹਾਈਤਾ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ੈਜੋਾ ਂ
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਿਈ ਬਨੇਤੀ ਿਰਨੀ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹੋ, ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂਸਿ ਿੋਿ ਚਣੋ ਸਿੇਾਿਾ ਂਟੀਮ 
ਨਾਿ ਸਪੰਰਿ ਿਰੋ। ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਪੰਰਿ ਿਰੇਵਿਆ ਂਨੰੂ ਿਭੱਣ ਿਈ electoralcommission.
org.uk/voter 'ਤ ੇਜੋਾਓ ਜੋਾ ਂਸਾਡੀ ਸਹਾਈਤਾ ਟੀਮ ਨੰੂ 0800 328 0280 'ਤੇ ਿਾਿ ਿਰ।ੋ

https://voter-authority-certificate.service.gov.uk/
http://electoralcommission.org.uk/voter
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ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੋਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਟੀਲਫਕੇਟ ਿਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਮੈਨੰੂ ਲਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਿੋਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਟੀਵਫਿੇਟ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿੇਿੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜੋਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਿਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹਿੋੇਗੀ

• ਨਾਮ • ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ

• ਪਤਾ • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਨੰਬਰ

ਜੋੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿੋਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾ ਂਿੀ ਤੁਸੀਂ 
ਅਰਜ਼ੀ  ਦਰਜੋ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਿੌਂਸਿ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਾਣ ਦੇ 
ਵਿਿਿਪਿ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਸੰਪਰਿ ਿਰੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਿ ਇੱਿ ਫੋਟੋ ਿੀ ਜੋਮ੍ਹਾ ਂਿਰਾਉਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਫੋਟੋ ਜੋਮ੍ਹਾ ਂ
ਿਰਿਾਉਣ ਦੀਆ ਂਿੋੜਾ ਂਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ ਿਈ ਿੋੜਾ ਂਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹਨ।

ਿੋੜਾ ਂਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜੋਾਣਿਾਰੀ ਿਈ ਇੱਥੇ ਜੋਾਓ 
electoralcommission.org.uk/voterID 

  ਜੋਾ ਂਸਾਡੀ ਸਹਾਈਤਾ ਟੀਮ ਨੰੂ  
0800 328 0280 ’ਤੇ ਿਾਿ ਿਰੋ।

http://electoralcommission.org.uk/voterID
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ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ  

’ਤ ੇਕੀ ਹੋਵਗੇਾ?

ਜੋਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਵਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਸਟਾਫ ਦਾ ਿੋਈ ਮੈਂਬਰ  ਇਹ ਿੰਮ ਿਰੇਗਾ:

1. ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਪੁੱਿੇਗਾ ਤਾ ਂਜੋੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਵਜੋਸਟਰ 'ਤੇ ਿੱਭ ਸਿਣ

2. ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆਈ.ਡੀ (ID) ਿਈ ਪੁੱਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋਾਚਂ ਿਰੇਗਾ ਵਿ ਿੀ ਇਹ ਸਿੀਿਾਰਯੋਗ ਹੈ

3. ਜੋੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ.ਡੀ (ID) ਸਿੀਿਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਿਟ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਿਾਗਂ ਪੋਵਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਿਈ ਜੋਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।

ਪੋਵਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਿੱ ਵਨੱਜੋੀ ਖੇਤਰ ਹੋਿੇਗਾ, ਇਸ ਿਈ ਜੋੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ 
ਆਈ.ਡੀ (ID) ਨੰੂ ਵਨੱਜੋੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਪੋਵਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 
ਇਹ ਇੱਿ ਿੱਖਰਾ ਿਮਰਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜੋਾ ਂਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਕ੍ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਿੱਖ ਿੀਤਾ ਵਗਆ ਖੇਤਰ ਹੋ 
ਹੋਿੇਗਾ।

ਪੋਵਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਸਹਾਈਤਾ ਿਈ ਮੌਜੋੂਦ ਹੈ। ਜੋੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਿਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿੋੜ 
ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਪੁੱਿੋ।
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ਕੀ  ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਦ ੇ

ਹੋਰ ਢੰਗ ਵੀ ਹਨ?ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ
ਡਾਿ ਰਹੀ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਈ ਤਹੁਾਨੰੂ ਫੋਟ ੋਆਈ.ਡੀ 
(ID) ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹ.ੈ

ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਈ, ਤਹੁਾਨੰੂ ਇਿੱ ਡਾਿ ਿਟੋ ਐਪਿੀਿੇਸ਼ਨ 
ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋਿਗੇੀ ਅਤ ੇਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਿ ਇਹ ਲਦਨ 
ਮਗੰਿਵਾਰ 18 ਅਪ੍ਰਿੈ 2023 ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਿ ਤਹੁਾਡੀ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂਸਿ ਵਿਚੱ 
ਸਥਾਨਿ ਚਣੋ ਸਿੇਾਿਾ ਂਟੀਮ ਦੇ ਨਾਿ ਪਹੁਚੰ ਜੋਾਿੇ।

ਤਹੁਾਨੰੂ ਤਹੁਾਡਾ ਬਿੈਟ ਪੇਪਰ ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿੋਗੇਾ। ਆਪਣ ੇਬੈਿਟ ਪਪੇਰ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਿਰ ੋਅਤੇ 
ਿਾਪਸ ਿਰ,ੋ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਵਿ ਤਹੁਾਡੇ ਿੋਿ ਲਦਨ ਵੀਰਵਾਰ 4 ਮਈ ਨੰੂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ 
ਤਿੱ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂਸਿ ਵਿਚੱ ਪਹੰੁਚਣ ਿਈ ਿਾਫ਼ੀ ਸਮਾ ਂਹੈ। ਜੋ ੇਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਡਾਿ ਰਾਹੀਂ ਿਟੋ ਪਿੈ 
ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਪਸੋਟ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਇਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਵੋਿੰਗ ਸਟਸੇ਼ਨ ਜੋਾ ਂਪਵੋਿੰਗ ਿਾਿੇ 
ਵਦਨ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਿ ਿੌਂਸਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚੱ ਵਿਜੋਾ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰਰੌਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਦੇਣਾ  
(ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਿਾਿੇ ਿਵਸੇ ਿਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਿੋਟ ਿਰਨ ਦੀ ਆਗਵਆ ਦੇਣਾ)

ਪ੍ਰਿੌਸੀ ਦਆੁਰਾ ਿਟੋ ਪਾਉਣ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਈ, ਇਿੱ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ੋਅਤੇ 
ਇਸਨੰੂ ਲਦਨ ਮੰਗਿਵਾਰ 25 ਅਪ੍ਰਿੈ 2023 ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜ ੇਤਿੱ ਪਹੁਚੰਾਉਣ ਿਈ 
ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂਸਿ ਵਿਖ ੇਚਣੋ ਸੇਿਾਿਾ ਂਟੀਮ ਨੰੂ ਭੇਜੋ।ੋ

ਵਜੋਸ ਵਿਅਿਤੀ ਨੰੂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ ਿੱਿੋਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਈ ਚੁਣਦੇ ਹ,ੋ ਉਸ ਨੰੂ ਿਟੋ ਪਾਉਣ ਿਈ ਤਹੁਾਡੇ 
ਪਵੋਿੰਗ ਸਟਸੇ਼ਨ ਤੇ ਜੋਾਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋਿਗੇੀ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਿਟੋ ਪਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹਣੋ ਿਈ ਉਸ ਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਫੋਟ ੋਆਈ.ਡੀ (ID) ਵਦਖਾਉਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋਿਗੇੀ। ਤਹੁਾਡੇ ਿਿੱੋਂ ਿਟੋ ਪਾਉਣ ਿਿੇੇ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ 
ਤਹੁਾਡੀ ਆਈ.ਡੀ (ID) ਵਦਖਾਉਣ ਦੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿਗੇੀ।

ਐਮਰਜੋੈਂਸੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚੱ ਜੋਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਵਿਅਿਤੀਗਤ ਤਰੌ 'ਤੇ ਪਵੋਿੰਗ ਸਟਸੇ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੋਾ ਸਿਦ,ੇ ਤਾ ਂ
ਤਸੁੀਂ ਲਦਨ ਵੀਰਵਾਰ 4 ਮਈ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਿੱ ਐਮਰਜੋੈਂਸੀ ਪ੍ਰਿੌਸੀ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਿਰ 
ਸਿਦ ੇਹ।ੋ
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ਵਜ਼ਆਦਾ ਜੋਾਣਿਾਰੀ ਿਈ ਜੋਾ ਂਡਾਿ ਜੋਾ ਂਪ੍ਰਿੌਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਿਈ, 
electoralcommission.org.uk/voter ਤ ੇਜੋਾਓ ਜੋਾ ਂਸਾਡੀ ਸਹਾਈਤਾ ਟੀਮ ਨੰੂ  
0800 328 0280 ਤ ੇਿਾਿ ਿਰ।ੋ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਪਾਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ?

ਜੋੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਸਿਾਿ ਹਨ ਜੋਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਸ 
ਜੋਾਣਿਾਰੀ ਨੰੂ ਇੱਿ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ 
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂ
electoralcommission.org.uk/
voterID ਤੇ ਜੋਾਓ  

ਸਾਡੀ ਸਹਾਈਤਾ ਟੀਮ ਨੰੂ 0800 328 0280 
ਤੇ ਿਾਿ ਿਰੋ 

ਜੋਾ ਂਹੇਠਾ ਂਵਦੱਤੇ ਵਿਉ.ਆਰ (QR) ਿੋਡ ਨੰੂ 
ਸਿੈਨ ਿਰੋ।

ਇਹ ਵਿਤਾਬਚਾ ਚੋਣ ਿਵਮਸ਼ਨ ਿੱਿੋਂ ਵਤਆਰ ਿੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਿਵਮਸ਼ਨ ਇੱਿ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋੋ ਯੂ.ਿੇ (UK) ਵਿੱਚ ਚੋਣਾ ਂਅਤੇ ਿੰਟਰੋਿਡ ਰਾਜੋਨੀਵਤਿ ਵਿੱਤ 
ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿੋਿਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵਿਵਰਆ ਵਿੱਚ ਜੋਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ 
ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅਨੁਸਰਣ ਿਰੋ

@ElectoralCommUK

facebook.com/ElectoralCommissionUK

@ElectoralCommissionUK

http://electoralcommission.org.uk/voter
https://twitter.com/electoralcommuk/
https://www.facebook.com/electoralcommissionuk/
https://www.instagram.com/electoralcommissionuk/?hl=en
http://electoralcommission.org.uk/voterID
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ਕੀ ਮੈੈਂ ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹਾਂ? 

ਕੀ ਮੇੈਰ ੇਕਲੋ ਫੋਟ ੋਆਈ.ਡੀ (ID) ਹੈ? 

ਕੀ ਮੇੈਰ ੇਕਲੋ ਪੋਜਲੰਗ ਸਟਸੇ਼ਨ ਲੈ ਿਾਣ ਲਈ ਫੋਟ ੋ
ਆਈ.ਡੀ (ID) ਹੈ?

ਿ ੇਨਹੀਂ, ਤਾ ਂਕੀ ਮੈੈਂ ਮੈਫੁ਼ਤ ਵਟੋਰ ਆਈ.ਡੀ (ID) 
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮੈੈਂ ਵਟੋ ਪਾਈ ਹੈ?

2023 ਦੀਆ ਂਸਥਾਨਿ ਚੋਣਾ ਂਵਿੱਚ ਿੋਟ ਪਾਉਣ 
ਿਈ ਰਵਜੋਸਟਰ ਿਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 
ਲਦਨ ਸੋਮਵਾਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਿ ਨੰੂ ਰਾਤ 11.59 
ਵਜ ੇਤੱਿ ਹੈ।

2023 ਦੀਆ ਂਸਥਾਨਿ ਚੋਣਾ ਂਿਈ ਿੋਟਰ 
ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਟੀਵਫਿੇਟ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ 
ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਲਦਨ ਮੰਗਿਵਾਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਿ 
ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜ ੇਤੱਿ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜੋਾਣਿਾਰੀ ਿਈ electoralcommission.org.uk/voterID ਤੇ ਜੋਾਓ ਜੋਾ ਂ
0800 328 0280 ਤੇ ਿਾਿ ਿਰੋ:

• ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਈ ਰਵਜੋਸਟਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ  
• ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿੇਿੇ ਵਿਹੜੀ ਆਈ.ਡੀ (ID) ਮਨਜੋੂਰ ਿੀਤੀ ਜੋਾਿੇਗੀ 
• ਮੁਫਤ ਿੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ (ID) ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਿੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ

http://electoralcommission.org.uk/voterID

