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YES NO

YES NO

Date

I consent for my data to be held by Guru Nanak Darbar Gurdwara for election purposes and future communications.
ਮ� ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗ�ੇਵਜ਼�ਡ ਨੰੂ ਚਣੋ� ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ / ਿਦੰਦੀ ਹ�

Signature

Declaration

I currently live at this address. To the best of my knowledge, the information in this form is true. I understand that the information I have given on this form will be 
used on the Gurdwara Electoral Register. I understand that if I do not make an application for registration when required I will not be eligible to vote. I understand 
that it is an offence knowingly to provide false information in this form and may be prosecuted.

ਘੋਸ਼ਣਾ
ਮ� ਇਸ ਸਮ� ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਹ�. ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ. ਮ� ਸਮਝਦਾ ਹ� ਿਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ� ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਕਾਰ 

ਿਰਜਸਟਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਮ� ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਜੇ ਮ� ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਿਰਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਿਬਨ� -ਪੱਤਰ ਨਹ� ਦੇਵ�ਗਾ ਤ� ਮ�  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋਵ�ਗਾ. ਮ� ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦੀ ਹ�

ਿਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਰੂਪ ਿਵਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

(Optional)

Email
(Optional)

Post Code

Your Address

Are you on Gravesham Borough's Council Electoral Register? - ਕੀ ਤਸੁ� ਗ�ੇਵਸ਼ੈਮ ਬਰੋ ੋਕ�ਸਲ ਦੇ 
ਚੋਣਕਾਰ ਿਰਜਸਟਰ ਤ ੇਹ?ੋ

Telephone

I Declare that I am : - ( ਮ� ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ�) 
Residents of Gravesham Borough Council Only  - ਕੇਵਲ ਗ�ੇਵਸ਼ਮੈ ਬੋਰੋ ਕ�ਸਲ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹ� 
Over the age of 18 years -18 ਸਾਲ ਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹ� 

I believe in Sikh faith and the teaching of Guru Granth Sahib - ਮ� ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਅਤ ੇਗਰੁ ੂਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦ ੇਉਪਦਸੇ਼ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਹ�

First Name(s)

Surname

Middle Name(s)

This is your invitation to register for Guru Nanak Darbar Gurdwara Elections 2020

ਗਰੁ ੂਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗਰੁਦਆੁਰਾ ਚਣੋ� ਲਈ ਿਰਜਸਟਰ ਹਣੋ ਲਈ ਤਹੁਾਡਾ ਸਦੱਾ ਹ.ੈ
Date:____________

REGISTRATION FORM 2020

Please  return  this form to any member of the Election Board along with your photo ID and the 2019 Poll Card. 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਅਤੇ 2019 ਪੋਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚਣੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ.ੋ

For further information and for the privacy policy, please visit www.GuruNanakDarbar.org
ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ / ਗਪੋਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਜਾਓ www.GuruNanakDarbar.org




