
Notice to Sangat from Gurdwara Election Board         1st Dec 2019

The Election Board would like to inform the Sangat about the Registration process for new Members: - 

• Please complete the Registration Form if you have turned 18 years of age between the 5th October 2017 and 
the 13th October 2019.

• If you have moved into the area of Gravesham between the 5th October 2017 and the 13th October 2019.
• You have changed you name between the 5th October 2017 and the 13th October 2019
• You must believe in the Sikh Faith and the teaching of the Guru Granth Sahib.
• Please ensure to keep a copy of the Poll Card 2019 received in the post recently allowing you to vote in the 

General Election on the 12th December 2019. This is proof that you are registered on the Gravesham 
Electoral Register. This is a requirement of the Constitution Governing the Gurdwara.

• The Registration form will be available at the Gurdwara for collection and a link will be provided from the 
Gurdwara website for downloading.

• A completed registration form can be handed to the members of the Election Board at the following times:
o Every Tuesday between 11am-12pm.
o Every Thursday between 11am-1pm and 6pm-7pm.
o Every Saturday between 6pm-7pm.
o Every Sunday between 4pm-6pm.

Note the last date for new Registration will be the 25th December 2019.

Mohan Singh Dulai (Chairman) - Mukhtar Singh Rai - Baljit Singh Hayre - Gurpreet Singh Hunjan - Jappy Singh Takhar 

__________________________________________________________________________________________________

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵ ੱਲ� ਸ ੰਗਤ ਨੰ ੂ ਨ� ਿਟਸ    (ਿਮਤੀ 01-Dec-2019)
ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਨਵ� ਮ�ਬਰ� ਲਈ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ: -

ਤੁਸ� ਇਹ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤਾ ਹੀ ਭਰੋ ਜੇ ਤਸੁ�  5 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ  2019 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ :-
• 18 ਸਾਲ� ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ
• ਗ�ੇਵਸ਼ੈਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹੋ
• ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਿਲਆ ਹੈ
• ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਉਪਦਸੇ਼ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵਚ ਪੋਸਟ ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ ਪੋਲ ਕਾਰਡ 2019 ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ  ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ 12 
 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੰੂ ਆਮ ਚੋਣ ਿਵਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗ�ੇਵਸ਼ੈਮ ਚੋਣ ਰਿਜਸਟਰ ਤੇ   
  ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੰਿਵਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
 ਰਿਜਸਟ�ਸੇ਼ਨ ਫਾਰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ� ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨ�
 ਪੂਰੀ ਤਰ� ਭਰੇ ਹੋਏ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਸਮ� ਤੇ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
  o ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤ� 12 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ.
  o ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤ� 1 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6-7 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ.
  o ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਤ� 7 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ.
  o ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਤ� 6 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ.

ਨਵ� ਿਰਜਸਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 25 ਦਸੰਬਰ 2019 ਹੈ ।
___________________________________


