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பக்கம்1

இணையத்தில்
இணைந்திருங்கள்
gov.uk/register-to-voteஎன்ற இளையத்தளத்தில் ஊடாக இப்படிவத்தை மிக
இலகுவாகவும் விரைவாகவும் நிரப்பலாம்

வாக்களிப்பதற்கு
பதிவுசெய்துகொள்ளுங்கள்

வாக்களிப்பதற்கு பதிவுசெய்தல்
கீழ்வரும் நிபந்தனைக்குற்பட்டு இருந்தால்
வாக்களிப்பதற்கு உங்களைப்பதிவுசெய்ய
முடியும்:

• இங்கிலாந்தில் வாழ்பவராக இருக்க வேண்டும்

அல்லது பதினாறு வயதிற்கு மேற்பட்டவராக
( ஆனல் 18 வயது அடையும் வரை வாக்குரிமை
கிடையாது ).

கீழ் குறிப்பிட்டவர்களில் ஒருவராக நீஙக
் ள் இருக்க வேண்டும்:

• பிரித்தானியர், அயர்லாந்து நாட்டவர் அல்லது ஐரோப்பிய யூனியனைச்
சேர்ந்தவர் அல்லது
• UK க்கு நுழையவும், தங்கியிருக்கவும் அனுமதிக்கப்பட்ட அல்லது
அனுமதிதேவையில்லாத காமன்வெல்த் நாட்டவர்கள்.

இணையத்தில் இணைவதன் மூலம் மிக இலகுவாக, விரைவாகவும் செய்வதற்கு ஒரு சில நிமிடங்கள் மாத்திரம் எடுக்கும்.
இப்படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள எல்லா தகவல்களையும் வழங்கப்படல்வேண்டும் ( மாற்றாக குறிப்பிடாத பட்சத்தில்) அல்லது உங்கள்
விண்ணப்பம் தாமதிக்கலாம்.
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உங்கள் பெயரும் முகவரியும்
முழுப்பெயர்(கள்)
முதற்பெயர்
உங்கள் முகவரி

அஞ்சல் குறியீடு
நீங்கள் மற்றொரு முகவரியில் வசிக்கின்றீ ர்களா?

இல்லை

ஆம்

ஆம் எனில், நீங்கள் இந்த முகவரியை இப்போது எங்களுக்கு வழங்கவேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால் மேலதிக தகவல்களை நாம் பிறகு
உங்களிடம் கேட்போம்.
தொலைபேசி எண்
(விருப்பபட்டால்)
மின்னஞ்சல் (விருப்பபட்டால்)
மின் அஞ்சல் முகவரியை வழங்குவதன் மூலம் உங்கள் விண்ணப்பம் தொடர்பாக, துரிதமாக, இலகுவாக உங்களுடன் தொடர்புகொள்ள முடியும்.
பொறுத்தமற்ற தகவல்
பொறுத்தமில்லாத தகவல்கள் இங்கு பிரசுரிக்கப்பட்டிருந்தால், அதைவெட்டி விட்டு சரியான தகவல்களை எழுதுங்கள்.

2

உங்கள் குடியுரிமை நாடு

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளில் உங்களுக்கு குடியுரிமை இருந்தால், அவை அனைத்தையும் இங்கு குறிப்பிடவும்.
(உங்கள் குடியுரிமை பற்றி உங்களுக்குத்தெரியாவிட்டால்? பகுதி 7 ஐ தயவுசெய்து பார்க்கவும்)
(மேலும் தகவலுக்கு பார்க்க பக்கம் 4)
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கடந்த 12 மாதங்களில் நீங்கள் வீடு மாறினீர்களா?
இல்லை

ஆம்

ஆம் எனில், கடந்த வருடம் நீங்கள் வசித்த முன்னைய முகவரியைத் தயவுசெய்து எழுதுங்கள். அல்லது
உங்கள் விண்ணப்பம்நெறிப்படுத்தல் தாமதமாகும்.

அஞ்சல் குறியீடு
இந்த விலாசம் வெளிநாட்டில் காணப்பட்டால், வெளிநாட்டு வாக்காளராக UK யில் நீங்கள் பதிவுசெய்யப்
பட்டிருக்கின்றீர்களா?

இல்லை

ஆம்

( Barcode goes here )
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16 அல்லது அதற்குமேற்பட்ட வயதையுடைய நீஙக
் ள் மாத்திரமே தற்போதைய முகவரியில்
வாழ்நத
் ுகொண்டிருக்கின்றர
ீ க
் ள்? (விருப்பத்துக்குரியது)
ஆம், 16 அல்லது அதற்குமேற்பட்ட வயதையுடைய நான் மாத்திரம் தான், எனது முகவரியில் வாழ்ந்து
கொண்டிருக்கின்றேன்.

5

(மேலும் தகவலுக்கு
பார்க்க பக்கம் 4)

உங்கள் பிறந்த தேதி
உங்கள் பிறந்த தேதி தெரியாவிட்டால், பின்வரும் ஒன்றை தேர்வு செய்யுங்கள்:
18 கீழ்
தே தே

6

மா மா

ஆ ஆ ஆ ஆ

18-75

76 வயதுக்கு மேல்
(மேலும் தகவலுக்கு
பார்க்க பக்கம் 4)

(உங்கள் பிறந்த தேதி தெரியாவிட்டால்? பகுதி 7 ஐ
தயவுசெய்து பார்க்கவும்)

உங்கள் தேசிய காப்புறுதி இலக்கம்
இதனை தங்களின் அலுவலக கடிதங்கள், ஓய்வூதிய கடிதங்கள், ஊதியசீட்டின் மூலமாக அறிந்துக் கொள்ளலாம்.
(உங்கள் தேசிய காப்புறுதி இலக்கம் தெரியாவிட்டால், தயவுசெய்து பகுதி 7 ஐ
தயவுசெய்து பார்கக
் வும்)
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உங்கள் குடியுரிமைநாடு, பிறந்த தேதி அல்லது தேசிய காப்புறுதி இலக்கம்நங
ீ க
் ள் அறியாவிட்டால் என்ன காரணம்
என்பதை விபரிக்கவும்.
இந்த விபரங்களை உங்களால் வழங்க முடியாது போனால்,
உங்கள் விண்ணப்பத்தைநெறிப்படுத்த முன்பு வேறு வகையானஆவணங்களையும் சாட்சிகளாக நாம் கேட்போம்.
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உங்கள் பெயரை மாற்றினீர்களா?
மிக அண்மையில்இருந்த உங்கள் முன்னைய பெயரை தயவுசெய்து குறிப்பிடவும். (விருப்பத்துக்குறியது).

உங்கள் பெயரை மாற்றிய தேதியைத் தயவுசெய்து
குறிப்பிடவும் (விருப்பத்துக்குறியது).
தே தே

9

மா மா

ஆ ஆ ஆ ஆ

(மேலும் தகவலுக்கு
பார்க்க பக்கம் 4)

உங்களால் நேராக சென்று வாக்களிக்க இயலாதா?
வாக்களிப்பு தினத்தில் வாக்களிப்பு நிலையத்துக்கு உங்களால் தனியாகசெல்ல முடியாவிட்டால், நீங்கள் எவ்வாறு வாக்களிப்பது
என்பதை நீங்கள் தெரிவுசெய்யுங்கள், அப்போது ஒரு விண்ணபப் படிவத்தை நாம் அனுப்பிவைப்போம். அல்லது ஒரு விண்ணப்
பப்படிவத்தை நீங்கள் yourvotematters.co.uk என்ற இணையத்தளத்திலிருந்து தரவிறக்கம்செய்யலாம்.

தபாலில்
10

உரிமையுள்ள பிரதிநிதி (உங்களுக்குப் பதிலாக உங்கள் சார்பாக வாக்களிக்கும் ஒருவர்)

திறந்த நிலை பதிவு
திறந்த நிலை பதிவுகள் என்பது தேர்தல் பதிவின் ஒரு பிரிவே. ஆனால் அவை வாக்கெடுப்பின் பொழுது உபயோகப்படாது. மாறாக
பெயர் மற்றும் முகவரிபோன்ற விவரங்களை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள யாரும் அதனை கொள்வனவு செய்யலாம்.
உங்கள் பெயர், முகவரி விவரங்கள் திறந்த பதிப்பில் உள்வாங்க நீஙக
் ள் விரும்பாவிட்டால் இங்கே புள்ளடி இடுங்கள்
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(மேலும் தகவலுக்கு
பார்க்க பக்கம் 4)

உறுதியளித்தல்
தற்போது இந்த முகவரியில் நான் வசிக்கின்றேன். எனது அறிவுக்கு எட்டியவகையில் இந்த படிவத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள்
யாவும் உண்மையானதாகும்.
இப்படிவத்தில் நான் வழங்கிய தகவல்கள், தேர்தல் பதிவுக்காக பயன்படுத்தப்படும் என்பதையும் நான் அறிவேன்.
விண்ணப்பம்செய்யாவிட்டால், £80 தொகையை நான் அபராதமாக செலுத்தவேண்டும் என்பதையும் நான் அறிவேன். படிவத்தில்
பொய்யான தகவல் அளித்தால் அவை கடுமையான தண்டனைகுரியது என்பதை அறிந்து வைத்திருக்கிறேன். அவை ஆறுமாத கடுங்காவல்
தண்டனையாகவோ அல்லது அபரிதமான அபராதமாகவோ விதிக்கப்படலாம் என்பதை நான் அறிவேன்.

கையொப்பம்

இன்றைய தேதி

தே தே

மா மா

ஆ ஆ ஆ ஆ

இப்படிவத்தை நிரப்புவதில் உங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால்,
முதல் பக்கத்தில் உள்ள விபரங்களை பயன்படுத்தி எங்களுடன் தொடர்புகொள்ளவும்.

( Barcode goes here )

ITR-E-TA

பக்கம்3

உங்கள் குடியுரிமை நாடு
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளில் உங்களுக்கு குடியுரிமை இருந்தால், அவை அனைத்தையும் இங்கு குறிப்பிடவும். பிரித்தானியர்,
அயர்லாந்து நாட்டவர் அல்லது ஐரோப்பிய யூனியனைச் சேர்ந்தவர் அல்லது UK க்கு நுழையவும், தங்கியிருக்கவும் அனுமதிக்கப்பட்ட
அல்லது அனுமதி தேவையில்லாத காமன்வெல்த் நாட்டவர்களாக மாத்திரம் நீங்கள் இருந்தால் UK யில் வாக்களிக்க உங்களைப்
பதிவுசெய்து கொள்ளலாம். உங்கள் குடியுரிமை பற்றிய மேலதிக ஆதாரங்கள் எங்களுக்கு தேவைப்படலாம். அல்லது அரசாங்க
பதிவுகளில் இருந்து உங்கள் குடியரிமையை அல்லது குடிவரவு நிலைமையை நாம் பரிசீலனைசெய்வோம்.
16 அல்லது அதற்குமேற்பட்ட வயதையுடைய நீஙக
் ள் மாத்திரம் தானா தற்போதைய முகவரியில் வாழ்நத
் ுகொண்டிருக்கின்றர
ீ க
் ள்?
இந்த வினாவுக்கு நீங்கள் பதிலளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இருந்தபோதிலும், வாக்களிப்பதற்குத் தகுதிடைய நபர் பதிவுசெய்வதில்
உதவுவதை உறுப்படுத்துவதற்காக உங்கள் தேர்தல் பதிவுக் காரியாலயம் வீட்டில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் வருடம்தோறும் ஒரு கடிதத்தை
அனுப்பிவைக்கும். 16 வயதை அல்லது அதற்குமேற்பட்ட வயதையுடைய நீங்கள் மாத்திரம் தான் உங்கள் தற்போதைய முகவரியில் வசிப்பதை
நீங்கள் அவர்களுக்கு அறிவித்திருந்தால், அண்மையில் உங்கள் வீட்டுக்கு மேற்படி கடிதம் அனுப்பவேண்டிய தேவை உங்கள் தேர்தல் பதிவுக்
காரியாலயத்துக்கு இருக்காது.
உங்கள் பிறந்த தேதி
உங்கள் பிறந்த தேதி உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால், நீங்கள் உத்தியோகபூர்வ ஆவணங்களில் நீங்கள் கொடுத்த தேதியைக் கொடுங்கள்
(உதாரணமாக, உங்கள் பாஸ்போர்ட் அல்லது சாரதி அனுமதிப்பத்திரம்) அல்லது பெட்டிகள் ஒன்றில் தேர்வு செய்யுங்கள். உங்கள் பிறந்த
தேதி உங்களை அடையாளம் காட்டுவதுடன், வாக்களிக்கும் உங்கள் தகுதியையும் அது உறுதிப்படுத்துகிறது மற்றும் நீதித்துறை சார்ந்த
உதவிகளுக்கு அது தேவை.
உங்கள் பெயரை மாற்றினீர்களா?
உதாரணமாக, நீங்கள் திருமணம்செய்து உங்கள் பெயரையும் மாற்றிக்கொண்டிருக்கலாம். உங்கள் பெயர் மாற்றம் பற்றிய விவரங்களை
நீங்கள் எங்களுக்கு வழங்கவேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் ,உங்களை சரியாக விளங்கிக்கொள்ள அது எங்களுக்கு உதவும். இந்த
விபரங்கள் வழங்கப்படாவிட்டால்,வேறு வகையான ஆவணங்களை மேலதிக சாட்சிகளாக நீங்கள் வழங்கவேண்டிவரும்.

திறந்த நிலை பதிவு
பதிவுகள் இருவகைப்படும். ஏன் அவ்வாறு அமைகிறது? பொதுமக்களிடமிருந்து கிடைத்த தகவல்களைப் பயன்படுத்தி,
பதிவுசெய்யும் அதிகாரிகள் இருவகைப் பதிவுகளை அமைத்துள்ளனர். – தேர்தல் பதிவு, திறந்த பதிவு (திரத்தப்பட்ட பதிவுகள் ).
தேர்தல் பதிவு

திறந்த நிலை பதிவு

பொதுத்தேர்தல்களில்
வாக்களிப்பதற்கு பதிவுசெய்த ஒவ்வொருவரின் பெயர்கள்,
முகவரிகளை இத்தேர்தல் பதிவுப்பட்டியல்கள் உள்வாங்கியிருக்கும்.
இந்த பதிவு தேர்தல் நோக்கத்துக்காகப் பயன்படுத்தப்படும்.
வாக்களிப்பதற்குத் தகுதியள்ளவர்கள் மாத்திரம் பதியப்படுவதை
அது உறுதிசெய்யும். கீழக
் க
் ுறிப்பிடப்படும் வரைறுக்கப்பட்டநோக்க
ங்களுக்காகவும் அது பயன்படுத்தப்படும்.

திறந்த நிலை பதிவுகள் என்பது தேர்தல் பதிவின் ஒரு பிரிவே.
ஆனால் அவை வாக்கெடுப்பின் பொழுது உபயோகப்படாது.
இதை எந்த ஒரு தனி நபரோ, நிறுவனமோ அல்லது அமைப்போ
விலை கொடுத்து வாங்கலாம். உதாரணமாக நிறுவனங்களோ
அல்லது தொண்டு நிறுவனங்களோ பெயர் மற்றும் தேதி உறுதி
செய்ய இதை பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் அவற்றை நீக்கிவிடுமாறு
வேண்டிக்கொள்ளாத பட்சத்தில் திறந்த பதிவு இடாப்பில் உங்கள்
பெயர், முகவரி உள்வாங்கப்பட்டிருக்கும் திறந்த பதிவில் இருந்து
உங்களைப் பற்றிய குறிப்புகள் நீக்கப்படுவது, வாக்களிக்கும் உங்கள்
உரிமையை எந்த வகையிலும் பாதிக்காது.

•
•
•

குற்றச்செயல்களைக் கண்டுபிடித்தல் (உதாரணமாக மோசடி)
ஜூரி சேவைகளுக்கு மக்களை அழைக்க
கடன் விண்ணப்பங்களைப் பரிசீலனைசெய்ய.

உங்கள் பெயரும் முகவரியும் பதிவு இடாப்பில் இருப்பது உங்கள் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக அமையும் என நீஙக
் ள் கருதினால்,வேறு
தெரிவுகளும் உங்களுக்கு இருக்கின்றன. சில சந்தர்பப
் ங்களில் உங்கள் பெயரும் முகவரியும் பதிவு இடாப்பில் தென்படாமலேயே உங்களைப்
பதிவுசெய்யலாம். மேலதிக விபரங்களை அறிந்துகொள்ள, உங்கள் தேர்தல் பதிவுக்காரியாலத்துடன் தயவுசெய்து தொடர்புகொள்ளுங்கள்.
இந்த படிவத்தின் பக்கம் 1 அவர்களின் முகவரி காணப்படுகின்றது. இரண்டு பதிவுகள் பற்றிய மேலதிக தகவல்களையும் அவை எவ்வாறு
பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதையும் gov.uk/register-to-vote என்ற இணையத்தளத்தினூடாக நீஙக
் ள் அறிந்துகொள்ளலாம்.
தனிநபர் அறிக்கை
நீங்கள் வழங்கிய தகவல்கள் தேர்தல் நோக்கங்களுக்காக மாத்திரம் பயன்படுத்தப்படும். அந்த வகையில், தனிநபர் தகவல்களின் பாதுகாப்பை
நாம் உறுதிசெய்வோம். மேலும் அதுதொடர்பாக தரவு பாதுகாப்பு சட்டத்தை நாம் அணுசரிந்து செயல்படுவோம். நீங்கள் வழங்கும் உங்கள்
தனிப்பட்ட தகவல்களையோ மற்றவர் தொடர்பாக நீங்கள் வழங்கும் எந்த தனிப்பட்ட தகவல்களையோ நாம் அடுத்தவர்களுக்கோ அல்லது
ஏனைய நிறுவனங்களுக்கோ சட்டத்துக்கு முரணான வகையில் வழங்கமாட்டோம்.
இப்படிவத்தில்தகவல்களைச் சேகரிப்பதற்குச் சட்டபூர்வமான அடிப்படை யாதெனில், 1983 ஆம் ஆண்டின் பிரதிநிதித்துவம் தொடர்பான
பொதுமக்கள் சட்டத்தின் படி,தேர்தல் பதிவு அதிகாரிக்கு உத்தியோகபூர்வ கடமையை நிறைவேற்ற வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தை
செயற்படுத்தும் வகையில், பொது நலன்களுக்காக செயற்திறமையை மையமாக வைத்து திருப்தியாக அவர்களின் கடமையை
நிறைவேற்றுவதாகும்.
இப்படிவத்தில் சேகரிக்கப்பட்ட சில தகவல்கள், தனிப்பட்ட சிறப்புத் தரவுகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. 1983 ஆம் ஆண்டின் மக்கள்
பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின் படி பொதுமக்களின் நலன்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கும் வகையில்
இச்சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது. இந்தவகையான தகவல்களை எவ்வாறு கையாளப்பட வேண்டும் என்பதைக் கட்டுப்படுத்தும்
தரவுக் கட்டுப்பாடுகளை வரையறை செய்யும் கொள்கைகளும் நெறிமுறைகளும் இருப்பது அவசியமாகும்.
தேர்தல் பதிவு அதிகாரியே தரவுக்கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியாக பணியாற்றுவார். <<ERO name>> <<ERO address>> <<ERO telephone>>
இரகசிய தனிநபர் தரவுகள் நெறிப்படுத்துவது தொடர்பாக, மேலதிக தகவல்களை அறிந்துகொள்ள <<web>> இணையத்தில் தனிப்பட்ட
அறிவிப்பு பகுதியைப் பார்த்து அறிந்துகொள்ளலாம்.

படிவத்தை நிரப்புவதில் பிரச்னையா?
இப்படிவத்தை விளங்கிக்கொள்ள அல்லது சரியான முறையில் அவற்றை நிரப்ப உங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால்அல்லது இப்
படிவத்தை பெரிய அச்சு எழுத்தில் தேவைப்படின் அல்லது மற்றொரு வடிவமைப்பில் அவசியப்படின்,
தேர்தல் பதிவு அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளவும். இந்த படிவத்தின் பக்கம் 1 அவர்களின் முகவரி காணப்படுகின்றது.

( Barcode goes here )
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