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ظکبٹ لیٌڈ وچ اک ًیویں جیوًی وچ ڈھلي وچ کجھ چس لگ ظکدا ہے۔ ایہٌبں دظتی پسچیبں
دا هقصد ظکبٹ لیٌڈ وچ حیبتی ًوں ظوجھي وچ تہبڈی هدد کسًب ہے۔ ایہہ کجھ زیتبں زواجبں،
وزتبزیبں ،قبًوًبں اتے اصوالں دا ثبزے جبًکبزی دا خالصہ کسدا ہے جیہڑے تہبڈے پچھلے دیط ًبلوں وکھسے ہو ظکدے ہیي۔

حداں لئی قبنونی عمر
عبم طوز تے  18وزھیبں دی عوس توں هگسوں لوکبں ًوں قبًوًی عوس دے یبں ثبلغ ظوجھیب جبًدا ہے۔ پس کجھ کوبں کبزاں لئی قبًوًی
عوس اگے پچھے ہو ظکدی ہے جیویں کہ ہیٹھبں دظیب گیب ہے:


شساة پیٌب –  18ورھے یبں اض توں وڈی عوس ہوًی الشهی ہے



توجبکو ًوشی  18 -ورھے یبں اض توں وڈی عوس ہوًی الشهی ہے



ڈزائیوًگ الئعٌط لیٌب  17 -ورھے یبں اض توں وڈی عوس ہوًی الشهی ہے



پڑھبئی چھڈًب  16 -ورھے یبں اض توں وڈی عوس ہوًی الشهی ہے



جٌعی زضبهٌدی – جٌعی ظبًگے ثٌبؤى لئی  16ورھے یبں اض توں وڈی عوس ہوًی الشهی ہے

ببل بچے


هبپے آپٌے ثچیبں دے  18ظبل دی عوس ہوى تیکس اوہٌبں دے ذهے واز ظوجھے جبًدے ہیي



لوکبئی تھبواں یب گھس وچ چھوٹے ثچیبں ًوں اکلیبں اًگولیب ًہیں چھڈیب جبًب چبہیدا۔



ثچیبں ًوں هبزى یبں جھڑکي دی اجبشت ًہیں ہے

تمببکونوشی


جتھے وی ایہہ ًشبى دیکھو اوتھے توجبکوًوشی دی اجبشت ًہیں ہے



دفتساں ،ہوٹالں ،ثبزاں اتے ظیٌویبں ظٌے ثٌد یبں اًدزواز لوکبئی تھبواں تے توجبکوًوشی دی اجبشت ًہیں ہے



هٌبہی والی تھبں تے توجبکوًوشی دا ًتیجہ جسهبًے دی صوزت ًکل ظکدا ہے



ثبہس ،تہبڈے آپٌے گھس یبں تہبڈی گڈی وچ توجبکوًوشی دی اجبشت ہے ،اودوں تیکس کہ جدوں تیکس تہبڈے هبلک هکبى ولوں دظیب
گیب ہووے یبں جے گڈی کبزوثبزی هقصداں لئی ًہ وزتی جبًدی ہووے۔

شراة


لوکبئی تھبواں تے ،جیویں کہ ظڑک تے یبں پبزک وچ شساة پیي دی هٌبہی ہے۔ ایہہ کسى دا ًتیجہ جسهبًے دی صوزت وچ ًکل
ظکدا ہے۔

چبقو


چبقو کول زکھٌب ظکبٹ لیٌڈ وچ غیس قبًوًی ہے۔ جے پولیط تہبًوں ڈکدی ہے اتے تہبڈے کولوں چبقو ثسآهد ہو جبًدا ہے ،تبں
ایہدا ًتیجہ گسفتبزی دی صوزت ًکل ظکدا ہے۔



ظکوالں وچ چبقو لیبؤى دی اجبشت ًہیں ہے

گند پبؤنب


گٌد پبؤى یبں کوڑا یب فبلتو شیواں گلی وچ ظٹي دا ًتیجہ  £50جسهبًے دی صوزت ًکل ظکدا ہے۔

وتکرا (اونچ نیچ)


کعے دے ًبل وتکسا کسًب یبں آپٌے ًبل وتکسا کساؤًب یبں کعے دی عوس ،هعروزی ،جٌط ،ویبہ اتے قبًوًی ظبتھ ،شچگی اتے
هوتبً ،عل ،هرہت اتے عقیدے ،جٌط یبں جٌعی جڑت دے هڈھ تے کعے ًبل وتکسا کسًب غیس قبًوًی ہے۔



ڈزاؤًب دھوکبؤًب غیس قبًوًی ہے اتے ایہدا ًتیجہ قبًوًی کبزوائی دی صوزت ًکل ظکدا ہے۔



جے تعیں هحعوض کسدے ہو کہ تہبًوں تٌگ کیتب جب زہیب ہے ،ثھبویں هٌہ شثبًی تے ثھبویں جعوبًی ،تہبًوں پولیط ًبل
زاثطہ کسًب چبہیدا ہے۔ تعیں ظکبٹش زیفیوجی کوًعل وچ کعے ًبل گل کسکے یبں غیس تہریجی وزتبزے دی ٹبظک فوزض
دے ًبل  0800 027 3901تے زاثطہ کس ظکدے ہو

زنبنیبں نبل مبرا مبری


شًبًیبں دے ًبل هبزا هبزی وچ شبهل ہو ظکدا ہے :گھسوکی هبزا هبزی ،ججس شًب ،جٌعی حولہ ،زًڈی پٌُب ،جٌعی دھسو اتے
وپبز ،ثچپي وچ جٌعی هبزا هبزی ،شًبًیبں دے ختٌے (ایف جی این) ،شثسدظتی ویبہ اتے عصت دے ًبں تے جسم



ظکبٹ لیٌڈ دیبں ظبزیبں شًبًیبں کول ایہہ قبًوًی حق ہے کہ اوہ شًبًیبں دے ًبل هبزا هبزی دی کعے وی قعن دا ًشبًہ ًہ ثٌي۔



گھسوکی هبڑے ویہبز وچ شبهل ہو ظکدا ہے ،جعوبًی هبز ،جٌعی دھگبًہً ،فعیبتی ثھیڑا وزتبزا اتے هبلی شیبدتی



زاشدازاًہ هدد اتے حوبیت ہس کعے لئی ہے جیہڑا هبزا هبزی یبں گھسوکی هٌدے ویہبز دا ًشبًہ ثي زہیب ہے

ظتھبں ولوں صالح اتے هدد دظتیبة ہے جیویں کہ:


ظکبٹش ویوي'ش ایڈ ڈوهیعٹک اثیوش ہیلپ الئي 24( 0800 027 1234 :گھٌٹے)



ًیشٌل زیپ ایٌڈ ظیکعوئل اظلٹ ہیلپ الئي08088 01 03 02 :



آزک وے گالظکو0141 211 8175 :

ریتبں رواجبں وچ فرق اتے قبولن جوگ ورتبرے
ثھبویں کجھ وزتبزے قبًوى ہیٹھ ًہیں آؤًدے ،ظکبٹش زیتبں زواج اتے آظبں تہبڈے پچھلے دیط توں وکھ ہو ظکدیبں ہیي۔ ایہٌبں وچ
شبهل ہو ظکدا ہے:


ذاتی تھبں اتے جعوبًی زاثطے ثبزے آظبں دیط دیط وچ وکھو وکھ ہو ظکدیبں ہیي۔ یو کے وچ لوک عبم طوز تے آض
زکھدے ہیي پئی اوہٌبں ًوں لوکبئی تھبواں تے کجھ ذاتی تھبں دتی جبوے تبں جے اوہٌبں ًوں ظکھ دا احعبض ہووے۔



وڈے جتھیبں دی صوزت اکٹھے ہوًب ،اچیچب گجھسواں دا ،خطسے والی صوزت حبل دے طوز تے ویکھیب جب ظکدا ہے۔



یو کے وچ ثٌدے اتے شًبًیبں دوہبں ًوں جی آیبں ًوں آکھي دا اک عبم ڈھٌگ 'ہیلو' آکھٌب اتے  /یبں ہتھ هالؤًب ہے۔

یو کے وچ ڈرائیونگ
جے تعیں یو کے وچ پٌبہ لیي لئی عسضی دتی ہے اتے تہبًوں حبلے تیکس زہي دی چھٹی ًہیں هلی ہے ،تعیں  25هبزچ  2010تیکس
یو کے دے ڈزائیوز الئعٌط لئی عسضی دیي جوگے ًہیں ہو۔
جے تہبڈی گڈی تیکس جبئص پہٌچ ہے تبں تہبڈے کول الشهی طوز تے ہوًب چبہیدا ہے:


اجوکب/جبئص ڈزائیوًگ الئعٌط



گڈی دا ثیوہ



اجوکب/جبئص این او ٹی ظسٹیفیکٹ جیہڑا تصدیق کسدا ہوئے کہ تہبڈی گڈی هحفوظ ہے



اجوکب/جبئص زوڈ ٹیکط پسچی

جے تہبڈے کول یو کے توں ثبہس کعے دیط دا اک پوزا جبئص ڈزائیوًگ الئعٌط ہے اتے اوہدا کبغری ثجوت ہے ،تعیں آپٌے ثبہسلے
دیعبں وچ کن آؤى والے الئعٌط ًبل یو کے وچ وڑى توں لے کے  12هہیٌے تیکس گڈی چالؤى جوگے ہوو گے۔
 جے تعیں شساة یبں هشیبت دے ًشے ہیٹھ گڈی چالؤ گے تبں تہبڈے خالف قبًوًی کبزوائی ہو جبئے گی
ٹی وی الئسنس
جے تہبڈے کول ٹیلی وژى ہے تے تہبڈے لئی ٹی وی الئعٌط خسیدًب الشهی ہے۔


تعیں  0300 790 6131تے کبل کس کے www.tvlicensing.co.uk ،تے آى الى یبں ایط ًشبى والی کعے وی دکبى تے
جب کے ٹی وی الئعٌط خسید ظکدے ہو۔

