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ડાયરીમાં નોંધો. ફરીથી.
લંડનનું મતદાન 6 મે 2021 ના રોજ.  
londonelects.org.uk પર જાણો ક  
તમે કવી રીતે ભાગ લઈ શકશો

તમારો મત આપો.
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મેયર ઓફ લંડન �અને 
લંડન અસેમ્બલલની �ચૂંટણી



6 મે 2021ના રોજ લંડનમાં વસતા લોકો મેયર ઓફ લંડન અને લંડન અસેમ્બલલના 25 
સદસયો માટ મત આપી શકશે. 

મેયરનું કાય્ય લંડનને રહવા માટ દરકજણ માટ વધુ સારૂ  સ્થળ ્બનાવવવાનું છ જઓ 
શહરની મુલાકાત લેતું હોય, રહતું હોય ક શહરમાં કામ કરતું હોય. 
 
આમાં સમાવેશ છ નીતતઓનો વવકાસ, અંદાજપત્ો નક્કી કરવા, વવશ્વમાં લંડનની વાત 
કહવા માટ થતા મુખ્ય કાય્યક્રમો પર દખરખ રાખવી – જ ્બધું જ મેયરની દરદ્રષ્ટ અને 
લંડન તેમજ લંડનવાસીઓના હહતમાં હોય. 

લંડનની અસેમ્બલલ 25 સદસયોની ્બનેલી છ – 11 આખી રાજધાનીનું પ્રતતનનધધતવ કર છ 
અને 14 લંડનના મતદારક્ત્ો દ્ારા ચૂંટાય છ. 

લસટકી હૉલ ખાતે અસેમ્બલલ લંડનવાસીઓની આંખ અને કાન સમ છ. સદસયો મેયરની 
વ્હરચના, નનણ્યયો તપાસીને મેયરને પોતાની જવા્બદારીની યાદ અપાવતા રહ છ જથી 
સુનનલચિત કરી શકાય ક તે જાહર હહતમાં હોય.
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મત ક્યાર આપવોે
6 મે 2021ના રોજ પોલલગ સ્શનો સવાર 7 – રાત્ 10 વાગયા સુધી ખુલશે. 
પોતાનો મત આપવા તમાર પયયાપત સમય લઈને આવવાનું લક્ષ્ય રાખવું.

જો તમે ટપાલ દ્ારા મત આપવાના હોવ તો તમને તમારા મતપત્ો ચૂંટણી પહલા પ્રાપત થઈ 
જશે. સુનનલચિત કરવું ક તમે તે 6 મે 2021ના રોજ રાત્ 10 વાગયા સુધીમાં પરત કરો.
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મત કોણ આપી શકશે
તમે મત આપી શકો જો તમે:
�	 6 મે 2021ના રોજ 18 અથવા વધુ વયના હોવ
�	 બ્રિહટશ, ઇ્ુ અથવા લાયકાત ધરાવતા કોમનવે લ્થના નાગરરક હોવ
�	 જઓ લંડનમાં વસતા હોય 19 એવપ્રલ 2021 સુધીમાં મતદાન કરવા પંજીકત હોય

તમે www.gov.uk/register-to-vote પર મત આપવા માટ પંજીકરણ કરાવી શકો છો 
અથવા તમારી  સ્થાનનક કાઉન્સલનો સંપક કરો.
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1 તમયારયા પોલિંગ સે્શન પર:

મત ક્યાં આપવો
તમે 3 રીતે મતદાન કરી શકો.

�	 6 મે પહલા તમને તમારા પોલલગ સ્શનની વવગતો સાથે ‘પોલ કાડ’ 
મોકલવામાં આવશે.

�	 તમે ફકત આ કાડમાં નામાંરકત પોલલગ સ્શન પર જ મત આપી શકશો.
�	 જો આવશયક લાગે તો પોલલગ સ્શન પર રહલ કમ્યચારીગણ તમને તમારા 

મતપત્કો સમજવામાં મદદરૂપ થશે.
�	 તમાર પોલલગ સ્શન પર તમાર પોલ કાડ લઈ જવાની જરૂર નથી પરતુ 

તેનાથી કમ્યચારીગણને મદદ મળશે.
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પોલિંગ સે્શન પર શયાની અપેક્યા રયાખવી:

6 મેના રદને પોલલગ સ્શનો મત આપવાના સલામત  સ્થળો હશે. જો તમારી 
તબ્્બયત સારી ન હોય તો વયકકતગત રીતે મત આપવો નહીં. તમે નીચે આપેલ 
્બા્બતો કરીને પોતે અને ્બીજાઓને સુરક્ક્ત રાખી શકો:
�	 ચહરા પર આવરણ રાખો લસવાય ક તમને તેની છટ મળકી હોય
�	 હાથ સાફ કરો – હનડ સેનનટાઇઝર ઉપલબ્ધ હશે
�	 સામાલજક અંતર અને એક તરફકી પ્રણાલલઓ જાળવો
�	 પોતાની પેન ક પેન્સલ લાવો

COVID-19 અને ચૂંટણી વવશે અદ્યતન માહહતી માટ  
www.londonelects.org.uk/Covid પર લંડન ઇલેકસ  
વે્બસાઇટની મુલાકાત લો 

જો તમે રૂ્બરૂ પોલલગ સ્શન જઈ ના શકો તો તમે અરજી કરી શકો ક ટપાલ ક 
પ્રોક્સિ દ્ારા મતદાન કરવું છ.
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�	 તમારા મતપત્કો તમને ચૂંટણીના રદનના આશર એક સપતાહ પહલા મોકલાશે.
�	 તમારા મત નોંધો અને પાછા મોકલો જથી તે 6 મે 2021 રાત્ 10 વાગયા પહલા 

આવી જાય.
�	 તમાર તમારી સહકી અને જન્મ તારીખ સાથેનું લસક્ોરરટકી રડકલેરશન પૂણ્ય 

કરવાનું યાદ રાખવું.
�	 જો તમે તમારા મત સમયસર પરત નહીં કરશો તો તેની ગણતરી કરાશે નહીં.
�	 જો તમે તેને પોસ્ કરવાનું ભૂલી ગયા હોવ તો તમે તમારા પૂણ્ય કરલ પોસ્લ 

મત તમારા પોલલગ સ્શન પર પૂરા પાડવામાં આવેલ પરબ્્બડકીયામાં લઈ જઈ 
શકો છો.

તમારી પોસ્લ મતની અરજી કરવાની અંતતમ તારીખ અને પ્રવત્યમાન પોસ્લ ક 
પ્રોક્સિ મતના ફરફારો 20 એવપ્રલ 2021 સાંજ 5 વાગયા સુધીમાં કરી શકશો.
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2 ટપયાિં દ્યારયા:



�	 જો તમે પોલલગ સ્શન જઈ શકો નહીં તો તમે તમારા વવશ્વાસપાત્ વયકકતને 
તમારા પ્રોક્સિ થવા જણાવી શકો.

�	 આનો અથ્ય ક તેઓ તમારા વતી મત આપી શક પરતુ તમાર તેમને જણાવવું 
પડશે ક તમાર કોને મત આપવો છ.

પ્રોક્સિ દ્ારા મત આપવા માટ નવી અરજીઓ પ્રાપત કરવાની અંતતમ તારીખ 
(પોસ્લ ક કટોકટકી પ્રોક્સિ નહીં) 27 એવપ્રલ 2021, સાંજ 5 વાગયા સુધીની છ. 

કટોકટકી પ્રોક્સિ અરજીઓ પ્રાપત કરવાની અંતતમ તારીખ છ 6 મે 2021 સાંજ 5 
વાગયા સુધી.

londonelects.org.uk 
@LondonElects 
#LondonVotes પર વધુ જાણકયારી મેળવો
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3 પ્ોક્સિનો ઉપયોગ:



મત કેવી રીતે આપવો
મત આપવા માટ તમને 3 મતપત્કો આપવામાં આવશે:ે

મેયર ઓફ િંંડન (ગુિંયાબી મતપત્રક):

�	 મેયર ઓફ લંડન માટ તમારી પાસે 2 પસંદગીઓ છ.
�	 કોલમ A માં પ્રથમ પસંદગી પર [X] નનશાન કરો.
�	 કોલમ B માં અલગ ્બીજી પસંદગી પર [X] નનશાન કરો.
�	 તમાર પ્રથમ પસંદગી કરવાની રહશે નહીં તો તમારો મત 

ગણાશે નહીં.
�	 પ્રત્ક મત અલગ ઉમેદવાર માટ જોઇશે.
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મતદયા રક્ત્ર િંંડન અસેમબલિં સદસય (પીળો મતપત્રક):ે

�	 લંડન અસેમ્બલલમાં તમારા સ્થાનનક વવસતારમાં તમાર 
કોનું પ્રતતનનધધતવ જોઇએ છ તે પસંદ કરો.

�	 ફકત એક જ ઉમેદવારને મત આપો. 
�	 તમારી પસંદગીની ્બાજમાં [X] નનશાન લગાવો.
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િંંડન-વયાઇડ અસેમબલિં સદસય (નયારગી મતપત્રક):ં

�	 લંડન અસેમ્બલલમાં આખા લંડનમાં તમાર કોનું 
પ્રતતનનધધતવ જોઇએ છ તે પસંદ કરો.

�	 ફકત એક જ વખત મતદાન કરો. 
�	 તમારી પસંદગીની ્બાજમાં [X] નનશાન લગાવો.
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વધુ મયાહિતી

એવપ્રલ 2021માં એવા ્બધા લોકો જઓ લંડનમાં મતદાન કરવા રલજસ્ર થયા હોય 
તેઓ ચૂંટણી પુસસતકા પ્રાપત કરશે. તેમાં લંડન અસેમ્બલલ ઉમેદવારોની સૂધચ હશે જમાં 
સામેલ હશે એવા ઉમેદવાર જ આપવા માંગતા હોય એમનો મેયરપદ માટનો સં ક્ક્પત 
ચૂંટણી ઢઢરો અને તે તમને મહત્વની માહહતી આપશે ક ક્ાં અને કવી રીતે મત 
આપવો. તમારા દરવાજ તે આવે તેની રાહ જોશો.

જો તમને કોઇ પ્રશ્ો હોય તો કપા કરી અહીં સંપક કરો:
info@londonelects.org.uk

COVID-19 અને ચૂંટણી વવશે અદ્યતન માહહતી માટ www.londonelects.org.uk/
Covid પર લંડન ઇલેકસ વે્બસાઇટની મુલાકાત લો
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