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ڈائری اچ ایہدی نشاندہی کرو۔ 
فیر۔

 6  مئی 2021   نوں لندن اچ ووٹ پانا۔
londonelects.org.uk  اےت جانو کہ تسی کیس طرحاں 

حصہ ےل سکدے او۔

تہاڈا کہنا اے۔

لندن دا میئر  ےت لندن اسمبلی  الیکشنز



6  مئی 2021   نوں، لندن دے رہائشی لندن دے میئر ےت لندن اسمبلی دے 25   ممبراں واسطے ووٹ 
پا سکدے او۔  

میئر دا کم ہر بندے لئی جیہڑے ایتھے وزٹ کر دے نیں، شہر اچ کم کردے یا رہندے نیں لندن نوں 

ودھیا تھاں بنانا اے۔ 

 

ایہدے اچ پالیسیاں بناؤنا، بجٹ طے کرنا، وڈے پروگراماں دی نگرانی کرنا ےت پوری دنیا اچ لندن نوں 

چیمپیئن بناؤنا -  ایہہ سارا کجھ میئر دی بصیرت ےت لندن آلیاں دے مفاد دے مطابق ہوندا اے۔ 

لندن اسمبلی 25   ممبراں ےت مشتمل اے  –  11   پورے کیپیٹل دی نمائندگی کردے نیں ےت 14   دا 

انتخاب لندن دے حلقہ بندیاں توں کیتا جاندا اے۔  

سٹی ہال اچ اسمبلی لندن آلیاں دی اکھاں ےت کناں دا کم کر دی اے۔ ممبران میئر دی حکمت 

عملیاں، فیصلیاں ےت اقدامات دا جیزا لیندے ہوےئ ایس گل نوں یقینی بناندے نیں کہ او عوامی مفاد 

اچ نیں۔ 

ووٹ کدوں دینا اے
 6  مئی 2021   نوں، پولنگ اسٹیشنز سویرے 7   بجے توں رات 10   بجے تیکر کھےل رہن ےگ۔

اپنا ووٹ پان لئی تسی بہوےت ویےل لئی آنا چاہیدا اے۔

جے تسی ڈاک دے ذریعے ووٹ پا رےئ او، تہانوں تہاڈے بیلٹ پیپرز الیکشن توں پہےل موصول ہو جان 

ےگ۔ تہانوں ایس گل نوں یقینی بناؤنا چاہیدا کہ تسی ایہہ 6   مئی 2021   نوں رات 10   بجے تیکر واپس 

کر دوؤ۔

ووٹ کون پا سکدا اے
تسی ووٹ پا سکدے او جے تسی:

� 6  مئی 2021   نوں 18   وریاں دے یا ایہدوں وڈے او	
� لندن اچ رہائش پذیر برطانوی، یورپی یونین یا کامن ویلتھ ملکاں دے شہری او	

� 19  اپریل 2021   تیکر ووٹ دا اندراج کرا دتا سی	

تسی ووٹ لئی ایس ےت اندراج کرا سکدے او  www.gov.uk/register-to-vote یا اپنی مقامی 

کونسل نال رابطہ کرو۔
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ووٹ کتھے پانا اے
ایتھے 3 طریقے نال تسی ووٹ پا سکدے او۔

تہاڈے پولنگ اسٹیشن اےت:

� 6  مئی توں پہالں تہانوں تہاڈے پولنگ اسٹیشن دی تفصیالت آال ‘پول کارڈ’ بھیج دتا جاےئ 	
گا۔

� تسی صرف ایس کارڈ اےت درج ناں دے پولنگ اسٹیشن اچ ای ووٹ پا سکدے او۔	

� جے تہانوں لوڑ پوے گی ےت پولنگ اسٹیشن دا عملہ بیلٹ پیپرز نوں سمجھن اچ تہاڈی مدد 	

کر سکدا اے۔

� تہانوں اپنا پول کارڈ پولنگ اسٹیشن ےل جان دی لوڑ نئیں پر ایہہ عمےل دی مدد کرے گا۔	

پولنگ اسٹیشن اےت کی توقع کر سکدے او:

 6 مئی نوں پولنگ اسٹیشنز ووٹ پان لئی محفوظ جگہ ہوےئ گی۔ جے تہاڈی طبیعت ٹھیک نہ 
ہووے ےت تسی آپ ووٹ نا پاؤ۔ اپےن آپ ےت دوجیاں نوں محفوظ رکھن لئی تسی ایہہ کر سکدے 

او:

� منہ نوں ڈھانپ ےک رکھو اوس ویےل تک جدوں تک تہانوں ایہدی چھوٹ مل جاےئ	

� اپےن ہتھ صاف کرو  –  ہینڈ سینیٹائزر دتا جاےئ گا	

� سماجی فاصلہ ےت ون وے سسٹم رکھو	

� تسی اپنی پنسل یا پین نال ےل ےک آؤ	

www.  ےت الیکشنز اےت تازہ ترین معلومات لئی، لندن الیکٹس ویب سائٹ  COVID-19
londonelects.org.uk/Covid  وزٹ کرو۔ 

جے تسی آپ پولنگ اسٹیشن نئیں جا سکدے، ےت تسی درخواست دے سکدے او

پراکسی دے ذریعے یا ڈاک دے ذریعے ووٹ پان لئی۔



ڈاک دے ذریعے:

� تہاڈے بیلٹ پیپرز تہانوں الیکشن دے دیہاڑے توں اک ہفےت پہےل بھیج دےت جان ےگ۔	

�  اپےن ووٹ اےت نشان الؤ ےت اونوں واپس بھیج دیو تاں جے 	

 6   مئی 2021   نوں رات 10   بجے توں پہالں ایہہ پہونچ جان۔

� تہانوں اپےن دستخط ےت تریخ پیدائش نال سیکیورٹی اعالمیہ نوں مکمل کرندا یاد رکھنا 	

چاہیدا اے۔

�  جے تسی ویےل اےت اپےن ووٹ نئیں پہچاندے، ےت اوناں گنتی اچ شامل نئیں 	

کیتا جاےئ گا۔

� جے تسی اینوں پوسٹ کرنا بھل گےئ، تسی اپنا مکمل شدہ ووٹ دےت گےئ لفافے اچ پولنگ 	

اسٹیشن ےت ےل جا سکدے او۔

ڈاک دے ذریعے ووٹاں دی نویں درخواستاں ےت موجودہ پوسٹل یا پراکسی ووٹاں دی 

آخری تریخ 20   اپریل 2021   نوں شام 5   بجے اے۔
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پراکسی ورتنا:

� جے تسی پولنگ اسٹیشن پہنچن دے قابل نئیں او، تسی اپےن بھروےس دے شخص نوں 	

اپنی پراکسی لئی آکھ سکدے او۔

� ایس دا مطلب اے کہ او تہاڈے ولوں ووٹ پا سکدا اے پر تہانوں اوناں نوں دسنا پےئ گا 	

کہ تہاڈا ووٹ کون پاوے گا۔

پراکسی دے ذریعے ووٹ پان لئی )ڈاک پراکسی یا ایمرجنسی پراکسیز( درخواستاں وصول 

کرن دی آخری تریخ 27 اپریل 2021 نوں شام 5 بجے اے۔ 

ایمرجنسی پراکسی درخواستاں وصول کرن  دی تریخ 6 مئی 2021 شام 5 بجے اے۔  

londonelects.org.uk 
@LondonElects 

LondonVotes#  اےت ہور جانو۔
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ووٹ کس طراں پانا اے
ووٹ پان لئی تہانوں 3 بیلٹ پیپر دےت جان ےگ:

لندن دا میئر )گالبی بیلٹ پیپر(:

� لندن دے میئر لئی تہاڈے کول 2   انتخابات نیں۔	

� کالم  A  اچ اپےن پہےل انتخاب اےت  /  دا نشان الؤ۔	

� کالم  B  اچ اپےن وکھرے دوجے انتخاب اےت   /  دا نشان الؤ۔	

� تہانوں پہال انتخاب الزمی کرنا چاہیدا اے یا تہاڈا ووٹ گنتی 	

اچ شامل نئیں ہووے گا۔

� ہر ووٹ وکھرے امیدوار لئی ہونا چاہیدا اے۔	

حلقہ بندی لندن اسمبلی ممبر )پیال بیلٹ پیپر(:

� لندن اسمبلی اچ اپےن مقامی عالقے لئی تسی کیہدی نمائندگی 	

چاہندے او اوہدا انتخاب کرو۔

� صرف اک امیدوار لئی ووٹ پاؤ۔ 	

� اپےن انتخاب دے سامےن  /  دا نشان الؤ۔	

لندن بھر اچ اسمبلی ممبر  )مالٹائی بیلٹ پیپر(

� لندن اسمبلی اچ پورے لندن دی نمائندگی لئی تسی کیس نوں 	

چننا چاہندے او۔

� صرف اک واری ووٹ پاؤ۔ 	

� اپےن انتخاب دے سامےن  /  ] X [ نشان الؤ۔ 	



ہور معلومات

اپریل 2021 اچ، ہر بندہ جہیدا لندن اچ ووٹ پان لئی اندراج ہویا اے اونوں الیکشن کتابچہ 

موصول ہووے گا۔ ایہدے اچ میئر دے امیدواراں ولوں نےک منشور سمیت لندن اسمبلی دے 

سارے امیدواراں دی فہرست ہووے گی کہ کنوں اک نوں منتخب کرنا اے ےت تہانوں کتھے ےت کیس 

طرحاں ووٹ پانا اے دے بارے اہم معلومات دیندا اے۔ اپےن گھر توں چوکےن ہو ےک اینوں ہوندے 

ہوےئ ویکھو۔

جے تہاڈےکوئی سواالت نیں ےت میربانی کرےک رابطہ کرو:

info@londonelects.org.uk

 COVID-19  ےت الیکشنز اےت تازہ ترین معلومات لئی، لندن الیکٹس ویب سائٹ  
www.londonelects.org.uk/Covid  وزٹ کرو




