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6 மேமே
2021 

லண் டன் மேயர் ேற் றுே் 
லண் டன் சட் டேன் றத் 
மதர் தல் கள் 

நாடகுறிபபில குறிததுக 
ககாளளவுே. மீணடுே. 
லணடன 6 மே 2021 அனறு வாககளிககிறது. 
நீஙகள எவவாறு பஙமகறகலாே எனபதை 
londonelects.org.uk எனற வதலைைளைதில 
தைரிநது தகாளளுஙகள 

உஙகள எணணததத கெளிபபடுததுஙகள. 



  
  

 
 

  
  

 

 
 

   
      

  

 
  

 
  

 

 
   

  

       
   

 

 
 

  

 

 

6 மே 2021 அன் று லண் டனில் வசிக் குே் நபர் கள் லண் டன் மேயர் ேற் றுே் 
லண் டன் சட் டேன் றை் தின் 25 உறுப் பினர் களுக் கு வாக் களிக் கலாே் . 

லண் டன் நகரை் திற் கு வருதக புரியுே் , அங் கு வசிக் குே் அல் லது பணி 
தசய் யுே் ஒவ் தவாருக் குே் அந் ை நகரை் தை சிறந் ை இடோக ஆக் குவது 
லண் டன் மேயரின் பணியாகுே் . 

இதில் தகாள் தககதள வகுை் ைல் , வரவு தசலவுை் திட் டங் கள் 
அதேை் ைல் , முக் கிய நிகழ் வுகதள மேற் பார் தவயிடல் ேற் றுே் உலகே் 
முழுவதிலுே் லண் டனுக் கு ஆைரவு அளிை் ைல் ஆகியதவ அடங் குே் . 
- இதவ அதனை் துே் மேயரின் தைாதலமநாக் குப் பார் தவக் கு 
இணக் கோக ேற் றுே் லண் டன் ேற் றுே் லண் டன் வாசிகளுக் காக 
மேற் தகாள் ளப் படுே் . 

லண் டன் சட் டேன் றே் 25 உறுப் பினர் கதளக் தகாண் டுள் ளது – அதில் 
11 மபர் முழுை் ைதலநகரின் பிரிதிநிதிகள் ேற் றுே் 14 மபர் லண் டனின் 
தைாகுதிகளால் மைர் ந் தைடுக் கப் படுபவர் கள் . 

சட் டேன் றே் சிட் டி ஹாலில் இருந் து லண் டன் வாசிகளின் 
கண் களாகவுே் காதுகளாகவுே் தசயல் படுகிறது. உறுப் பினர் கள் மேயர் 
தைாடர் பான உை் திகள் , முடிவுகள் ேற் றுே் நடவடிக் தககதள ஆராய் ந் து 
அதவ தபாதுநலனுக் கானதவ என் பதை உறுதிதசய் வைன் மூலே் 
மேயதர தபாறுப் மபற் க தவக் கிறார் கள் . 

எப� ்போது வோக� களிப� பது 
6 மே 2021 அன் று, வாக் குச் சாவடிகள் காதல 7 ேணியிலிருந் து இரவு 
10 ேணி வதர திறந் திருக் குே் . உங் கள் வாக் தகப் பதிவு தசய் ய நீங் கள் 
முன் கூட் டிமய வருவைற் குை் திட் டமிட் ட மவண் டுே் . 

நீங் கள் அஞ் சல் மூலே் வாக் களிக் கிறீர் கள் என் றால் , வாக் குச் சீட் டுகதள 
மைர் ைலுக் கு முன் பாகமவ தபறுவீர் கள் . நீங் கள் அவற் தற 6 மே 2021 
அன் று இரவு 10 ேணிக் குள் திருப் பியளிப் பதை உறுதிதசய் ய மவண் டுே் . 

யோர� வோக� களிக� கலோம� 
நீங் கள் பின் வருே் நிபந் ைதனகளின் மபரில் வாக் களிக் கலாே் : 
�	6 மே 2021 அன் று உங் கள் வயது 18 அல் லது அைற் கு மேல் 
�	நீங் கள் லண் டனில் வசிக் குே் ஒரு பிரிட் டிஷ் , EU அல் லது ைகுதிதபறுே் 

காேன் தவல் ை் குடிேகன் 
�	19 ஏப் ரல் 2021 க் குள் வாக் களிக் கப் பதிவுதசய் துள் ளீர் கள் 

நீங் கள் வாக் களிக் க www.gov.uk/register-to-voteஇல் பதிவு தசய் யலாே் 
அல் லது உங் கள் உள் ளூர் கவுன் சிதலை் தைாடர் புதகாள் ளவுே் . 

www.gov.uk/register-to-vote���


 

  
 

 

 

 
  

   

    
   

  

    

  

 

  
  

 

  
  

எங� கு வோக� களிப� பது 
நீங் கள் வாக் களிக் க 3 வழிகள் உள் ளன. 

1 உங� கள� வோக� குச� சோவடியில� : 

�	மே 6 க் கு முன் பாக உங் கள் வாக் குச் சாவடி விவரங் களுடன் 
உங் களுக் கு ஒரு ‘வாக் தகடுப் பு அட் தட’ அனுப் பப் படுே் . 

�	இந் ை அட் தடயில் குறிப் பிடப் பட் டிருக் குே் வாக் குச் சாவடியில் 
ேட் டுமே நீங் கள் வாக் களிக் க முடியுே் . 

�	உங் களுக் குை் மைதவதயனில் வாக் குச் சாவடியில் உள் ள 
ஊழியர் கள் நீங் கள் வாக் குச் சீட் தட புரிந் துதகாள் ள உைவுவார் கள் . 

�	வாக் குச் சாவடிக் கு நீங் கள் உங் கள் வாக் தகடுப் பு அட் தடதய 
எடுை் துச் தசல் லை் மைதவயில் தல, ஆனால் அது அங் குள் ள 
ஊழியர் களுக் கு உைவிகரோக இருக் குே் . 

வோக� குச� சோவடியில� என� ன எதிர� போர� க� கலோம� : 

மே 6 அன் று வாக் களிக் க வாக் குச் சாவடிகள் பாதுகாப் பான 
இடங் களாகுே் . உங் களுக் கு உடல் நிதல சரியில் தல எனில் மநரடியாக 
வாக் களிக் கச் தசல் ல மவண் டாே் . உங் கதளயுே் ேற் றவர் கதளயுே் 
பாதுகாப் பாக தவை் திருக் க நீங் கள் தசய் யக் கூடியதவ இதவ ைான் : 
�	உங் களுக் கு விலக் களிக் கப் பட் டிருந் ைால் ஒழிய முகக் கவசை் தை 

அணியவுே் 
�	உங் கள் தககதளச் சுை் ைே் தசய் யவுே் - தக சுை் திகரிப் பான் அங் கு 

இருக் குே் 
�	சமூக விலகதல ேற் றுே் ஒரு வழி அதேப் புகதளக் 

கதடபிடியுங் கள் 
�	நீங் கமள மபனா அல் லது தபன் சில் எடுை் து வாருங் கள் 

COVID-19 ேற் றுே் மைர் ைல் கள் பற் றிய சமீபை் திய 
ைகவலுக் கு, www.londonelects.org.uk/Covid-இல் உள் ள லண் டன் எலக் ட் ஸ் 
வதலை் ைளை் திற் கு வருதகபுரியவுே் 

உங் களால் வாக் குச் சாவடிக் கு மநரடியாகச் தசல் லமுடியவில் தல 
எனில் நீங் கள் அஞ் சல் மூலே் அல் லது பிராக் ஸி(பதிலாள் ) மூலே் 
வாக் களிக் க விண் ணப் பிக் கலாே் . 

www.londonelects.org.uk/Covid-���


 
 

 

 
    

 
 

 

 
  

 
 

 
    

  

அஞ� சல� மூலம� :2 

�	 உங் கள் வாக் குச் சீட் டுகள் மைர் ைல் நாளிற் கு ஒரு 
வாரை் திற் கு முன் பு உங் களுக் கு அனுப் பப் படுே் . 

�	 உங் கள் வாக் தகப் பதிவுதசய் து பின் வருே் 
மநரை் திற் கு முன் அதவ வருோறு திருப் பி 
அனுப் பவுே் 
6 மே 2021 அன் று இரவு 10 ேணி. 

�	 உங் கள் தகதயாப் பே் ேற் றுே் பிறந் ை மைதியுடன் 
பாதுகாப் பு உறுதி ஆவணை் தை நிதறவு தசய் வதை 
நிதனவில் தகாள் ளமவண் டுே் . 

�	 நீங் கள் உரிய மநரை் திற் குள் உங் கள் வாக் குகதளை் 
திருப் பியளிக் காவிட் டால் , அதவ கணக் கில் 
எடுக் கப் படாது. 

�	 அவற் தற அஞ் சலில் அனுப் ப நீங் கள் 
ேறந் துவிட் டால் , நிதறவு தசய் ை ைபால் வாக் தக 
வழங் கப் பட் ட உதறயிலிட் டு அதை உங் கள் வாக் குச் 
சாவடிக் கு நீங் கள் எடுை் துச் தசல் லலாே் . 

புதிய ைபால் வாக் கு விண் ணப் பங் களுக் கான 
காலக் தகடு ேற் றுே் ைற் மபாதுள் ள ைபால் அல் லது 
பிராக் ஸி வாக் குகளில் ோற் றங் கள் 20 ஏப் ரல் 2021 
ோதல 5 ேணி ஆகுே் . 



 
 

 
 

 

 

 
     

 
   

   
 

பிரோக� ஸியயப�3 பயன� படுத� துதல� : 

�	 உங் களால் வாக் குச் சாவடிக் குப் மபாக 
இயலாவிட் டால் , நீங் கள் நே் புே் ஒருவதர உங் கள் 
பிராக் ஸியாக இருக் கக் மகட் கலாே் . 

�	 இைன் அர் ை் ைே் அவர் கள் உங் கள் சார் பாக 
வாக் களிக் கலாே் ஆனால் நீங் கள் யாருக் கு 
வாக் களிக் க விருே் புகிறீர் கள் என் பதை 
அவர் களிடே் தசால் ல மவண் டுே் என் பைாகுே் . 

பிராக் ஸி (ைபால் பிராக் ஸி அல் லது அவசரகாலப் 
பிராக் ஸிக் கள் இல் தல) மூலே் வாக் களிப் பைற் கான 
புதிய விண் ணப் பங் கதளப் தபறுவைற் கான 
காலக் தகடு 27 ஏப் ரல் 2021 ோதல 5 ேணி ஆகுே் . 

அவசரகாலப் பிராக் ஸி விண் ணப் பங் கதளப் 
தபறுவைற் கான காலக் தகடு 6 மே 2021 ோதல 5 ேணி 
ஆகுே் . 

்மலும� தகவலுக� கு londonelects.org.uk 
@LondonElects 
#LondonVotes 



 
 

    
 

    
 

  
  

 

 

    
  

 
 

 

 
 

  

   
   

 
 

 

 
 

எப� படி வோக� களிப� பது 
வாக் களிக் க உங் களுக் கு 3 வாக் குச் சீட் டுகள் 
தகாடுக் கப் படுே் : 

லண� டன� ்மயர� (பிங� க� வோக� குச� சீட� டு): 

�	லண் டன் மேயருக் கு உங் களுக் கு 2 
மைர் வுகள் உள் ளன. 

�	உங் கள் முைல் மைர் தவ தநடுவரிதச A இல் 
குறியிடவுே் [X]. 

�	மவறுபட் ட இரண் டாவதுை் மைர் தவ 
தநடுவரிதச B இல் குறியிடவுே் [X]. 

�	நீங் கள் உங் கள் முைல் மைர் தவக் குறியிட 
மவண் டுே் இல் தலதயனில் உங் கள் வாக் கு 
கணக் கில் ஏற் கப் படாது. 

�	ஒவ் தவாரு வாக் குே் மவறுமவறு 
மவட் பாளருக் கு அளிக் கப் படமவண் டுே் . 

ததோகுதி லண� டன� சட� டமன� ற உறுப� பினர� 
(மஞ� சள� வோக� குச� சீட� டு): 

�	உங் கள் பகுதியில் இருந் து லண் டன் 
சட் டேன் றப் பிரதிநிதியாக யார் 
இருக் கமவண் டுே் என் பதைை் மைர் வு 
தசய் யவுே் . 

�	ஒமர ஒரு மவட் பாளருக் கு ேட் டுே் 
வாக் களிக் கவுே் . 

�	உங் கள் மைர் வுக் கு அடுை் து குறியிடவுே் [X]. 

லண� டன� முழுவதற� குமோன சட� டமன� ற 
உறுப� பினர� (ஆரஞ� சு வோக� குச� சீட� டு): 

�	லண் டன் சட் டேன் றை் தில் லண் டன் 
முழுவைற் குோன பிரதிநிதியாக யார் 
இருக் கமவண் டுே் என் பதைை் மைர் வு 
தசய் யவுே் . 

�	ஒமர ஒரு முதற ேட் டுே் வாக் களிக் கவுே் . 
�	உங் கள் மைர் வுக் கு அடுை் து குறியிடவுே் [X]. 
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அதிகத தகவல 

2021 ஏபரலில, லணடனில வாககளிககப பதிவு 
தசயைவரகள அதனவருே ஒரு தகமயடதடப 
தபறுவாரகள. இதில அதனைது லணடன சடடேனற 
மவடபாளரகளின படடியலுே இருககுே. மைரைல 
அறிகதககதள தவளியிட நிதனககுே மேயர 
மவடபாளரகளிடமிருநது சிறு மைரைல அறிகதககளுே 
இதில அடஙகுே. மேலுே எஙகு, எபபடி வாககளிகக 
மவணடுே எனபது குறிைை முககியை ைகவலகதளயுே 
தகாணடிருககுே. உஙகள வீடடிறகு இது 
அனுபபபபடுவதை எதிரபாருஙகள. 

உஙகளுககு ஏைாவது மகளவி இருநைால தைாடரபு 
தகாளளவுே: 
info@londonelects.org.uk 

COVID-19 ேறறுே மைரைலகள பறறிய சமீபைதிய 
ைகவலுககு, www.londonelects.org.uk/Covid-இல உளள 
லணடன எலகடஸ வதலைைளைதிறகு வருதகபுரியவுே 

www.londonelects.org.uk/Covid-��



