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મે

મત આપવા માટ� ની તમાર� માગર્ દિશ�કા
�ુ�વાર 5મી મેના રોજ લંડનમાં રહ�તાં લોકો મેયર ઓફ લંડન અને લંડન
એસેમ્બ્લીનાં 25 સભ્યો માટ� મત આપી શકશે. મેયર અને એસેમ્બલી
લંડનમાં તમારા રો�જ�દા �વનનાં ઘણાં પાસાંઓ માટ� જવાબદાર છે , �મ ક�
રહ�ઠાણ, પ�રવહન, પયાર્વરણ તેમજ પોલીસ વ્યવસ્થા.
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ુ ાબી મતપત્રક)
મેયર ઓફ લંડન (�લ

• મેયર માટ� તમને 2 પસંદગી મળે છે .
• તમાર� પહ�લી પસંદગી માટ� કોલમ A માં એકવાર
મત [X] આપો.
• તમાર� બી� પસંદગી માટ� કોલમ B માં એકવાર
મત [X] આપો.

લંડન એસેમ્બ્લીના મતિવસ્તારના સભ્ય માટ�
(પી�ં મતપત્રક)

Election of the Mayor of London
Vote once [X] in column A for your first choice, and
Vote once [X] in column B for your second choice Column A

Column B
1st choice 2nd choice

Column A Column B
1st choice 2nd choice

Election of the London Assembly constituency member
for the constituency of Barnet & Camden
Vote for only one candidate by putting a cross [X] next to your choice

• લંડન એસેમ્બ્લીમાં તમારા સ્થાિનક િવસ્તાર�ુ ં
પ્રિતિનિધત્વ �મની પાસે કરાવવા માગતાં હો
તેમની પસંદગી કરો.
• તમાર� પસંદગીની બા�ુમાં ચોકડ��ુ ં િનશાન [X]
કર�ને માત્ર એક જ ઉમેદવાર માટ� મત આપો.
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લંડન-વ્યાપ્ત એસેમ્બ્લીના સભ્ય (નારં ગી
રં ગ� ંુ મતપત્રક)

Election of the London Assembly
London Member
Vote only once by putting a cross [X] in the box next to your choice

• લંડન એસેમ્બ્લીમાં સમગ્ર લંડન�ુ ં � પ્રિતિનિધત્વ
કર� તેમ તમે ઇચ્છતાં હો તેમની પસંદગી કરો.
• તમાર� પસંદગીની બા�ુમાં ચોકડ��ુ ં િનશાન [X]
કર�ને માત્ર એક જ ઉમેદવાર માટ� મત આપો.

તમે 5 મે 2016ના રોજ 18 વષર્થી વ�ુ �મરનાં હો, �બ્ર�ટશ, ઈ.�ુ. અથવા લંડનમાં રહ�તાં અને લાયક બનતા
કોમનવેલ્થ નાગ�રક હો અને મત આપવા માટ� 18 એિપ્રલ 2016 �ુધીમાં gov.uk/register-to-vote પર
ન�ધાયેલાં હો તો તમે મત આપી શકો છો.

londonelects.org.uk
@LondonElects

