મત કોણ આપસી શકે

તમે મત આપી શકો છો જો તમેઃ
 5 મે 2016ના રોજ 18 િ્્ડ કે તેથી િ�ુ
�મરનાં હો
 બબ્રદટશ, ઈ�ુ અથિા લાયક બનતા
કોમનિેલ્થના નાગદરક હો
 લંરનમાં રહેતાં હો તેમજ
 18 એવપ્લ 2016 સુધીમાં મત આપિા માટે
નોંધાયેલ હો.
તમે મત આપિા માટે
www.gov.uk/register-to-vote પર
નોંધાઈ શકો છો અથિા તમારી સથાવનક
કાઉનનસલનો સંપક્ડ કરો.

વધ ુ મ્ય�હતસી

લંરનમાં મત આપિા માટે નોંધાયેલ દરે ક
વયનકતને એવપ્લમાં ચટણીને
ંૂ
લગતી એક
પુનસતકા મળશે. આમાં લંરન એસેમબલીનાં
તમામ સભયોની યાદી આપેલી હશે, જેમાં
મેયરના પદના ઉમેદિારોના સંબક્પ્ત ચટણી
ંૂ
ઢંઢેરા પણ સમાિેલા હશે અને મત કેિી રીતે
આપિો તે વિશે કેટલીક માદહતી આપેલી હશે.
તમારા દરિાજામાંથી તે નાંખી જિામાં આિશે,
તે જોતાં રહેજો.
જો તમને કોઈ પ્�ો હોય તો �ૃપા કરીને
સંપક્ડ કરોઃ
info@londonelects.gov.uk
020 7983 4444

મત કેવસી રીતે આપવો

તમને મત આપિા માટે ૩ મતપત્રકો મળશે

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

Election of the Mayor of London
Vote once [X] in column A for your first choice, and
Column A
Vote once [X] in column B for your second choice1st
choice

Column B
2nd choice

મેયર ઓફ લાંડન અને લાંડન
એ્ેમ્બ્લસીનસી �ટ
ાં ૂ ણસીઓ

Column A Column B
1st choice 2nd choice

ુ ્યબસી મતપત્રક)
મેયર ઓફ લાંડન (�લ
 મેયર માટે તમને 2 પસંદગી મળે છે .
 તમારી પહેલી પસંદગી માટે કોલમ A માં
એકિાર મત [X] આપો.
 તમારી બીજી પસંદગી માટે કોલમ B માં
એકિાર મત [X] આપો.
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

લાંડન એ્ેમ્બ્લસીન્ય મતિવસ્ત્યરન્ય ્ભ્ય મ્યટે
(પસી�ાં મતપત્રક)
 લંરન એસેમ્બલીમાં તમારા સથાવનક વિસતારનુ ં
પ્વતવનવધતિ જેમની પાસે કરાિિા માગતાં હો
તેમની પસંદગી કરો.
 તમારી પસંદગીની બા�ુમાં ચોકરીનુ ં વનશાન
[X] કરીને માત્ર એક જ ઉમેદિાર માટે મત
આપો.

લાંડન-વ્ય્યપ્ત એ્ેમ્બ્લસીન્ય ્ભ્ય
(ન્યરાં ગસી રાં ગ� ાંુ મતપત્રક)
 લંરન એસેમ્બલીમાં સમગ્ર લંરનનુ ં જે
પ્વતવનવધતિ કરે તેમ તમે ઇચ્છતાં હો તેમની
પસંદગી કરો.
 તમારી પસંદગીની બા�ુમાં ચોકરીનુ ં વનશાન
[X] કરીને માત્ર એક જ ઉમેદિાર માટે મત
આપો.

�ુ�વ્યર

5
મે

મત આપવ્ય મ્યટે નસી
તમ્યરી મ્યગર્ દિશ�ક્ય

5મી મે 2016ના રોજ લંડનમાં રહેતાં લોકો મેયર
ઓફ લંડન તેમજ લંડન એસેમ્બ્લીનાં 25 સભ્યો
માટે મતદાન કરી શકશે.

મત ક્યાં આપવો

તમે 3 રીતે મત આપી શકો છો.

1

2

3

મેયર પાસે વાર્ષિક £17 બિલિયનનુ ં બજેટ હોય
છે . તેનો ઉપયોગ લંડનમાં પોલીસ વ્યવસ્થા,
ફાયર તેમજ પરિવહન જેવી અગત્યની
સેવાઓ ચલાવવામાં થાય છે . તે સિટી હોલનાં
કર્મચારીઓનાં કાર્યને પણ ટે કો આપે છે .
લંડન એસેમ્બ્લી 25 સભ્યોની બનેલી હોય
છે અને તેઓ લંડનવાસીઓ વતી મેયરને
જવાબદાર ઠેરવે છે . તે મેયરને નિયમિત રીતે
સવાલો પણ કરે છે અને લંડનમાં અગત્યની
બાબતો પર તપાસકાર્ય પણ કરે છે .

મત ક્યારે આપવો

તમારે પુષ્કળ સમય રાખીને આવવું જોઈએ.
કાયદા અનુસાર, જો તમે રાતના 10 વાગ્યા
સુધીમાં મતદાન મથકની અંદર અથવા તેની
બહાર રાહ જોતાં લોકોની કતારમાં નહિ ઊભા હો,
તો તમે મત નહિ આપી શકો.
જો તમે ટપાલ મારફતે મત આપવાનાં હો, તો
તમને તમારા મતપત્રકો ચટણી
ંૂ
પહેલાં મળી
જશે. તમે તે 5મી મે રાત્રે 10 વાગ્યા પહેલાં પાછાં
આપી દો છો તેની ખાતરી કરવી જ જોઈએ.

તમારા મતદાન મથકે
 5મી મે પહેલાં તમને તમારા મતદાન
મથકની વિગતો જણાવત ું ''મત કાર્ડ ''
મોકલવામાં આવશે.
 આ કાર્ડ ઉપર જણાવેલ મતદાન મથકે જ તમે
મત આપી શકશો.
 તમને જરૂર પડશે તો તમારા મતદાન મથક
પરના કર્મચારી તમને તમારાં મતપત્રકો
સમજવામાં મદદ કરી શકશે.
 તમારે તમારંુ મત કાર્ડ તમારી સાથે મતદાન
મથકે લઈ જવું ફરજિયાત નથી, પરં ત ુ લઈ
જશો તો તેનાથી કર્મચારીઓને મદદ થશે.
જો તમે રૂબરૂમાં મતદાન મથકે ન જઈ શકો,
તો તમે ટપાલ અથવા પ્રોક્સી મારફતે મત
આપવા અરજી કરી શકો છો.

ટપાલ દ્વારા
ચટણીના
ંૂ
દિવસના લગભગ એક અઠવાડિયા
પહેલાં તમને તમારા મતપત્રકો મોકલવામાં
આવશે.
 તમારા મત આપો અને તે પાછા મોકલી દો
જેથી તે 5મી મે 2016ના રાતના 10 વાગ્યા
પહેલાં મળી જાય.
 તમારે તમારી સહી અને જન્મતારીખ સાથેન ુ ં
સુરક્ષા સોગંદનામું ભરવાનુ ં યાદ રાખવું જ
જોઈએ.
 જો તમે તમારો મત સમયસર પાછો નહિ
મોકલો તેની ગણતરી કરવામાં આવશે નહિ.
 જો તમે તે ટપાલમાં નાંખવાનુ ં ભ ૂલી ગયાં હો,
તો તમે તમારંુ ભરે લ ું ટપાલી મતપત્રક તેની
સાથેના પરબિડીયામાં મ ૂકીને તમારા મતદાન
મથકે લઈ જઈ શકો છો.


ટપાલ મારફતે મત આપવાની તમારી અરજી
તમારે 19 એપ્રિલ સાંજના 5 વાગતા સુધીમાં
તમારી સ્થાનિક કાઉન્સિલની મતદાતા નોંધણી
ઓફિસમાં પાછી મોકલી આપવી જ જોઈએ.

પ્રોક્સીનો ઉપયોગ કરવો
 જો તમે મતદાન મથકે જઈ શકો તેમ ન હો,
તો તમે તમારી કોઈ ભરોસાપાત્ર વ્યક્તિને
તમારા પ્રોક્સી બનાવી શકો છો.
 એટલે કે તેઓ તમારા વતી મત આપી શકે છે ,
પરં ત ુ કોને મત આપવો તે તમારે તેમને કહેવ ું
પડશે.
પ્રોક્સી મારફતે મત આપવાની તમારી અરજી
તમારે તમારી સ્થાનિક કાઉન્સિલની ઓફિસમાં
26 એપ્રિલના રોજ સાંજે 5 વાગતા સુધીમાં પાછી
મોકલી આપવી જ જોઈએ.
વધ ુ જાણકારી મેળવો
londonelects.org.uk
@LondonElects
#LondonVotes

