ਲੰਦਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ
ਲੰਦਨ ਅਸ�ਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ�
ਵੀਰਵਾਰ

5

ਮਈ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ
ਵੀਰਵਾਰ 5 ਮਈ ਨੂੰ, ਲੰਦਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਲੋ ਕ ਲੰਦਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਲੰਦਨ ਅਸ�ਬਲੀ
ਦੇ 25 ਮ�ਬਰ� ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਅਸ�ਬਲੀ, ਿਰਹਾਇਸ਼, ਵਾਤਾਵਰਣ
ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਕੰ ਮ ਸਮੇਤ, ਲੰਦਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਪਿਹਲੂਆਂ
ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ।
1

2

ਲੰਦਨ ਦੇ ਮੇਅਰ (ਪੀਲੀ ਵੋਟ ਪਰਚੀ)

• ਮੇਅਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਚੋਣ� ਹਨ।
• ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਪਸੰ ਦ ਲਈ ਕਾਲਮ A ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਵੋਟ [X] ਪਾਓ।
• ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਸੰ ਦ ਲਈ ਕਾਲਮ B ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਵੋਟ [X] ਪਾਓ।

ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਲਈ ਲੰਦਨ ਅਸ�ਬਲੀ ਦਾ ਮ�ਬਰ
(ਪੀਲੀ ਵੋਟ ਪਰਚੀ)

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

• ਚੁਣੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਲੰਦਨ ਅਸ�ਬਲੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ
ਖੇਤਰ ਲਈ ਿਕਸ ਤ� ਪਰ੍ਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
• ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਟਾ [X] ਪਾ ਕੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ।

3

ਪੂਰੇ ਲੰਦਨ ਲਈ ਅਸ�ਬਲੀ ਦਾ ਮ�ਬਰ (ਸੰ ਤਰੀ ਵੋਟ
ਪਰਚੀ)

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

• ਚੁਣੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਲੰਦਨ ਅਸ�ਬਲੀ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਲੰਦਨ ਲਈ
ਿਕਸ ਤ� ਪਰ੍ਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
• ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਨ� ਿਵੱਚ [X] ਪਾ ਕੇ
ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਓ।

ਤੁਸ� ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ 5 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜ� ਵੱਧ ਹੈ, ਤੁਸ� ਲੰਦਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼,
EU (ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਿਨਅਨ) ਜ� ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋ ਅਤੇ 18 ਅਪਰ੍ੈਲ 2016 ਤਕ
gov.uk/register-to-vote 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ।

londonelects.org.uk
@LondonElects

