»શોન બેરી

FOR LONDON MAYOR 2016
શોન બેરી એ 5 મે 2016ની ચૂંટણી માટે લંડનના મેયરપદ માટે ગ્રીન પાર્ટીના ઉમેદવાર છે .
શોન કેમડનના કાઉન્સિલર છે અને 2008માં લંડનના મેયરપદ માટે ઊભા રહ્યા હતા. લંડનની
છે લ્લી ચૂંટણીમાં, લિબ ડેમ્સ અને યુકેઆઇપીને હરાવીને ગ્રીન્સ ત્રીજા ક્રમે આવ્યા હતા.
ટ્રાન્સપોર્ટ કેમ્પેનર તરીકે, શોન દેશમાં ગ્રીન ટ્રાન્સપોર્ટ યોજનાઓ માટે સરકાર પાસેથી હજારો
મિલિયન લઈ આવ્યા છે . કેમડનમાં, તેમણે કિંગ ક્રોસમાં સોશિયલ હાઉસિગં માં કપાતને પડકાર્યું
છે અને કાઉન્સિલમાં તમામ પાર્ટીઓને કોમ્યુનિટી સેન્ટર્સ અને લાઇબ્રેરીઓ બંધ થતી અટકાવવા
માટે £1 મિલિયનનું ફં ડ ઊભું કર્યું છે .

શોન:
l ખરા અર્થમાં પરવડે તેવા ઘરો બનાવશે, કાઉન્સિલ એસ્ટેટ બચાવશે, અને શોષિત ખાનગી
ભાડુ આતોને મદદ કરવા માટે લંડન રેન્ટર્સ અસોસિએશન બનાવશે.
l લંડન નોટ-ફોર-પ્રોફિટ રિન્યુએબલ એનર્જી કં પનીની રચના કરશે.
l મોડામાં મોડા 2020 સુધી તમામ ગેરકાનૂની હવાના પ્રદૂ ષણના હોટસ્પોટ સ્વચ્છ થઈ જાય તે
સુનિશ્ચિત કરશે.
l 2025 સુધીમાં આઉટર (બાહ્ય) લંડન માટે સસ્તી ટ્યૂબ અને ટ્રેન ટિકિટ્ સ, ઓછા ઝોન અને ચોક્કસ ભાડાં વગેરે દ્વારા સૌને માટે વાજબી પરિવહન ભાડાંની સુવિધા આપશે.
સમગ્ર યુરોપિયન યુનિયન અને કોમનવેલ્થના નાગરિકો આ ચૂંટણીમાં વોટ આપી શકે છે. વોટ આપવા માટે સોમવાર 18 એપ્રિલ પહે લાં અહી ં રજિસ્ટર કરો
https://www.gov.uk/register-to-vote .

ઓરેન્જ પેપર પર ગ્રીન વોટ કરો
5 મે 2016ના દિવસે બે ચૂંટણીઓ યોજાઇ રહી છે – લંડનના મેયરની ચૂંટણી અને લંડન ધારાસભાની ચૂંટણી.
લંડન ધારાસભા લંડનના મેયરને જવાબદાર ગણે છે અને તેમનું બજેટ નક્કી કરે છે .
મેયરની ચૂંટણીમાં તમે ભલે કોઇના પણ માટે વોટિંગ કરો, મેયર કોની સાથે કામ કરે છે તે મહત્વનું છે.
કોઇપણ વ્યક્તિ મેયર બને, તેને હાઉસિગં , પરિવહન, હવાના પ્રદૂ ષણ અને પોલિસિગં માટે જવાબદાર બનાવવા માટે વધુ ગ્રીન ધારાસભ્યો
ચૂંટાય તે માટે .
ઓરન્જ મતદાન પત્રક પર ગ્રીન વોટ કરો.
આ ચૂંટણી ન્યાયપૂર્ણ વોટિંગ સિસ્ટમ હે ઠળ યોજાય છે આથી દરેક વોટ ગણાય છે . એકપણ વોટ નકામો જતો નથી.
તમારો વોટ શક્તિશાળી છે. ગ્રીન્સ છે લ્લી ચૂંટણીમાં ત્રીજા ધારાસભ્યની ચૂંટણીથી માત્ર 1% જેટલા જ દૂ ર હતા. ઓરેન્જ મતદાન પત્રક
ગ્રીન વોટ કરો અને તમે વધુ ગ્રીન ધારાસભ્યો ચૂંટશો.

યુરોિપયન યુિનયન અને કોમનવેલ્થના તમામ નાગરિકો આ ચૂંટણીમાં વોટ કરી શકે છે. વોટ કરવા માટે GOV.UK/register-to-vote
પરઓનલાઇન રિજસ્ટર કરો અથવા તમારી લોકલ કાઉિન્સલનો સં પર્ક કરો.
શોન બેરી અને લંડન ગ્રીન પાર્ટીના ઉમેદવારો વતી જોહ્ન સ્ટ્રીટ દ્વારા પ્રાયોજિત, સ્થળ - ડેવલપમેન્ટ હાઉસ, 56-64 લિઓનાર્ડ સ્ટ્રીટ, લંડન EC2A 4LTS.

