ஷான் பெரி
இலண்டன் மெயர் 2016 தேர்தலுக்கு
மே மாதம் 5ஆம் திகதி நடக்க ப�ோகின் ற இலண்டன் மேயர்
தெர்த லுக்கு ஷான் பெரி தான் பச்சை கட் சியின் வேட் பாளர் .
கம் டன் கவுன்சலரா இருக்கும் ஷான் , 2008ஆம் ஆண்டு
நடக்கப் பட் ட மேயர் தேர்தலுக்கு நின் றவர்கள் . கடைசியாக
நடைபற்ற மேயர் தேர்தலில் , Lib Dem கட் சிக்கும் UKIP கட் சிக்கும்
முன் , பச்சை கட் சி மூன் றாம் இடத்தை பெற்றுக�ொண்டது .
பச்சை ப�ோக்குவரத்து திட் டங் களுக்கு , ப�ோக்குவரத்து பிரச்சரகராய்
இருக்கும் ஷான் , நூற்று கணக்கான மில் லியன் பவுன்ட்
அரசாங் கத்தில் லிருந் து பெற்று க�ொண்டார் .
கம் டனில் , அவர் சமுக வீடு கட் டுபாடுகளை தடுத்து அனைத்து
கட் சிகளுடன் ஒரு மில் லியன் பவுண்ட் நிதியை சேகரித்து , சமுக
மையங் களையும் நூல் நிலை யங் களையும் முடாமல் இருப் பதற்கு
உறுதி செய் தார் .
ஷான் :
l எல�்லோருக்கும் வாங் ககூடிய வீடுகள் , மாநகர சபை சமூக வீடுகள்

என்பவற்றை பாதுகபார் ; இலண்டன் வாடைகை த�ொழிற்சங் கம்
(London Renters Union) உருவாக்கி , வாடைகைக்கு இருப் பவர்களை
பாதுகாப் பார் .
l எல�்லோருக்கும் நியாயமான ப�ோக்குவரத் து கட் டணத்தை

வழங் குவார்; மலிவான புகையிரதை சீட் டு விலைகளையும் ,
குறைய ப�ோக்குவரத்து பிரிவுகளையும் , ப�ொது கட் டணத்தையும்
2025ஆல் பயன்படுத்துவார் .
l இலண்டனில் ஒரு இலாபமில் லாத புதுபிக்கப் படதக்க சக்தி நிறுவனத்தை உருவாக்குவார்.
l சட் ட்டபடியிராத காற்று சூழல் தூய் மைக்கேடு இருக்கும் இடங் களை 2020ஆம் ஆண்டு முன் சுத்தபடுதுவர் .

ஐர�ோபியரும் ப�ொதுநலவாய குடிமக் கள் அனைவரும் இந் த தேர்தலில் வாக்கு ப�ோடலாம் . நீ ங் கள் எப் ரில் மாதம்
18ஆம் திகதிக்கு முன் http://www.gov.uk/register-to-vote இல் பதிவு செய் க .

செம் மஞ்சள் தாளில் , பச்சைக்கு வாக்குகளை ப�ோடுங் கள் .
மே மாதம் 5ஆம் திகதி இரண்டு தேர்தல் கள் நடைபெறுகின்றன – இலண்டன் மேயர் தேர்தல்
இலண்டன் த�ொகுதி தேர்தல் .
இலண்டன் த�ொகுதி, வரவு செலவு திட் டத்தை வரைவார்கள் ; இலண்டன் மேயரும் இலண்டன்
த�ொகுதியுக்கு உத்தரவாதம் செய் வார் .
யாரை மேயராக தெரிவது அல் ல யாருடன் அவர் வேலை செய் வார் என்பது தான் முக் கியம் .
செம் மஞ்சள் தாளில் பச்சைக்கு வாக்கு ப�ோடுங் கள் . இலண்டன் மேயரை வீடு வசதி,
ப�ோக்குவரத்து , காற்று சூழல் தூய் மை , நகர காவல் ஆகையான பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு
காண்பதற்கு, கூடிய பச்சை த�ொகுதியாலரை தேர்நத
் ெடுங் கள் .
இந்த தேர்தல் முறைப் படியாக நடத்தபடுகின்றது அதனால் ஒவ�்வொரு வாக்கும் எண்ணப் படும் .
உங் கள் வாக்கு வீண் ப�ோகாது .
உங் களுடைய வாக்கு மிக முக் கியமானது . கடந்த தேர்தலில் பச்சைக்கு 1%அதிக வாக்குகள் ப�ோடபட் டிருந்தால்
முன் றாவது த�ொகுதியாளர் தேர்நதே
் டுக்கபட் டிருக்கலாம் .பச்சைக்கு , செமஞ்சள் தாளில் வாக்கு ப�ோட் டால் , அதிக
பச்சை த�ொகுதியாளர் தேர்நதே
் டுக் கபடுவார்கள் .
ஐர�ோபியரும் ப�ொதுநலவாய குடிமக் கள் அனைவரும் இந் த தேர்தலில் வாக்கு களிக் கலாம் . நீ ங் கள் எப் ரில் மாதம்
18ஆம் திகதிக்கு முன் http://www.gov.uk/register-to-vote இல் பதிவு செய் க அல் லது உங் கள் மாநகர சபையுடன் த�ொடர்பு
க�ொள் ளுங் கள்
.ஷான் பெரி சார்விலும் இலண்டன் பச்சை கட்சியாளர் சார்விலும் John Street ஊக்கப் படுத் துகிறார். விலாசம் : Development House, 56-64 Leonard Street, London EC2A 4LT

