
6 મે ના રાેજ ગ્રીન માટે વાેટ કરાે

લંડનના મેયર પદ માટે શિયાન બેરરી

લંડન એેસેમ્બલરીમાં તમારં પ્રતતનનતિત્વ કરિે ગ્રીન્સ

લંડનને એાવશયકતા છે એેક નવરી િરએાતનરી
લંડન દુનનયાનું ગ્રીનેસ્ટ શસટરી બનરી િકે છે, જે 
નવા ભતવષ્ય માટે શબલકુલ તૈયાર હિે એને 

એાપણને તાં પહાંચાડરી િકિે નવા ગ્રીન મેયર

આ�જ,ે લંડનવ�સીઆ�ે નવી શરૂઆ�ત હેતુ ઝંખી રહ્� છે  
આેક આેવી રરકવરી જ ેસ�ૌન�ે વવક�સ કરે આને સુરક્ષિત 
ભવવષ્યની રચન� કરશે. જ ેઆ�પણે ગવ્વપૂવ્વક આ�ગળની 
પેઢીને સ�ંપી શકીઆે. 

શશય�ન બેરી આને કેર�ેશલન રસેલે છેલ્� પ�ંચ વર્વથી ગ્ીન 
લંડન આેસેમ્બલી મેમ્બસ્વ તરીકે તમ�રં પ્રવતશનવિત્વ કરીને 
દરર�ેજ તમ�ર� મ�ટે ક�મ કયુું છે. 

આ� કટ�ેકટીની સ્થિવત પહેલ�ં પણ તેમણે ન�ગરરક�ે આને 
કેમ્ેનર�ે સ�થે મળીને જ ેક�મ કયુું તેમ�ં ઘણી સમસ્�આ�ે 
ખુલ્ી પ�ડી હતી.

આ�પણ�ં ભ�ડે રહેત�ં લ�ેક�ે હત�શ છે, હ�ેમલેસ લ�ેક�ેની 
સંખ્� વિી રહી છે, ટ્�રિક વધ�ે છે, પષિપ�તન� ક�રણે 
આને રરિમમનલ જસ્ટિસ ક્સટિમન� ક�રણે મરહલ�આ�ે આને 

મ�ઇન�ેરરટીને દરર�ેજ પરેશ�ન કરવ�મ�ં આ�વે છે. આ�ેછી 
આ�વક િર�વત� લ�ેક�ે સંઘર્વ કરે છે, આને ક�પ મૂકવ�ન� 
ક�રણે યુથ સવવવિસન� હ�લ બેહ�લ છે. 

ક�ેર�ેન� વ�યરસન� ક�રણે આ�પણી ક્સટિમની ઘણી મ�ેટી 
ખ�મીઆ�ે ખુલ્ી પડી છે. પરંતુ આ� ક્સટિમ્સને બદલી 
શક�ય છે.

પરરસ્થિવતમ�ં િેરિ�ર લ�વી શક�ય છે. મેયરપદ આને 
આેસેમ્બલી મ�ટે તમ�ર� ગ્ીન ઉમેદવ�ર�ે લંડનમ�ં પરરવત્વન 
લ�વવ�ની ય�ેજન� િર�વે છે. 



બિાના એતિકારાેનું રક્ષણ  
કરવાનરી ફરજ
ગ્રીન્સ કાેઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ તવના દરેકને પાેતાનું જીવન જીવવા માટે 
સમર્થન એાપિે. એમે એાટલું કરરીિું:

 � આમે આવરજવરની સ્વતંત્રત�, EUન� ન�ગરરક�ેન� આવિક�ર�ેને ટેક�ે આ�પીશું, 
મ�ઇગ્ન્ટ આને શરણ�થથીઆ�ેને શનશ�ન બન�વીને તેમની સ�મે જેખમી 
વ�ત�વરણ ઊભું કરતી નીવતઆ�ે સમ�પ્ત કરવ� મ�ટે લડશું.

 � રેક્સઝમ (જવતવ�દ) આને સેક્સિઝમ (લૈંગગકત�) ને ખતમ કરવ� સમગ્ શહેરમ�ં 
મમશન શરૂ કરીશું, LGBTIQA+ ન�ગરરક�ે, યુવ�ન�ે આને વૃદ્ધ લંડનવ�સીઆ�ેન� 
આવિક�ર�ેને ટેક�ે આ�પીશું, તથ� વવકલ�ંગ લંડનવ�સીઆ�ેને નડત� આવર�ેિ�ે 
ખતમ કરીશું. 

 � પ�ેલીસન� આવિક�ર�ેને મય�્વરદત કરીને ન�ગરરક સ્વતંત્રત�નું રષિણ કરીશું, 
તેમની જવ�બદ�રી નક્ી કરીશું, િેક્સયલ રેકસ્નિશનન�ે ઉપય�ેગ આટક�વીશું 
આને ટિ�ેપ આેન્ડ સચ્વમ�ં થયેલ� વિ�ર�ને પ�છ�ે ખંચીશું.

એાપણરી ઇકાેનાેમરીમાં પરરવત્થન 
લાવવાનું તમિન
ખરા એર્થમાં ગ્રીન રરકવરરી માટે ગ્રીન મેયર એે એેકમાત્ર પસંદગરી છે. એમે 
એાટલું કરરીિું:

 � આ�પણ� હ�ઇ સ્ટીટ આને ન�ન� ક્બઝનેસને ટેક�ે આ�પીશું, આેિ�ેડડેબલ ભ�ડ�ંની 
વ્યવથિ� કરીને તેમની શક્તિ વિ�રીશું. 

 � ગ્ીન ન�ેકરીઆ�ેનું સજ્વન કરીશું જથેી આ�પણને થિ�શનક સતરે જરૂરી હ�ેય તેવ� 
મ�લનું ઉત્�દન, રર-યુઝ આને રરપેર કરી શક�ય.

 � કલ�ક દીઠ £14ન� નવ� લંડન શલવવંગ વેજ સ�થે ક�મદ�ર�ેને ટેક�ે આ�પીશું, 
આેમ્લ�ેયર મ�ટે ફલેક્સિબલ, િેમમલી-ફે્ન્ડલી િ�ેરણ�ે આપન�વીશું.

 � રરિયેરટવ આ�ેટ�ેન�ેમી આેલ�ઉન્સન� ટ્�યલ દ્�ર� યુવ�ન�ે મ�ટે તક વિ�રીશું.  
આ� આેક શનયમમત આ�વક હશે જનેી મદદથી વ્યવસ�ય આને કલ� ષિેત્રે ક�રરકદથી 
શરૂ કરી શક�ય.

ગ્રીન પાટટીનરી મુખ્ય નરીતતએાે
લંડન માટેનરી એમારરી નરીતતએાેને એાખા િહેરનાં બિા વગ્થનાે 
ટેકાે મળરી રહાે છે.



સલામત એને તંદુરસત િહેર માટે 
પગલાં
એમારં લક્ય એાપણા િહેરના બિા લાેકાેને જેખમાે સામે સુરશક્ષત રાખવાનું 
છે. એમે એાટલું કરરીિું:

 � રહંસ� ઘટ�ડવ� આને મડ્વરને ન�બૂદ કરવ� મ�ટે શનશચિત લકય�ે નક્ી કરવ�, 
મરહલ�આ�ે વવર�ેિી રહંસ�ને આટક�વવ� મ�ટે ખર� આથ્વમ�ં પગલ�ં લેવ�, તથ� 
યુવ�ન�ેને આેવી સેવ�આ�ે આ�પવી જથેી તેઆ�ે પ્રગવત કરી શકે.

 � સ�રી મ�નક્સક તંદુરસતી (મેન્ટલ હેલ્થ) ને સહ�ય કરવ� મ�ટે વિુ પગલ�ં લેવ� 
આને તેને શ�રીરરક તંદુરસતી જટેલું જ મહત્ત્વ આ�પવું. આમે વિુ ગ્ીન સ્ેસ 
ખુલ્ી કરીશું આને લંડનવ�સીઆ�ેને તેમની ક�ેમ્ુશનટીમ�ં આેકબીજ સ�થે 
જેડ�વવ�મ�ં મદદ કરીશું.

 � સ્ીડ શલમમટ ઘટ�ડીને આને ર�ેડ પ�ેશલક્સગં પર ભ�ર મૂકીને ર�ેડ-રસત�આ�ેને 
ખર� આથ્વમ�ં સુરક્ષિત બન�વીશું.

 � આ�ખ� લંડનને આ�વરી લે તેવ� આલ્ટ્� લ�ે આેમમશન ઝ�ેન નક્ી કરીને હવ� 
શુદ્ધ કરીશું. ટ્�રિક ઘટ�ડવ� ક�મ કરીશું આને ગ્ીન બસની સંખ્� વિ�રીશું. 

મારાે પાવર (િક્તિ) તમને એાપવાનું 
વચન
ગ્રીન્સ બિાે પાવર (િક્તિ) લાેકાેના હારમાં એાપવામાં માને છે. એમે એાટલું 
કરરીિું:

 � શનણ્વય લેવ�ની પ્રરરિય�મ�ં જુદ� જુદ� વગ્વન� લ�ેક�ેને સમ�વીશું જથેી પ�ેત�ને 
આસર કરતી નીવતઆ�ેમ�ં વિુ લંડનવ�સીઆ�ે સ�મેલ થ�ય. તેમ�ં મેયરનું બજટે 
પણ સ�મેલ છે.

 � ટેસિ, NHS, શશષિણ, ન્�ય વ્યવથિ�, હ�ઉક્સગં આને પય�્વવરણને લગતી 
પ�ેશલસીમ�ં લ�ેક�ે સીિ� સ�મેલ થ�ય તે મ�ટે સરક�ર પ�સેથી વિુ પ�વર  
મેળવવ�ે – ક્બલકુલ સ�ેટલેન્ડ આને વેલ્સની જમે.



એેક સ્પષ્ટ યાેજના લંડનને ગતતિરીલ 
રાખવા માટે
ગ્રીન્સ ઇચે્ છે કે બિા લાેકાે સરળતારરી ગમે તાં હરરીફરરી િકે. એમે એાટલું 
કરરીિું:

 � ટ્�રિક ઘટ�ડીશું આને ક્સલ્વરટ�ઉન ર�ેડ ટનલ રદ કરીશું, તેન� બદલે હેલ્િી 
સ્ટીટ, વ�ેરકંગ, સ�ઇક્્લંગ, વિુ સ�રી બસ�ે આને નવ� પબ્લક ટ્�ન્સપ�ેટ્વ 
જેડ�ણ�ે તરિ ધ�ન આ�પીશું.

 � ભ�ડ�ં ઘટ�ડીશું આને ટ્ુબ તથ� રેલ મ�ટે આેક જ ઝ�ેન બન�વીશું, જ ેરીતે બસ 
મ�ટે હ�ેય છે. જથેી આ�ઉટર લંડનન� બિ� લ�ેક�ેન�ે ટ્�વેશલંગન�ે ખચ્વ ઘટશે.

 � તંદુરસત આને ટ્�રિકથી મુતિ સ્ટીટ મ�ટે ર�ેક�ણ વિ�રીશું જથેી આ�સપ�સન�ે 
વવસત�ર વિુ શ�ંત, સુરક્ષિત આને કનેકે્ડ બને.

એમે તવશ્વનું ગ્રીનેસ્ટ િહેર બનાવરીિું
એાપણા ભતવષ્ય માટે માત્ર ગ્રીન મેયર પર ભરાેસાે મૂકરી િકાય. એમે એાટલું 
કરરીિું:

 � 2030 પહેલ�ં ્લ�ઇમેટ આને ઇક�ેલ�ેશજકલ ઇમરજન્સીને દૂર કરવ� ટ�ગડેટ 
નક્ી કરીશું, તેને પ્ર�પ્ત કરવ� તમ�મ ન�ગરરક�ે સ�થે મળીને ક�મ કરીશું.

 � ગ્ીન સ્ેસ વિ�રીશું, જંતુન�શક દવ�આ�ેન�ે ઉપય�ેગ બંિ કરીશું, શહેરની 
આ�સપ�સ જંગલ આને વેટલેન્ડમ�ં વિ�ર�ે કરીશું આને નવ� બગીચ�આ�ે તથ� 
ગ્ીન સ્ટીટ�ેનું શનમ�્વણ કરીશું. 

 � ગ્ીન આેનજથી આને નવી ન�ેકરીઆ�ેમ�ં વિ�રે ર�ેક�ણ કરીશું. ઘર�ેને વિુ હંુિ�ળ� 
બન�વીશું આને ફ્ુઆલ પ�ેવટથી ઘટ�ડવ� નવું િંરડંગ આ�પીશું.



હાઉશસંગ માટે નવા તવચારાે
એમારરી નરીતતએાેરરી બિા લાેકાેને યાેગય એને સુરશક્ષત ઘર મેળવવામાં મદદ 
મળિે. એમે એાટલું કરરીિું:

 � વિુ ઘર�ેને લંડનવ�સીઆ�ેન� શનયંત્રણ હેઠળ લ�વીશું, શલવવંગ રેન્ટ પર મુખ્ 
વક્વસ્વને મક�ન મળી રહે તે મ�ટે નવું ર�ેક�ણ કરીશું, ક�ે-આ�ેપરેરટવ આને 
ક�ેમ્ુશનટી આ�િ�રરત હ�ઉક્સગં મ�ટે વિુ મદદ આ�પીશું. 

 � વિુ રહેવ�સીઆ�ેને રડમ�ેશલશન સ�મે વ�ેરટંગની સત્� આ�પીને ક�ઉક્ન્સલ 
હ�ઉક્સગંનું નુકસ�ન આટક�વીશું. આેક પીપલ્સ લેન્ડ કમમશનની રચન� કરીશું 
જથેી થિ�શનક વવસત�રન� લ�ેક�ે નવ� ઘર મ�ટે પ�ેત�ની ય�ેજન� બન�વી શકે.

 � હ�ેમલેસ લ�ેક�ેની સંખ્� ઘટ�ડવ� મ�ટે ભ�ડુઆ�ત�ે સ�થે ક�મ કરીને તેમન� 
આવિક�ર�ે વિ�રીશું તથ� મહ�મ�રીન� સમયમ�ં ભ�ડંુ ચઢી જવ�ને ક�રણે થયેલું 
દેવું રદ કર�વીશું. 

 � ભ�ડ�ં ખૂબ ઊચં� છે આને તેન� ક�રણે આસમ�નત� વિી ગઈ છે. ગ્ીન મેયર 
સરક�ર પર ત�ં સુિી દબ�ણ ચ�લુ ર�ખશે જ�ં સુિી આ�પણને લંડનમ�ં ભ�ડ� 
શનયંવત્રત કરવ�ન�ે આવિક�ર ન મળે.



શશય�ન આે લંડન આેસેમ્બલીન� સભ્ય છે આને 2016મ�ં 
મેયરની ચૂંટણીમ�ં ત્રીજ થિ�ને રહ્� હત�. મેયરન� થિ�ન મ�ટે 
બીજ નંબરે તેમને આન્ ક�ેઈ પણ ઉમેદવ�ર કરત�ં વિ�રે 
વ�ેટ મળ્� હત�. 

શિયાન કહે છે, “હંુ મારરી એાખરી વરકિંગ લાઇફ દરતમયાન 
લંડનવાસરી રહરી છંુ. એા દરતમયાન હંુ પ્રાઈવેટ રંટર 
(ખાનગરી ભાડુએાત) રહરી છંુ. ખરાબ મકાનમાનલકાે,  
તૂટેલા પ્લક્મં્બગ એને ઊંચા ભાડાના કારણે કેટલરી તકલરીફ 
પડે છે તેનાે મને પાેતાને એનુભવ છે.”

“એેસેમ્બલરીમાં ચૂંટાતા પહેલાં, મં દેિભરમાં પયા્થવરણને 
બચાવવા માટે એલગ એલગ કાેમ્ુનનટરી સારે કામ કયુું 
હતું એને વિુ સારરી ટ્ાન્સપાેટ્થ સુતવિા માટે નવું ફંડ ભેગું 
કયુું હતું.”

“મં ઘણું બિું કામ કરાવું છે, એને હંુ ગ્રીન મેયર તરરીકે 
તમારરી એને એાપણાં િહેરનરી સેવા કરવા તૈયાર છંુ.”

“ગ્રીન પાટટીમાં તમને ખૂબ સામાન્ય લાેકાે પણ મળરી 
એાવિે. તેએાે એેટલા માટે રાજકારણમાં એાવા છે 
કારણકે એમે એાપણરી રહેવાનરી જગયા, એાપણા ભતવષ્ય 
એને એાપણા પાડાેિરીએાેનરી ખૂબ કાળજી રાખરીએે છરીએે.” 

“એાપણા નાગરરકાે એેવા લાેકાેને ઇચે્ છે જેમના પર 
ભરાેસાે મૂકરી િકાય એને જેએાે સતનાે સારે એાપે.” 

“મેયર તરરીકે મને પ્રરમ પસંદગરી એાપવા ઉપરાંત, તમે એા 
ચૂંટણરીમાં તમારા તમામ બેલેટ પેપસ્થ દ્ારા એમારા ખૂબ જ 
મહેનતુ એેસેમ્બલરી ઉમેદવારાેને વાેટ એાપરી િકાે છાે.”

શિયાન બેરરી – લંડનમાં મેયરપદ માટે એાપના ઉમેદવાર
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“London’s 
buses work on a one 
zone system – time  
for the tube too.”

Printed by Solopress, SS2 
5QF. Promoted by Nick 
Barnett on behalf of Sian 
Berry & London Green Party, 
all at The Biscuit Factory, 
J215, 100 Clements Rd, 
London SE16 4DG. 

A CLEAR PLAN TO

KEEP LONDON MOVING

JOIN
The Team

Like most Londoners, I depend  
on our buses, trains, trams  
and tube to get around, but  
fares are not fair for everyone.

Right now travelling is 
cheapest for people who  
live in Zone 1 or 2. But those 
who can only afford rent in 
Zones 3 and beyond face 
steeper charges.

This isn’t fair. 

As Green Mayor, I will flatten 
fares and work towards 
a single travel zone for all 
Londoners. 

So that travelling to and 
from outer London isn’t so 
expensive, similar to tickets  
in Paris, New York and Rome.

To get involved in our campaign  
to transform London, contact
team@london.greenparty.org.uk or 
visit www.sianberry.london

 @SianBerry         sian_berry

 facebook.com/sianberrygreen

“ Londoners are crying out for 
a new start. To bring fresh 
thinking to the housing crisis. 
To keep London moving.  
To help create the greenest 
city in the world.”

    SIAN BERRY, GREEN CANDIDATE 
FOR MAYOR OF LONDON

USE THREE VOTES FOR SIAN BERRY 
& THE GREEN PARTY ON THURSDAY 6 MAY

London Assembly – Local

Assembly – London-wide

LGP21006 London Green News letter 2021 issue 10_6.indd   1LGP21006 London Green News letter 2021 issue 10_6.indd   1 08/03/2021   16:2208/03/2021   16:22

ગુરવાર 6 મે ના રાેજ શિયાન બેરરી એને  
િ ગ્રીન પાટટી માટે ત્રણ મતનાે ઉપયાેગ કરાે


