
ઘી ય ુ જસીર્ કેમપેન કો ટ્રી યશુ સ એ ડ એક્સપેિ ડચસર્ િરપોિટર્ંગ એક્ટ, N.J.S.A. 19:44A-37, આ રા યના 
મતદારોને ગવનર્ર પદ માટે ઉમેદવારો વ ચેના તેમના િનણર્યોમા ંમદદ કરવા, ઉમેદવારોને 500 શ દોથી 
વધારે નહીં એવુ ંિનવેદન પરંુૂ પાડવાની પરવાનગી આપે છે. નીચેના િનવેદનો રજુ થયા છે.



ના નોવીસ (Gina Genovese) 

વતં  

નવે બર 7 ના રોજ તમારી પાસે ય ૂજસીર્ના ભિવ ય માટે શિક્તશાળી મતદાન કરવાની તક છે. મારો યેય 2022 
સધુીમા ંસમગ્ર રા યમા ંઓછામા ંઓછા 15% િમલકત કર ઘટાડવાનો છે  અમારા અથર્તતં્રમા ં$ 4 િબિલયન અને 
પ્ર યેક ય ૂજસીર્ના ઘરમાિલકના િખ સામા ંપરત કરશે. 

શુ ંતમારે જોખમ લેવુ ંજોઈએ અને વતતં્ર ઉમેદવારને મત આપવો જોઈએ? કદાચ વધ ુસારો પ્ર  છે, શુ ંતમારે મત
ડેમોકે્રટ અથવા િરપિ લકનને આપવો જોઈએ?  કોઈ પણ પક્ષે આપણા રા યને આગળ વધાયુર્ં નથી, ખાસ કરીને રા ટ્રના િમલકત
કરમા ંસૌથી વધ ુકરના ઘટાડાની બાબતમા.ં બે મખુ્ય પક્ષકારોની બહાર એક મત આપી ય ૂજસીર્ને નવી િદશામા ંલઈ જવાની
તમને આ તક છે, થી મોટા નાણા,ં રાજકીય મશીનો અને ખરીદેલી ચ ૂટંણીઓ ારા આંતિરક રાજકારણ અને રાજકોષીય આપિ થી
ભરપરૂ આપણુ ંરા ય દૂર થાય.

એક માત્ર ઉમેદવાર મણે મેયર તરીકે સેવા આપી છે, તે  િહસાબે મેં ટે્ર ટનની િનિ ક્રયતા અને અક્ષમતા જોઇ છે. પિરણામ
વ પે, મેં  િબન-પક્ષપાતી, િબન-નફાકારક કરેજ ટુ કનેક્ટ NJ ની થાપના કરી. દસ વષર્ માટે, એિક્ઝ િુટવ િડરેક્ટર તરીકે, હુ ં
કરદાતાઓ, થાિનક અને કાઉ ટી અિધકારીઓ, કલૂ બૉડ્ર્સ અને ફાયર કિમશનસર્ ઓને સમજાયુ ંછે કે આપણી વતર્માન વહીવટ
પ િત  િબનજ રી, િબનકાયર્ક્ષમ અને અ યાર સધુી ખબૂ ખચાર્ળ છે, તેઓ સાથે કામ કરતી તી  અને ઉ સાહી વકીલ હતી. આ
િબનકાયર્ક્ષમતા માત્ર નગરપાિલકાઓ અને સેવાઓને એકીકૃત કરી સબંોિધત કરી શકાય છે. એટલા માટે હુ ંગવનર્ર માટે
ઉમેદવાર .ં

કરેજ ટુ કનેક્ટ NJ મા ંમારંુ કામ પડકારજનક ર ુ ંછે, ખાસ કરીને ટે્ર ટન તરફથી કોઈપણ આધારની ગેરહાજરી ને લીધે.

ફેનવડુ સાથે કોચ લેઇ સના એકત્રીકરણનો અ યાસ કરવા માટે એક કિમશનની રચના કરનાર એવા એક િનવ ૃ  કોચ
લેઇ સના િનવાસી સાથે મેં કામ કયુર્ં હત ુ.ં યારે રા યએ અ યાસ માટે નાણા ંભડંોળ આપવાનો ઇનકાર કય  યારે તેમના ત્રણ
વષર્ના સઘન પ્રય નો, અને બ ે યિુનિસપાિલટીના િનવાસીઓ માટે િમલકત કર ઘટાડવાના તેમના વ ન નો અંત આવી ગયો
હતો.

મેં િપ્ર સટનમા ં વ નદ્ર ટા નેતાઓ સાથે પણ કામ કયુર્ં હત ુ ં ઓએ એક કિઠન પ્રયાસ બાદ, િપ્ર સટન બરો અને િપ્ર સટન
ટાઉનિશપને સકંિલત કયાર્ હતા,  હવે તેના રહવેાસીઓ માટે વાિષર્કઆશરે $ 3 િમિલયન બચાવે છે. આપણા રા યના નેત ૃ વે તેને
આગળ વધારવાની વાત તો દૂર રહી, આ સફળતાને પણ વીકારી નથી. 



ફેક ટી, માતાિપતા અને િવ ાથીર્ઓને વધ ુસારી સેવા પરૂી પાડવા દિક્ષણ હ ટરડનમા ંતેના ચાર કલૂ િડિ ટ્રક્ સને એક
એકીકૃત જી લામા ંભેગા કરવા, મેં તેના કલૂ બોડર્  સાથે કામ કયુર્ં હત ુ.ં દિક્ષણ હ ટરડનના કરદાતાઓ ટે ટનના નેત ૃ વ અને 
ટેકાના અભાવને કારણે િનરાશ થયા હતા અને અ યાસને પોતાની જાતે ભડંોળ પરંુૂ પાડ ુ ંહત ુ.ં 

હવે હુ ંમાઉ ટ આિલર્ંગ્ટન અને રોક્સબરીના રહવેાસીઓ સાથે કામ કરંુ ,ં  તેમની યિુનિસપાિલટીઓ અને શાળા
િજ લાઓના િવલીનીકરણનો અ યાસ કરીને ઇિતહાસ બનાવી ર ા છે. એકીકરણ અ યયન માટે અમારી રા ય સરકાર $7,500 નુ ં
ભડંોળ આપશે નહીં. આ શરમજનક છે!

છેવટે અમારા અસ  સપંિ  વેરાનો બોજો ઘટાડવા અને  બધા ય ૂજસીર્ને પે્રમ કરે છે તેઓના જીવનની ગણુવ ા
સધુારવા રા યમા ંખટૂતા નેત ૃ વ ને પરંુૂ પાડવા હુ ંગવનર્ર માટે ઉમેદવાર .ં આપણે આપણા રા યને રહવેા, કાયર્ અને િનવિૃ  માટે
એક ઉ મ થળ બનાવી શકીએ છીએ.

7 નવે બરના રોજ વતતં્ર જીના નોવીસને મત તમને અને ય ૂજસીર્ને ટકાઉ ભાિવ તરફ દોરી જઈ શકે છે. 




