
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.



કમ આુડાગનો (Kim Guadagno)

રપ લકન

મતદાન કરતા પહલેા,ં પોતાને થોડા ંસરળ પ્ર ો પછૂો:

શુ ંતમે અથવા તમારા પિરવારના સ યો ખબૂ િમલકત કર ભરો છો,  દેશમા ંસૌથી વધ ુછે?

તમને મળતી સેવાઓમા ંકોઈ ન ધપાત્ર તફાવત વગર, શુ ંસરકાર તમારા પૅકચેકમાથંી ખબૂ વધારે પૈસા લઇ લે છે થી ય ૂ
જસીર્મા ંરહવે ુ ંપરવડી ન શકે તેવુ ંબની ગયુ ંછે?

શુ ંતમે માનો છો કે તમારા ટેક્સ ડૉલર અસરકારક રીતે અને બિુ પવૂર્ક ખચર્વામા ંઆવી ર ા છે તેની ખાતરી કરવા માટે રા ય
સરકારની ઑિડટ કરવી જોઈએ?

જો તમે આમાથંી કોઈ પણ પ્ર નો જવાબ હા મા ંઆ યો હોય, તો હુ ંતમને મારા માટે મતદાન કરવા િવચારવાનુ ંકહીશ.

દેશમા ંસૌથી વધ ુસપંિ  કરને લીધે, ય ુજસીર્ ભાગંવાની અણી પર પહ ચી ગયુ ંછે. આપણા ઘણા િમત્રો, કુટંુબીજનો અને
પડોશીઓ મળૂભતૂ જ િરયાતો માટે સઘંષર્ કરી ર ા ંછે, તેમના ઘરો ખોઈ ર ા છે અથવા અ ય રા યોમા ંપણ ચા યા જઈ ર ા છે.

એક કાયર્શીલ મા ંતરીકે, ણે ય ૂજસીર્મા ંતેના ત્રણ છોકરાઓનો ઉછેર કય , મને ખબર છે કે આપણે આપણા રા યને પિરવારો માટે
વધ ુસ તુ ંબનાવવુ ંપડશે, અને હુ ંિનિ તપણે માનુ ં  ંકે તે કરવાનો ે ઠ માગર્ છે વધ ુકાયર્ક્ષમતા અને મ યમ વગર્ માટે િમલકત
કર નો ઘટાડો.

મારો યાપક સપંિ  કર કપાત કાયર્ક્રમ શાળા કરને કૌટંુિબક આવકના 5% સધુી મયાર્િદત કરીને મ યમ વગર્ પિરવારો અને
વિર ઠોને તેમના પ્રોપટ  ટેક્સ િબ સ પર વાિષર્ક $ 3,000 સધુીની બચત કરાવશે આ પિરવારોને િનિ તતા આપશે અને તેની
ખાતરી કરશે કે ઉ ચ િમલકત કરને કારણે કોઇ પણ પિરવારને રા યમાથંી બહાર જવાની જ ર ન પડે. જો સમાન કાયર્ક્રમો
ઇિલનોઇ અને મેસે યસેુ સ વા રા યોમા ંચાલી શકે, તો તે ય ૂજસીર્ મા ંપણ ચાલી શકે.

મને જો ગવનર્ર ચ ૂટંવામા ંઆવે, તો હુ ંબગાડને ર  કરીશ અને રા ય સરકારના તમામ પાસાઓની િવગતવાર કામગીરી
ઓિડટ કરીને સરકારને વધ ુઅસરકારક રીતે ચલાવીશ. તેમા ંટે્ર ટનમા ં ટેટ હાઉસના િબનજ રી $ 300 િમિલયનના
નવીનીકરણને રદ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.  મારી અગ્રતા હમેંશા ં ય ૂજસીર્ના કુટંુબોને પ્રથમ મકૂવા માટે રહશેે.

ભતૂપવૂર્ શેિરફ અને સરકારી વકીલ તરીકે, હુ ંજાણુ ં  ંકે અમે ય ુજસીર્ને "અભયાર ય રા ય,"  િહંસક અપરાધીઓનુ ંરક્ષણ કરશે
અને આપણા રા યને ઓ  ંસલામત બનાવશે, ન બનાવી શકીએ.  ગવનર્ર તરીકે, હુ ંકાયદાનુ ંઅમલીકરણ અને પ્રથમ પ્રિતભાવ
આપનારાઓનુ ંહમેંશા સમથર્ન કરીશ. આમા ંહજારો જાહરે કાયર્કરોની િનવિૃ ને સરુિક્ષત કરવા આપણા રા યના પે શન કટોકટીના
વાજબી સોદા માટે વાટાઘાટોનો સમાવેશ થાય છે.



િફલ મફ  વા ગવનર્ર માટેના અ ય ઉમેદવારો, મણે વોલ ટ્રીટ પર પોતાની કારિકદ  વીતાવી હતી, તેમણે રા ય સરકાર 
ખચર્મા ંવધારાના અબજોની દરખા ત કરી છે અને વીકાયુર્ં છે કે તેની ચકૂવણી માટે ઓછામા ંઓછા $1.3 અબજનો 
કર વધારો કરશે.  ય ૂજસીર્એ તે પ્રકારનો વોલ ટ્રીટનો અિભગમ એક વખત જોન કોઝાર્ઈન હઠેળ કય  હતો, અને તે ફક્ત આપણા 
રા યને ઓ  ંપરવડી શકાય તેવુ ંબનાવશે અને આપણા કુટંુબો અને યવસાયોને ય ૂજસીર્થી ભગાડી અ ય રા યો તરફ ધકેલશે. 

આ બંેશ 'િરપિ લકન' અથવા 'ડેમોકે્રટ’ કરતા ંમોટી છે.  તે ભિવ ય િવશે છે - ભતૂકાળ નિહ, - અને તમામ ય ુજસીર્ના લોકો માટે 

રા યને વધ ુસારંુ  બનાવવા િવશે છે.  એકબીજા પર ચીસો અને રાડારાડ કરવાને બદલે, આ સમય ય ૂજસીર્ના મહનેત ુ

કરદાતાઓને આગળ કરવાનો છે થી આપણે ફરી એક વાર ય ૂજસીર્ને રહવેા, કામ કરવા અને કુટંુબને ઉછેરવા માટે એક પોસાય 

તેવુ ં થળ બનાવી શકીયે.  




