
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.



સેઠ કેપર-ડેલ (Seth Kaper-Dale)

ગ્રીન
શ ું તમારી પાસ ેઆ 7 નવેમ્બર માટે વવકલ્પ છે? હા !!

ન્ય ૂજસીમાું, બન્ન ેમ ખ્ય પક્ષોના રાજકીય બોસ સમાન ભોજન સમારુંભના ટેબલ પર જમ ેછે અન ેઆપણા જેવા બાકીનાને ફક્ત
વધેલ ું ઘટેલ ું ફેંકે છે.   જીવન વનવાાહ માટે આપણે સુંઘર્ા કરતા રહીયે છીએ.

મધ્ય જસીમાું પાદરી અન ેસામાજજક ન્યાય કાયાકતાા તરીકેના સોળ વર્ોમાું જીવનને સ ધારવા માટે મેં બબન નફાકારક સુંસ્થાઓ
શરૂ અને સુંચાબલત કરી છે. આ કાયામાું સમાવેશ થાય છે પરૂ ું પાડવા: a) બેઘર વનવતૃ્ત યોદ્ધાઓ માટે પરવડ ેતેવા ઘરો, દત્તક
ઘરોમાુંથી બહાર નીકળતી ય વાન સ્ત્રીઓ અન ેજેલમાુંથી છૂટતા લોકો; b) માનવસક આરોગ્ય સેવાઓ; અને c) શાળા પછીના
કાયાક્રમો. શરણાથીઓન ું પ નઃવનમાાણ અને ઇવમગ્રન્ટ અવધકારોના બચાવમાું અમાર ું કામ 2012 માું અપકીવતિ પામ્ય ું, જ્યારે મારા
ચચ ેનવ ઇન્ડોવનવશયનોન ેઅભયારણ્ય પ્રદાન કય ું.

ચ ૂુંટણીમાું ઉભલેા મારા સાથી, ન્ય અકાના બલસા ડાડેન ફફલ્મ વનમાાતા, સામાજજક મીફડયા વ્યક્ક્ત અન ેવનષ્ણાત વવવચેક છે. રાષ્રીય
ટેબલવવઝન પર બ્લેક લાઇવ્સ મેટર ઇવેન્ટનો બચાવ કયાા પછી એસેક્સ કાઉન્ટી કોલેજે તેણીને નોકરીમાુંથી બરખાસ્ત કયાા. બલસા
અન ેમાર ું માનવ ું છે કે સૌથી ઓછામાાં ઓછાં ધરાવતા વ્યક્તત જેટલ ાંજ અમાર ાં  રાજ્ય તાંદ રસ્ત છે. દરેક વ્યક્ક્તને સફળ થવાની તક
મેળવી જોઈએ.  અમાર ાં  "લાસ્ટ આર ફસ્ટટ" પ્લેટફોમટ નીચેથી ઉભરતી તકોની રચના કરે છે, જેમાું નીચેનાનો સમાવશે થાય છે:

• જાહરે શિક્ષણ માટે સાંપણૂટ ભાંડોળ. તે સાથ ેસુંબુંવધત, બાળકોન ેખબર હોવી જોઇએ કે તઓે રાતે્ર ક્ાું ઊંઘશ.ે અમ ેભાડાની
સહાયતા કાયાક્રમના વવસ્તરણ દ્વારા પફરવારોને ટેકો આપશ ું અને બાળ સુંભાળ અન ેશાળા પછીના કાયાક્રમોમાું વધારો
કરશ ું.

• સ્કલૂ ફડ-સેગ્રેશનન ેપ્રોત્સાહન આપવા માટે રાંગભેદ મહોલ્લાઓનો સામનો કરતી વખતે પોસાય તેવા રહઠેાણ માટે
વધારાના નાણાું.

• પોબલવસિંગ અન ેસજામાું વાંિીય ભેદભાવ દૂર કરવા આપણી ફોજદારી ન્યાય વ્યવસ્થામાાં સ ધારો, ફરજજયાત ન્યનૂતમનો
અંત, અન ેજેલની મ દતમાાંના પહલેા દદવસમાાં કેદીના પ નઃ પ્રવેિની િરૂઆત. કેદીઓનો મત આપવાનો અવધકાર
રાખવો જોઈએ. અન ેજેલ મજૂરીને યોગ્ય વેતન મળવ ુંજ જોઈએ!

• અક્મમભતૂ ઇંધણ પાઈપલાઈનન ું વવસ્તરણ અન ેવાવર્િક 5% દ્વારા કાબાન ઉત્સર્જનને દૂર કરીને પયાટવરણન ાં રક્ષણ.  અમે
ગરીબ સમ દાયોને ન કસાન પહોંચાડતા પ્રદૂષકોનો સામનો કરીશ ાં. અમે નવીનીકરણીય ઊજાટને પ્રોત્સાહન આપીશ ાં જે
નવી નોકરીઓન ાં ઉત્પાદન કરિે.

• વાંિીય સફાઇની ટ્રમ્પ નીશતઓ સામ ેઅમારા સમ દાયોમાું બબનદસ્તાવેજીકૃત ઇશમગ્રન્્સનો બચાવ.  અમ ેઅભયારણ્યને



પ્રોત્સાહન અન ેવસાહતીઓને ડ્રાઇવવિંગ લાઇસન્સ આપશ ું. 
 

• ય શનયન આયોજન સમથાન, સામદૂહક સોદાબાજીનો અશધકાર, સ્ત્રીઓ માટે સમાન પગાર, પ્રવતટમાન વેતન અને લઘ ત્તમ 

વેતન $ 15 / કલાક. 

 

 

• બધા માટે શસિંગલ-પેઅર મેદડકેરનો અમલ કરવો. હલે્થકેર પારણાથી કબર સ ધીનો અવધકાર છે! સ્વાસ્્યસુંભાળના 
નફાના ઉદે્દશને દૂર કરવાથી નાણાાં બચિે.  આ શમલકત અને ભાડા કર ઘટાડિે, કોલેજ ખચટ ઓછો કરિે અને રાજ્ય 

પેન્િન બચાવિે. 

 

• આપણા શનષ્ફળ પાણી અને પદરવહનના માળખાને પ ન: બનાવવા, રહઠેાણ પર લેણદારી કબ્જા રોકવા અન ેઓછા 
વ્યાજના વવદ્યાથી લોન આપવા જાહરે બૅન્કની રચના કરવી જે NJ ને કે્રફડટ વવસ્તારવા માટે સશક્ત બનાવશ.ે 

 

• કોપોરેટ કલ્યાણન ેસમાપ્ત કરીને અન ેનવા આવક કર જૂથો ઉમેરીને, જેથી લાખોમાાં કમાતા લોકો સામાન્ય ભલાઈ માટે 

યોગદાન વધારે. 

  

• અપાંગ લોકો, બલિંગ પદરવશતિત વ્યક્તતઓ અને િહરેી ય વાનો સદહત ભેદભાવનો સામનો કરતા સમ દાયો માટે.રોજગાર 

ઉત્પાદન પર ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરીને મારીવાના કાયદેસર બનાવવી.  
 

• સ્ત્રીઓ અને બાળકો સામે દહિંસાનો સામનો કરવો અન ેપોતાના િરીર પર શનયાંત્રણ રાખવાના મદહલાના અશધકારને 

બચાવવો. 
 

 

ફતત ગ્રીન પાટી ના સેઠ કેપર-ડલે અને બલસા ડાડેન સ્ટેટહાઉસ માટે પ્રગશતિીલ ઉમેદવાર છે. નવેમ્બર 7 ના અમન ેતમારી 
પસાંદગી બનાવો; અમ ેરેન્ટનમાું તમારો અવાજ બનીશ ું. 
 

અમારી ઝુંબેશ વેબસાઇટની મ લાકાત લો: www.KaperDaleForGovernor.com 

 

http://www.kaperdaleforgovernor.com/



