
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.



ફીલ મફ  (Phil Murphy)

ડેમોકે્રટ 

જો આપણુ ંઅથર્તતં્ર બરાબર છે, તો ય ૂજસીર્ બરાબર છે. તેમ છતાયં, આઠ દુઃખદાયક વષ મા ંિક્રસ િક્ર ટી અને િકમ
ગડુગ્નોએ ખોટંુ કયુર્ં છે. હુ ંગવનર્ર માટે ઉભો ર ો  ંકારણ કે ય ૂજસીર્ને મજબતૂ, વાજબી અથર્તતં્રની જ ર છે અને મારી
પાસે યા ંપહ ચવાની યોજના છે.

ચાલો હકીકતો સાથે શ  કરીએ. આ , ય ૂજસીર્મા ંપિરવારો વધ ુચકૂવણી કરી ર ા ંછે અને ઓ  ંમેળવી ર ા છે. આ
અક માતથી નથી, અને બાકીનુ ંઅમેિરકા આવુ ંનથી. યારે સમગ્ર દેશમા ંસરેરાશ ઘરગ થ ુઆવક 2010 થી 2015
સધુી વધી, ય ૂજસીર્ના પિરવારોએ તેમની આવકમા ંઘટાડો ન યો હતો. લોકો સખત મહનેત કરે છે છતા ંઓછા પૈસા
કમાય છે; તે િબલકુલ અ વીકાયર્ છે. 

પાકર્વે અને ટનર્પાઇક ટો સમા ં50% નો વધારો થયો છે. NJ ટ્રાિ ઝટ ભાડા 36% ટલા વ યા છે યારે સેવા, સલામતી
અને િવ સનીયતામા ંઘટાડો થયો છે. રા યની શાળાઓમા ંકોલેજ ટયશુન આઠ વષર્ પહલેા ંકરતા આશરે 20% વધ ુછે.

અને િમલકત કરો 17% વ યા છે.

આપણે એક વ ત ુખબૂ જ પ ટ રીતે સમજવાની જ ર છે — પ્ર  તે નથી કે આપણા રા ય પાસે નાણા ંહતા, તે નાણાનંો
ઉપયોગ કેવી રીતે થયો તે અંગેની પસદંગી હતી, મ કે $8 િબિલયનની કોપ રેટ ટેક્સ ટ આપવી, પિ લક કલૂોના
ફાળામા ંઆશરે $9 િબિલયન ઓછા આપવા. તે કોઈ સયંોગ નથી કે સપંિ  કર મ યમ અને કામદાર વગર્ના પિરવારો
માટે વ યો છે યારે કરોડપિતઓના કરમા ંકપાત થઇ છે. 

આપણે સીધા 11 કે્રિડટ રેિટગં ડાઉનગે્ર સ જોયા છે, અને આપણી નાણાકીય િ થિત દેશમા ંસૌથી ખરાબ છે. આપણી કોઈ
સમ યા હલ કરવામા ંઆવી નથી. તે વધારે ખરાબ થઇ છે.

પરંત ુહુ ંઆશાવાદી  ંઅને આપણે પિરિ થિતઓને સારી બનાવી શકીએ છીએ.

તે શ  થાય છે નવીનીકરણ અથર્તતં્રમા ંઆપણા વચર્ વને ફરી મેળવીને અને સારા પગાર પર નવી નોકરીઓ ઉભી
કરવા માળખામા ંરોકાણ કરીને. એનો અથર્ છે પરવડે તેવુ ંકોલેજ િશક્ષણ, અને સાચી વ તઓુ માટે ટેકો, મ કે લા ડ
પેરે ટહડૂ અને મિહલા આરોગ્ય કાયર્ક્રમો.

એનો અથર્ છે પ્રોપટ  ટેક્સ રાહત  શ  થાય છે આપણી પિ લક શાળાઓને પરેૂપરંુૂ ભડંોળ આપીને. એનો અથર્ છે ય ૂ



જસીર્ના સૌથી ધનવાન લોકોને તેમના વાજબી ભાગની ચકૂવણી માટે કહવે ુ,ં અને િબનઅસરકારક ટેક્સ બે્રક્સમા,ં ણે 

માત્ર મોટા કોપ રેશનોનો ફાયદો કય  છે, તેમા ંસધુારો કરવો. રા ય પૅ શ સનુ ંસચંાલન કરતા અિતશય ભાવના હજે ફંડ 
પ્રથાની સમાિ ત. 
 
આપણી ફોજદારી યાય યવ થામા ંસધુારો મા ંસમાવેશ થાય છે મારીવાનાની કાયદેસરતા અને તેના પર કરવેરા,  

સેંકડોની નવી આવક લાવશે. 
 
નવીન પિ લક બૅ કનુ ંિનમાર્ણ ય ૂજસીર્ના નાના ઉ ોગોમા ંરોકાણ કરવા માટે, વોલ ટ્રીટના નફા કે દ્રો માટે નિહ. 
સમાન પગાર અને મજબતૂ લઘુ મ વેતન. સારી નોકરીઓ સાથે ગ્રીન ઈકોનોમી નુ ંિનમાર્ણ. 
 
ય ુજસીર્ને વધ ુસાહિસક અને પ્રબોધકીય નેત ૃ વની જ ર છે. આ રાજયને અન ય થળ, પ્રિતભાશાળી કામદારો, અને 

િશક્ષણની મહાન સં થાઓ પ્રા ત છે. તેમને અવગણવાને બદલે કામમા ંલાવવાની જ રત છે. 
 
હુ ંટે્ર ટનની િન ફળ ખાસ િહતની રાજનીિતમાથંી આવતો નથી. અને તે ખાસ િહતોનો હુ ંદેવાદાર નથી. મેં મારી કારિકદ  

અથર્તતં્રો કેવી રીતે વધે છે અને રોજગારીનુ ંસ ન કરે છે તે શીખવામા ંિવતાવી છે. 
 
આપણે ય ૂજસીર્ના અથર્તતં્રને મજબતૂ અને યાયી બનાવવાની જ ર છે, દરેક કુટંુબ માટે કામ કરે તેવુ ંરા ય બનાવવુ ં
છે. ખાસ િહતો ારા પ્રભુ વ ધરાવતી નાની રાજનીિતથી આગળ વધવાની જ ર છે. આપણને એવા ગવનર્રની જ ર છે 

 તમારી પાછળ ઉભો રહ.ે હુ ંરહીશ. 




