
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.



પીટર જે રોરમેન (Peter J. Rohrman)

લિબરટેરરઅન

લિબરટેરરઅન રિિસિૂી: સ્વતતં્રતા, મર્ાારિત સરકાર, શાતંત, સહનશીિતા, અન ેમકુ્ત બજાર

તમે

કોરઝીન અથવા રિસ્ટીની વર્ચ્ુાઅિ ત્રીજી મિુત માટે ઉત્સારહત છો? વધ ુ4 વર્ા તનષ્િળ નીતત માટે કેવુ?ં
સ્પષ્ટપણે, જો તમે ડેમોિેટ અથવા રરપબ્લિકનને પસિં કરશો તો તેમા ંકોઈ િેરિાર થશે નરહ. હવે વાસ્તતવક પરરવતાન
માટેનો સમર્ થર્ો છે. હુ ંતમન ેલિબેરટેરરર્ન તવકલ્પ આપવા માટે આવ્ર્ો છ.ં

હું

પેસેકમા ંજન્મ. કાિેટ્સડોટ / એ. રધરિડામા ંઉછેર. એક તપતા બર્ાન કાઉન્ટીમા ં2 છોકરાઓનો ઉછેર કરે છે. NJ

મા ંમારા કુટંુબને ઉછેરવા માટે સઘંર્ા કરી રહ્યો છ.ં આજીવન તમારી સેવામા ંસમર્ તવતાવ્ર્ો છે – U.S. મરીન કોર
રાઇિિમેન, સ્વર્સંેવક િાર્રિાઈટર, ્થુ એથ્િેરટક કોચ, અને ન્્આુકા  આઉટરીચ શૈક્ષલણક કાર્ાિમોના અમિ માટેના
્વુાનો સાથે કામ કરવુ.ં મન,ે પીટર જે. રોહરમૅનન,ે ર્વનાર તરીકે પસિં કરીન ેઆપની વધ ુસેવા કરવા િેવા કહુ ંછ.ં

તવત્તીર્ િોકશાહી

સરેરાશ NJ પરરવારન ેતેમની આવકના િર્ભર્ 30% રાજ્ર્, કાઉન્ટી અન ેમ્્તુનતસપિ સરકારોને ચકૂવવાની
િરજ પાડવામા ંઆવે છે. મારી "રાજતવત્તીર્ િોકશાહી" ર્ોજના આને મર્ાારિત કરી 10% કરશ ેઅને તમને, વ્ર્ક્ક્તર્ત
રૂપે, તે પસિં કરવા િેશે કે તમારી કર ચકુવણીઓ કર્ા સરકારી કાર્ાિમોને ભડંોળ આપશે. આ બેજવાબિાર
તવધાનસભ્ર્ોના હાથમાથંી અનિુાનની શક્ક્તન ેિઇ િે છે, અને તે શરકત સીધી તમારા હાથમા ંમકેૂ છે. પૈસા આપવા કે
નહિ તે તમે પસદં કરશો. "રાજતવત્તીર્ િોકશાહી" તમિકત કર, ર્ેસ કર, સેલ્સ ટેક્સ, અને વાહન નોંધણી િી પણ દૂર
કરશ.ે "રાજતવત્તીર્ િોકશાહી" કંપનીઓને NJ મા ંિરીથી ક્સ્થત થવા વ્ર્ાપક પ્રોત્સાહન ઉત્પન્ન કરે છે અને તે
બેરોજર્ારીને દૂર કરશ ેવધ ુમારહતી: www.Pete4NJ.com/tax-plan

શાળા પસિંર્ી

તમારા બાળકનુ ંતશક્ષણ તમારા લઝપ કોડ દ્વારા નક્કી ન થવુ ંજોઇએ. હુ ંવાઉચર પ્રોગ્રામ માટે રહમાર્ત કરંુ છ ંજે
મ્્તુનતસપાલિટીઓને તેમના શૈક્ષલણક ખચાન ેઅડધો કરવા િેશે, તેમનુ ંતશક્ષણ સધુારવા િેશે, અન ેમાતાતપતાને તેમના
બાળક ક્ા ંશાળામા ંજાર્ છે તેની પસિંર્ી આપે છે. અમે સ્થાતનક સ્કિૂ બૉડાને માતાતપતાન ેતેમના બાળકના તશક્ષણ

http://www.pete4nj.com/tax-plan


માટે ચેક આપવાની શક્ક્ત આપીશુ.ં તમારા બાળકની જરૂરરર્ાતોને જે શ્રેષ્ઠ રીતે પણૂા કરે છે તેવી શાળામા ંભણવા માટે
આ ટ્શુનની રકમ બાળક િીઠ $18,000 જેટિી હોઈ શકે છે.

હતથર્ારો

પોતાની જાતન,ે તમિકતન ેઅને ઘરન ેબચાવવાનો અતધકાર NJ મા ંઅતવદ્યમાન છે. તનર્તં્રણનો હુકમ તમને
નકુસાનથી સરુલક્ષત રાખવા માટે કંઈ પણ નરહ કરી શકે. પોિીસ તમતનટો દૂર હોર્ છે જ્ર્ારે હુમિો અથવા કારજેકીંર્માં
સેકન્ડની ર્ણતરી થતી હોર્ છે. ઉદ્ઘાટન રિવસ પર, હુ ંNJ ના અનિુાર બદૂંક કાર્િાને સમહૂ માિી આપીશ . અમે
વમોન્ટની આરે્વાનીને અનસુરીશુ ંઅને િક્ત િેડરિ બદૂંક કાર્િાની તરિ પાછા જઇશુ.ં

મારીવાના

હુ ં"વોર ઓન ડ્રગ્સ" નો તવરોધ કરંુ છ ંકારણ કે તે તબીબી સમસ્ર્ાઓવાળા િોકોન ેપકડે છે અને અમારા પોિીસ
અતધકારીઓન ેશેખીખોર રાજકારણીઓના પોતાના િાર્િા માટે જોખમમા ંમકેૂ છે. આ ્દુ્ધને અંત કરવાના પ્રથમ પર્િાં
તરીકે, હુ ંમારીવાનાને કાર્િેસર બનાવવાની ઇર્ચછા રાખુ ંછ ંઅને સરકારી પરતમટો અથવા વધારાની કરથી તેની
સિુભતાને રોકવા ઇન્કાર કરીશ કારણકે આમ કરવાથી તે પાછા ભરૂ્ભામા ંચાલ્ર્ા જશે.

પખુ્ત વર્

હુ ંNJ મા ંપીવાના, ધમૂ્રપાન અને જુર્ારની ઉંમર 18 સધુી ઘટાડવા માટે એક્ક્ઝક્યરુટવ પાવરનો ઉપર્ોર્ પણ
કરીશ. જો તમારી ઉંમરે િેશ માટે જીવન બલિિાન કરી શકો છો, તો તમે એટિાન્ન્ટક તસટીમા ંપીણુ ંિેવા અથવા પત્તા
રમવા માટે પણ સમથા છો.

હમંેશા તવશ્વાસ,ુ

પીટર જે રોરમેન
ર્વનાર માટે લિબરટેરરઅન

www.Pete4NJ.com  www.NJLP.org 

www.facebook.com/RohrmanForGovernor 

http://www.pete4nj.com/
http://www.njlp.org/



