મેડ�લન હોફમેન
ન્�ુ જસ�ની ગ્રીન પાટ�
2021માં ગવનર્ર માટ� ન્�ુ જસ�ની ગ્રીન પાટ�નાં ઉમેદવાર તર�ક�, �ુ ં રાજક�ય પગલાની સિમિતઓ પાસેથ ી કોઈ
�િપયા લઈશ નહ� અને �ુખ્ય કોપ�ર� શનો પાસેથ ી કોઈ �િપયા લઈશ નહ�. �ુ ં ન્�ુ જસ�ની પ્ર� િસવાયના
કોઇપણની નૈિતક જવાબદાર� હ�ઠ ળ રહ�શ નહ�!
�ું દોડ� રહ્યો �ં કારણ ક� ડ�મોક્ર�ટસ ક� �રપ�બ્લકન્સનાં �ૃ�દ્ધવાદ માટ� રાહ જોવાનો �બલ�ુ લ સમય નથી. સમસ્યા
િવકાસ, આબોહવા ફ�રફારની સૌમ્યતા ક� ચા�ુ રહ� લી મહામાર� દરિમયાન ખાસ કર�ને, �ુણવતા�ુક્ત આરોગ્ય
સંભાળની �ુિવધા તમામ ન્�ુ જસ�ના િનવાસીઓને � ૂર� પાડતી એકલ પ્રાથર્ નાવાળ� આરોગ્ય સંભાળની વ્યવસ્થા
(સસ્તી આરોગ્ય સંભાળનો કાયદો નહ�) અથવા બેદ ખલ મો�ુ ફ�ની � ણ
ૂ ાર્�ત
ૂ ી અથવા બેરોજગાર�ના ફાયદાઓની
સમા�પ્ત હોય, ન્�ુ જસ�ને એક વાસ્તિવક �વ-સામા�જક ગ્રીન નવા વ્યવહાર�ુ ં ઘડતર કરવા માટ� એક ઝડપી
અને િનણાર્યક પગ�ું લેવ ાની જ�ર રહ� છે . હ�રક�ન IDA એ આપણને બતાવ્�ુ ં હ�ુ ં ક� ન્�ુ જસ�ને ક�ટલે �શે એક
નવા ગ્રીન ડ�લની જ�ર છે . ન્�ુ જસ�ની ઉ�ર્ના 50 % ઉ�ર્ �ુન:પ્રાપ્ય ઉ�ર્માંથી આવે તે માટ� 2030 �ુધ ી રાહ
જોવાનો આપણી પાસે સમય નથી. ન્�ુ જસ�ની ઉ�ન
ર્ ા 100% ઉ�ર્ �ુન:પ્રાપ્ય ઉ�મ
ર્ ાંથ ી આવે તે માટ� 2050
�ુધી રાહ જોવાનો આપણી પાસે ચો�સપણે સમય નથી. પહ� લાથી જ ઘ�ુ ં મો�ુ ં થઈ ગ�ુ ં છે !! હવે આપણે ઓઈલ
અને ગેસની પાઈપલાઈનો માટ� અથવા �વાશ્મી �ધણ બાળતા પાવર પ્લાન્ટસને પરમીટો આપવા�ુ ં રોક�ુ ં
જ�ર� છે .
આરોગ્ય સંભાળ : સસ્તી સંભાળના કાયદામાં બાંધછોડ કરવી એ આ રા�યની અને આ દ� શની આરોગ્ય સંભાળનાં
સંકટનો ઉક�લ નથી. ગવનર્ર તર�ક�, �ું સૌ માટ� એક જ પ્રાથર્નાવાળ�, �ુધાર� લ અને િવસ્તાર� લ તબીબી સંભાળ
માટ�ની �હમાયત કર�શ. મહામાર� દરિમયાનના હાલના અ�ુભવે એ બતાવ્�ુ ં હ�ુ ં ક� આપણી આરોગ્ય સંભાળની
વ્યવસ્થા ક�વી ખામીભર� છે �યાર� આખા રાષ્ટ્રમાં 14 મીલીયન �ટલા લોકોએ તેમની નોકર�ઓ �ુમ ાવી હતી
ત્યાર� તેમ ણે તેમ�ુ ં આરોગ્ય વીમા�ુ ં કવચ �ુમાવ્�ુ ં હ�ુ.ં તેન ી ગમે તે પીડા માટ� ભલે સારવાર કરવામાં આવી રહ�
હોય તો પણ કોઇપણ વ્ય�ક્તએ �ચ�તા કરવી પડવી જોઈએ નહ�, પછ� તે કોવીડ-19, ક�ન્સર, હાયપરટ�ન્સન,
ડાયાબીટ�સ અને બી� ઘણી બીમાર�ઓ ભલે હોય. કોઇપણ વ્ય�ક્તએ એ બાબતે �ચ�તા કરવી પડવી જોઈએ નહ�
ક� તેમની બીમાર�ઓને �ૂ ર રાખવા માટ� તે ઓને દવાઓ ક� સારવારો પોષાઈ શક� તેમ નથી..
સામા�જક ન્યાય : ગાં�ના કા�ુન ીકરણને �ુન:સ્થાપન કરનારા ન્યાય દ્વારા દાયકાઓના ભેદ ભાવ�ુ ં િનવારણ
કરવામાં મદદ કરવાની અપે ક્ષા રાખવામાં આવી હતી, પરં � ુ તે તે િનષ્ફળ ગઈ છે . કોઈ અ�ેત, ઘઉવણાર્ ક�
મ�હલાની મા�લક�વાળ� કંપનીઓને ડ�સ્પેન્સર�ઓ તર�ક� ક� ખેડ નારાઓ તર�ક� પરવાનાઓ આપવામાં આવે લ

નથી. તેના બદલે, NJ એક ક�નેડ�યન કંપનીની તરફ� ણ કર� છે . આપણે ન્�ુ જસ�માં ઘર� � ું ઉછે રની અને મા�લક�ના
ઉલ્લંઘનોને
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ડ�મીલીટર�લાઈઝેશનની જ�ર છે . ICE ના� ૂદ કરવાની જ�ર છે અને વતર્મ ાન સંપક� હવે સમાપ્ત થઈ ગયા છે .
િશક્ષણ : આપણે ચાટર્ ર શાળાઓ તરફના ઝોકને ઊલટાવવાની જ�ર છે અને સાવર્જિનક શાળાઓ �ુધ ારવા ઉપર
ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરવાની જ�ર છે . આપણે આ અચો�સ સમય દરિમયાન �ૂ રના િશક્ષણને એક િવકલ્પ રાખવો
જોઈએ, મહત્વની ર� સ થીયર�ને શીખવવા�ુ ં ચા�ુ રાખ�ુ ં જોઈએ અને િશક્ષણ માટ� નાણાક�ય જોગવાઈ�ુ ં �ુન ગર્ઠ ન
કર�ુ ં જોઈએ. ચાલો આપણે કોલેજને ટ�ુશન �ુક્ત બનાવીએ અને િવદ્યાથ�ના લોનના દ� વ ાને માફ કર�એ.
hoffmanforgoernor2021@gmail.com

www.hoffmanforgovnj.com

ઘી ƛ�ુજસી�્ ક�મપેન કોƛટ્ર�ƞયશƛસ ◌ુ એƛડ એક્સપેિ◌ƛડચસ�્ િ◌રપોિ◌ટ�્ ં ગ એક્ટ, N.J.S.A. 19:44A-37, આ રાԌયના મતદારોને
ગવનરર્ પદ માટ�ઉમેદવારો વƍચેના તેમના િ◌નણય�માં મદદ કરવા, ઉમેદવારોને500 શƞદોથી વધાર� નહ� એ�ુ ં િ◌નવેદન પ�ં ◌ુ
પાડવાની પરવાનગી આપેછે. નીચેના િ◌નવેદનો ર�ુ થયા છે .

