�ફ�લપ મફ�
ડ�મોક્ર�ટ
ન્�ુ જસ�માં, આપણે મોટ� બાબતો કરવા માટ� અને આપણા માગર્માં આવતા પડકારોનો સામનો કરવા માટ�
ટ�વાયેલા છ�એ. એ બાબતે કોઈ પ્ર� નથી ક� ગયા વષ� આપણે �ની �ાર� ય કલ્પના નહોતી કર� તેવ ી ર�તોમાં
આપણી પર�ક્ષા લીધી છે . આપણો હવે પછ�નો મોટો પડકાર આપણે અહ�થી �ાં જઈએ છ�એ તે છે .
જવાબ આપણે � ઉ�મ કર�એ છ�એ તે કરવાનો છે આગળ વધો. મને ખબર છે ક� સાથે મળ�ને, આપણે એક વ�ુ
મજ� ૂત અને વ�ુ સારા ન્�ુ જસ��ુ ં િનમાર્ ણ કર� શક�એ છ�એ ક� � દર� ક પ�રવાર માટ� કામ કર� છે .
આપણે પાછલા સાડા ત્રણ વષર્ દરિમયાન ઘ�ુ ં બ�ુ ં િસદ્ધ ક�ુ� છે .
અમે લ�ુતમ વેતનને વધા�ુ� હ�ુ ં �થી કામદાર પ�રવારોએ તેમના માથા નીચે છાપ�ું રાખ�ુ ં ક� ટ�બલ ઉપર
ભોજન � ૂકવાની વચ્ચે પસંદ ગી કરવી પડતી નથી.
અમે લાખોપિતઓને તેમનો વાજબી �હસ્સો આપવા�ુ ં �ુિનિ�ત ક�ુ� �થી મધ્યમ વગર્ને એક િવરામ મળે .
અમે િપ્ર-ક�નો િવસ્તાર કય�, શાળાઓમાં ઐિતહાિસક રોકાણ ક�ુ� અને સફળતા માટ� આ�વન માટ� દર� ક બાળકને
જ�ર� િશક્ષણની �ુિવધા મળે તે �ુિનિ�ત કરવા માટ� ટ�ુશન �ુક્ત સા�ુદ ાિયક કોલેજની શ�આત કર� હતી.
અમે આરોગ્ય સંભાળનો ખચર્ ઘટાડ�ો હતો અને અમે સવેતન પા�રવા�રક ર� વધાર� હતી – કામદારો હવે
તેમની જ��રયાતના સમયે તેમના સ્નેહ �જનની સંભાળ લેવ ા માટ� સમયની �ુ� ક્ત લઈ શક� છે.
અગાઉના પ્રસાશન દ્વારા આઠ વષ�ની ઉપે ક્ષા બાદ સ્ત્રીઓના આરોગ્ય અને પ્રજોત્પાદન અિધકારો�ુ ં રક્ષણ કરવા
માટ� અમે આયો�જત િપ� ૃત્વ માટ� નાણાક�ય જોગવાઈ�ુ ં �ુન ;સ્થાપન ક�ુ� હ�ુ.ં
અમે પયાર્વરણ સંબિં ધત અન્યાય�ુ ં િનવારણ કરવા માટ� �હ�મતભયાર્ પગલાઓ લીધા હતા. તમામ નવા જસ�
વાસીઓ સલામત અને ચોખ્�ુ ં પીવા�ુ ં પાણી મેળવે તે �ુિનિ�ત કર�ને, આવનારા દસ વષ� દરિમયાન રા�યમાં
દર� ક �ુખ્ય સેવાની લાઈનને બદલવા માટ�ન ા એક માગર્ ઉપર ન્�ુ જસીને � �
ૂ ુ ં હ�ુ.ં
ભાડ� આપનારાઓ, મકાન મા�લકો અને જમીનદારોને મદદ � ૂર� પાડ�ને અને 2,31,000 િવદ્યાથ�ઓ માટ� ડ��ટલ
િવભાજનને બંધ કર�ને, નાના વ્યવસાયોમાં સેકડો મીલીયન્સ�ુ ં રોકાણ કર�ને અમે ન્�ુ જસ�ને મહામાર�

પ્રિતભાવ�ુ ં એક મોડલ બનાવ્�ુ ં હ�ુ.ં અમે રસીકરણમાં રાષ્ટ્ર�ય આગેવ ાન છ�એ. અને અમને ખબર છે ક� �હ� ર
આરોગ્ય આિથ�ક તં�ુરસ્તી�ુ ં િનમાર્ણ કર� છે .
નોકર�ની તાલીમમાં �ુન:રોકાણ કર�ને અને િનમર્ળ ઉ�ર્ન ા કામોમાં મદદ કર�ને, આપણા પયાર્વરણ�ુ ં રક્ષણ
કરવા સાથે અને આબોહવા ફ�રફારનો સામનો કરવા સાથે ભિવષ્ય માટ� આપણા કામદાર સ�ુહને તૈયાર કર�ને,
નવાચાર અથર્તત્ર
ં માં ન્�ુ જસ�ના િવશેષ પ્રભાવને પ્રસ્થાિપત કરવા ઉપર અમે એક નવો ભાર � ૂ�ો હતો.
અમે બરાબર ર�તે તે ક�ુ� છે � અમે �દવસ એકથી કરવા ક�ું હ�ુ ં : દર� ક વ્ય�ક્ત માટ� ન્�ુ ં જસ�ને વ�ુ મજ� ૂત
અને વ�ુ સા�ું બનાવવા માટ� લડ�ુ.ં
એક કામદાર પ�રવારમાં મોટો થઈને, મારા માતા-િપતાએ મારામાં �હ�ર સેવાના અને પરત આપવાના � લ્ૂ યો
ર� ડ�ા છે . સખત કામ કરવાની, તમારા પડોશી પાછળ ધરાવવા અને આપણે બધા વ�ુ સા�ું કર�એ �યાર�
આપણામાંથી દર� ક વ�ુ સા�ું કર� તેવી તેમની માન્યતાઓ મને માગર્દશર્ન આપે છે . પરં � ુ �ુખ્ય બોધ ક� � મ�
લીધો હતો તે ક�વ ી ર�તે કાયર્ અને સાથે કામ કરવાની બાબત લોકોના �વનોને કલ્યાણ માટ� બદલી શક� છે તે
હતો.
આ જ કારણથી મ� ગવનર્ર માટ� દોડવા�ુ ં ન�� ક�ુ� હ�ુ,ં અને આજ કારણથી �ુ ં ફર�થી દોડ� રહ્યો �ં. અમા�ું કામ
� ૂણર્ થ�ુ ં નથી – અને �યાર� ન્�ુ જસ� માત્ર ધનવાનો અને સાર� ર�તે જોડાયેલા માટ� જ કામ કર� ત્યાર� અમે
પાછા જઈ શક�એ નહ�. આપણે લાંબા સમય �ુધી ટક� રહ�ત ી અસમાનતાઓ સામે લડવાની જ�ર છે ક� � આ
મહામાર�એ �ુલ્લી � ૂક� દ�ધી છે અને દર� ક વ્ય�ક્ત માટ� એક મજ� ૂત, ન્યાિયક � ૂવર્વત �સ્થિત �ુિનિ�ત કરવાની
જ�ર છે .
�ુ ં તમારો મત મેળવવાની આશા રા�ુ ં �ં �થી કર�ને આપણે સાથે મળ�ને આગળ વધી શક�એ અને તે પ્રગિત�ુ ં
િનમાર્ણ કરવા�ુ ં ચા�ુ રાખીએ.

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 .

