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આ�, ન્� ુજસ� બધી ખોટ� બાબતોમા ં#1 છે.  
  
*રાષ્ટ્રમા ંસૌથી �ચા િમલકત વેરાઓ  

*દ�શમા ંસૌથી ખરાબ ધધંાક�ય વાતાવરણ  

*કોઇપણ બી� રા�ય કરતા વ� ુલોકો બહાર જઈ રહ્યા છે.  

  
હક�કતમા,ં સર�રાસ ન્� ુ જસ�નો િનવાસી તેના �વન સમયની પ્ર�ક્રયા દરિમયાન લગભગ 1 મીલીયન ડોલર 

�ટલી રકમ  કરવેરાઓમા ં�કુવે છે.  કોઇપણ બી�ુ ંરા�ય આની ન�ક પણ નથી..  
  
આ અવ્યવસ્થા પ્રત્યેનો ગવનર્ર મફ�નો જવાબ ઉદ્ધત ર�તે લોકોને એ�ુ ં કહ�વાનો હતો ક� : જો કરવેરાના દર 

તમાર� સમસ્યા હોય તો....અમે ઘ�ુ ંકર�ને તમા�ંુ રા�ય નથી.” 

તમા�ંુ રા�ય નથી ? આ�ુ ંકોણ  કહ� છે?!  

�ુ ંતમને કહ�શ – ગોલ્ડ મેન સાચમાથંી સપંકર્ િવનાનો એક વોલ સ્ટ્ર�ટનો બ�કર � તેને સમ� શકતો નથી અને 

તેની પરવાહ ના કર� તેટલો ધનવાન છે. 

�ફલ મફ� થી અલગ, �ુ ં ન્� ુજસ�મા ંજનમ્યો અને મોટો થયો �ં. અહ� શાળામા ંગયો હતો, માર� �વૂર્ સ્નાતકની 

ડ�ગ્રી મેળવી હતી અને MBAની ડ�ગ્રી સેટોન હોલ �નુીવસ�ટ�માથંી મેળવી હતી; CPA બન્યો હતો; અને બે સફળ 

�ખુ્ય સ્ટ્ર�ટનાં વ્યવસાયો�ુ ં િનમાર્ણ ક�ુ� હ� ુ.ં સૌથી શ્રેષ્ઠ, માર� પત્ની મે�લ�ડાએ અને મ� અમારા ચાર બાળકોને 

અહ� મોટા કયાર્ હતા, અમારા ઉનાળાઓ જસ�ના તટ ઉપર િવતાવીને.  

હવે, �ુ ં ન્� ુજસ�ન ેવ� ુસસ્�ુ ંબનાવવાના એક આયોજન સાથ ેતમારા ગવનર્ર બનવા માટ� દોડ� રહ્યો �ં �થી 

કર�ન ે�વુાન લોકો અહ� શ�આત કર� શક� અને િન��ૃ વ્ય�ક્તઓન ેઅહ� રોકા�ુ ંપોષાઈ શક�. મા�ંુ આયોજન ન્� ુ

જસ�ન ેધધંા માટ� આકષર્ક બનાવશે અને ઉદ્યોગ સાહિસકો ફર�થી નોકર�ઓ�ુ ંસ�ન કરવામા ંમદદ કરશ ેઅન ે

આપણન ેઆપણા પડોશીઓ સાથ ેઆિથ�ક ર�ત ેસ્પધાર્ત્મક બનાવશે. છેલ્લે પરં� ુકમ નહ�, �ું ગવર્ ભર� ર�ત ેરક્ષણ 

કર�શ પરં� ુડ�ફંડ કર�શ નહ� - આપણી પોલીસ �યાર� આપણા બહા�ૂર માણસો અને કાયદાના અમલમા ંરહ�લી 

સ્ત્રીઓ ક� � આપણને સલામત રાખવા માટ� દર�ક �દવસે તેમની �જ�દગીઓ �ુરબાન કર� છે તેમની સાથ ેઊભી હોય 

ત્યાર�.  

�યાર� તમે આ વષ� તમારો મત આપો ત્યાર�,  તમાર� �તને એક પ્ર� �છૂજો : �ફલ મફ�ની �િતમવાદ� 

નીિતઓના ંચાર વષર્ બાદ �ુ ંતમે વ� ુસ�દૃ્ધ બન્યા છો?  

ન્� ુજસ�, અમે વ� ુસા�ંુ કર� શક�એ છ�એ. �યાર� �ુ ંગવનર્ર હોઈશ ત્યાર� અમ ેજ�ર� કર��ુ ં
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ગવનરર્ પદ માટ�ઉમેદવારો વƍચેના તેમના િ◌નણય�મા ંમદદ કરવા, ઉમેદવારોને500 શƞદોથી વધાર� નહ� એ�ુ ં િ◌નવેદન પ�ં ◌ુ 

પાડવાની પરવાનગી આપેછે. નીચેના િ◌નવેદનો ર�ુ થયા છે. 
 
 
ઘી ƛ�જુસી�્ 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�મા ંમદદ કરવા, ઉમેદવારોને500 શƞદોથી વધાર� નહ� એ�ુ ંિ◌નવેદન પ�ં ◌ુ 

પાડવાની પરવાનગી આપેછે. નીચેના િ◌નવેદનો ર�ુ થયા છે. 


