
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. 



�ક િસટ્ટાર�લી �રપ�બ્લકન 
 
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�ટના ં વ્યવસાયો�ુ ં િનમાર્ણ ક�ુ� હ� ુ.ં સૌથી શે્રષ્ઠ, માર� પત્ની મે�લ�ડાએ અને મ� અમારા ચાર બાળકોને 

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

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

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

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

આપણને આપણા પડોશીઓ સાથે આિથ�ક ર�તે સ્પધાર્ત્મક બનાવશે. છેલ્લે પરં� ુકમ નહ�, �ુ ંગવર્ ભર� ર�તે 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 સાથે 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� અમે જ�ર� કર��ુ ં
 
 



�ફ�લપ મફ� 

ડ�મોક્ર�ટ 
 
ન્� ુ જસ�મા,ં આપણે મોટ� બાબતો કરવા માટ� અને આપણા માગર્મા ં આવતા પડકારોનો સામનો કરવા માટ�  

ટ�વાયેલા છ�એ. એ બાબતે કોઈ પ્ર� નથી ક� ગયા વષ� આપણે �ની �ાર�ય કલ્પના નહોતી કર� તેવી ર�તોમા ં

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�તૂ અને વ� ુસારા ન્� ુજસ��ુ ંિનમાર્ણ 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�તુમ વેતનને વધા�ુ� હ� ુ ં �થી કામદાર પ�રવારોએ તેમના માથા નીચે છાપ�ંુ રાખ�ુ ં ક� ટ�બલ ઉપર 

ભોજન �કૂવાની વચ્ચે પસદંગી કરવી પડતી નથી.  

 
અમે લાખોપિતઓને તેમનો વાજબી �હસ્સો આપવા�ુ ં�િુનિ�ત ક�ુ� �થી મધ્યમ વગર્ને એક િવરામ મળે.  

 
અમે િપ્ર-ક�નો િવસ્તાર કય�, શાળાઓમા ંઐિતહાિસક રોકાણ ક�ુ� અને સફળતા માટ� આ�વન માટ� દર�ક બાળકને 

જ�ર� િશક્ષણની �િુવધા મળે તે �િુનિ�ત કરવા માટ� ટ�શુન �કુ્ત સા�દુાિયક કોલેજની શ�આત કર� હતી.  

 
અમે આરોગ્ય સભંાળનો ખચર્ ઘટાડ�ો હતો અને અમે સવેતન પા�રવા�રક ર� વધાર� હતી – કામદારો હવે 

તેમની જ��રયાતના સમયે તેમના સ્નેહ�જનની સભંાળ લેવા માટ� સમયની ��ુક્ત લઈ શક� છે. 
 
અગાઉના પ્રસાશન દ્વારા આઠ વષ�ની ઉપેક્ષા બાદ સ્ત્રીઓના આરોગ્ય અને પ્રજોત્પાદન અિધકારો�ુ ંરક્ષણ કરવા 

માટ� અમે આયો�જત િપ�તૃ્વ માટ� નાણાક�ય જોગવાઈ�ુ ં�નુ;સ્થાપન ક�ુ� હ� ુ.ં  

 
અમે પયાર્વરણ સબંિંધત 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�યમા ં

દર�ક �ખુ્ય સેવાની લાઈનને બદલવા માટ�ના એક માગર્ ઉપર ન્� ુજસીને ��ૂુ ંહ� ુ.ં  

 
ભાડ� આપનારાઓ, મકાન મા�લકો અને જમીનદારોને મદદ �રૂ� પાડ�ને અને 2,31,000 િવદ્યાથ�ઓ માટ� ડ��ટલ 

િવભાજનને બધં કર�ને, નાના વ્યવસાયોમા ં સેકડો મીલીયન્સ�ુ ં રોકાણ કર�ને અમે ન્� ુ જસ�ને મહામાર�  

પ્રિતભાવ�ુ ંએક મોડલ બનાવ્�ુ ંહ� ુ.ં અમે રસીકરણમા ંરાષ્ટ્ર�ય આગેવાન છ�એ. અને અમને ખબર છે ક� �હ�ર 

આરોગ્ય આિથ�ક ત�ુંરસ્તી�ુ ંિનમાર્ણ કર� છે.  



 
નોકર�ની તાલીમમા ં �નુ:રોકાણ કર�ને અને િનમર્ળ ઉ�ર્ના કામોમા ં મદદ કર�ને, આપણા પયાર્વરણ�ુ ં રક્ષણ 

કરવા સાથે અને આબોહવા ફ�રફારનો સામનો કરવા સાથે ભિવષ્ય માટ� આપણા કામદાર સ�હુને તૈયાર  કર�ને, 

નવાચાર અથર્તતં્રમા ં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�તૂ 

અને વ� ુસા�ંુ બનાવવા માટ� લડ�ુ.ં  

 
  એક કામદાર પ�રવારમા ંમોટો થઈને, મારા માતા-િપતાએ મારામા ં�હ�ર સેવાના અને પરત આપવાના �લૂ્યો 

ર�ડ�ા છે. સખત કામ કરવાની, તમારા પડોશી પાછળ ધરાવવા અને આપણે બધા વ� ુ સા�ંુ કર�એ �યાર� 

આપણામાથંી દર�ક વ� ુસા�ંુ કર� તેવી તેમની માન્યતાઓ મને માગર્દશર્ન આપે છે. પરં� ુ�ખુ્ય બોધ ક� � મ� 

લીધો  હતો તે ક�વી 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 

�ણૂર્ 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 લાબંા સમય �ધુી ટક� રહ�તી અસમાનતાઓ સામે લડવાની જ�ર છે ક� � આ 

મહામાર�એ �લુ્લી �કૂ� દ�ધી છે અને દર�ક વ્ય�ક્ત માટ� એક મજ�તૂ, ન્યાિયક �વૂર્વત �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. 



મેડ�લન હોફમેન  

ન્� ુજસ�ની ગ્રીન પાટ�  
 
2021મા ંગવનર્ર માટ� ન્� ુજસ�ની ગ્રીન પાટ�ના ંઉમેદવાર તર�ક�, �ુ ંરાજક�ય પગલાની સિમિતઓ પાસેથી કોઈ 

�િપયા લઈશ નહ� અને �ખુ્ય કોપ�ર�શનો પાસેથી કોઈ �િપયા લઈશ નહ�. �ુ ં ન્� ુ જસ�ની પ્ર� િસવાયના 

કોઇપણની નૈિતક જવાબદાર� હ�ઠળ રહ�શ નહ�!  

�ુ ંદોડ� રહ્યો � ંકારણ ક� ડ�મોક્ર�ટસ ક� �રપ�બ્લકન્સના ં��ૃદ્ધવાદ માટ� રાહ જોવાનો �બલ�ુલ સમય નથી. સમસ્યા 

િવકાસ, આબોહવા ફ�રફારની સૌમ્યતા ક� ચા� ુ રહ�લી મહામાર� દરિમયાન ખાસ કર�ને, �ણુવતા�કુ્ત આરોગ્ય 

સભંાળની �િુવધા તમામ ન્� ુજસ�ના િનવાસીઓને �રૂ� પાડતી એકલ પ્રાથર્નાવાળ� આરોગ્ય સભંાળની વ્યવસ્થા 

(સસ્તી આરોગ્ય સભંાળનો કાયદો નહ�) અથવા બેદખલ મો�ુફ�ની �ણૂાર્�તૂી 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�ુ ંલેવાની 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 �નુ:પ્રાપ્ય ઉ�ર્માથંી આવે તે માટ� 2030 �ધુી રાહ 

જોવાનો આપણી પાસે સમય નથી. ન્� ુજસ�ની ઉ�ર્ના 100% ઉ�ર્ �નુ:પ્રાપ્ય ઉ�ર્માથંી આવે તે માટ� 2050 

�ધુી 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 સભંાળ :  સસ્તી સભંાળના કાયદામા ંબાધંછોડ કરવી એ આ રા�યની અને આ દ�શની આરોગ્ય સભંાળના ં

સકંટનો ઉક�લ નથી.  ગવનર્ર તર�ક�, �ુ ંસૌ માટ� એક જ પ્રાથર્નાવાળ�, �ધુાર�લ અને  િવસ્તાર�લ તબીબી સભંાળ 

માટ�ની �હમાયત કર�શ. મહામાર� દરિમયાનના હાલના અ�ભુવે એ બતાવ્�ુ ં હ� ુ ંક� આપણી આરોગ્ય સભંાળની 

વ્યવસ્થા ક�વી ખામીભર� છે �યાર� આખા રાષ્ટ્રમા ં 14 મીલીયન �ટલા લોકોએ તેમની નોકર�ઓ �મુાવી હતી 

ત્યાર� તેમણે તેમ�ુ ંઆરોગ્ય વીમા�ુ ંકવચ �મુાવ્�ુ ંહ� ુ.ં તેની ગમે તે પીડા માટ� ભલે સારવાર કરવામા ં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� તેઓને દવાઓ ક� સારવારો પોષાઈ શક� તેમ નથી..   
 
સામા�જક ન્યાય :  ગા�ંના કા�નુીકરણને �નુ:સ્થાપન કરનારા ન્યાય દ્વારા દાયકાઓના ભેદભાવ�ુ ં િનવારણ 

કરવામા ં મદદ કરવાની અપેક્ષા રાખવામા ં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� ખેડનારાઓ તર�ક� પરવાનાઓ આપવામા ં આવેલ 

નથી. તેના બદલે, NJ એક ક�નેડ�યન કંપનીની તરફ�ણ કર� છે. આપણે ન્� ુજસ�મા ંઘર��ુ ંઉછેરની અને મા�લક�ના 

ઉલ્લઘંનોને આપોઆપ હટાવી દ�વાની જ�ર છે. આપણે પોલીસની ક્ષિત�િૂત� અને ડ�ફન્ડ�ગ અને 

ડ�મીલીટર�લાઈઝેશનની જ�ર છે. ICE ના�દૂ કરવાની જ�ર છે અને વતર્માન સપંક� હવે સમાપ્ત થઈ ગયા છે.  



િશક્ષણ : આપણે ચાટર્ર શાળાઓ તરફના ઝોકને ઊલટાવવાની જ�ર છે અને સાવર્જિનક શાળાઓ �ધુારવા 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�ુ ં�નુગર્ઠન 

કર�ુ ંજોઈએ. ચાલો આપણે કોલેજને ટ�શુન �કુ્ત બનાવીએ અને િવદ્યાથ�ના લોનના દ�વાને માફ કર�એ.  

hoffmanforgoernor2021@gmail.com     www.hoffmanforgovnj.com  

mailto:hoffmanforgoernor2021@gmail.com
http://www.hoffmanforgovnj.com/


જોએન એસ. �ુિનયન્સ્ક�  

સમાજવાદ� કામદાર પક્ષ  
 

જોએન એસ. �ુિનયન્સ્ક� એ એક  સગંઠનના ંલડવૈયા છે ક� �ણે ઓઈલ ર�ફાઈનર�ઓ, ર�લમાગ�, માસંના ં

પે�ક�ગમા ંકામ ક�ુ� છે. તે હાલમા ંવોલમાટર્ની એક ડ�લી-વકર્ર છે.  

સમાજવાદ� કામદારોનો પક્ષ અલાબામા કોલસાના ખાણીયાઓથી લઈને નેબીસ્કો કામદારો �ધુી હડતાલ  

કર�ને આજના શ્રિમકોની લડાઈઓ સાથે એકતા�ુ ં િનમાર્ણ કર� છે. સખત મહ�નતથી મેળવેલા લાભો છોડ� દ�વાની 

માગં કરતા મા�લકો તરફથી તેમની �ત�ુ ં રક્ષણ કરવાની બાબતનો કામદારો સામનો કર� છે. �ુિનયન્સ્ક�એ 

ખાણીયાઓની સહાયક ર�લીમા ં જોડાવા માટ� અલાબામા �ધુી �સુાફર� કર� હતી અને તેણીના સાથી કામદારો 

પાસેથી તેમના હળતાળ ફંડમા ંમદદ અને ફાળાના ંસદં�શાઓ મેળવ્યા હતા.  

સગંઠનોએ કામદારોને રસી લીધા બાદ કામ ઉપર પાછા જવા માટ� દોરવા જોઈએ, આપણી �તને 

મા�લકોના ં �ુમલાઓ સામે લડવા માટ�ની ઉ�મ �સ્થિતમા ં�કૂ�ને અને િનદર્યતાનો સામનો કરવા માટ� સગંઠનના ં

સઘંષ�, લડાઈઓ સાથે એકતા�ુ ંિનમાર્ણ કરવા માટ�.   

લાખો બેરોજગાર લોકો અને વધતા �ગાવા સાથે, સગંઠનોએ સઘં કક્ષાના વેતનોમા,ં દવાખાનાઓ,  

શાળાઓ, િનવાસ બાધંવા ક� �ની કામદારોને જ�ર છે તેના માટ� સમવાયી ર�તે નાણા અપાયેલા કામના કાયર્ક્રમ 

માટ� લડાઈ કરવાની જ�ર છે. હડતાલોને  રોકવા માટ� પગારમા ંકોઈ કપાત િવના કાયર્ સપ્તાહને �ૂંકો કરવો! દર�ક 

કરારમા ં�વન િનવાર્હના ખચર્ની કાયદાક�ય જોગવાઈઓ ક� � દર�ક �ક�મત વધારાની ભરપાઈ કરવા માટ� પગાર 

અને િન�િૃ�ના લાભોને વધાર� છે!  

કામદારોએ મા�લકોના ડ�મોક્ર��ટક ક� �રપ�બ્લકન પક્ષોમાથંી �ટા થઈને આપણા સગંઠનો ઉપર આધા�રત, 

આપણો પોતાનો એક રાજક�ય પક્ષ, બનાવવો જોઈએ. SWPનો હ�� ુ�ડૂ�વાદ� વગર્ દ્વારા શોિષત આવા તમામને 

એક કરવાનો  અને તેમના શાસનને સ્થાને કામદારોની અને ખે�ૂતોની સરકાર દ્વારા બદલાવવાની જ�રનો છે.  

હ�રક�ન ઈડાના ંપ�રણામ સ્વ�પે થયેલા �તૃ્�ઓુ �ડૂ�વાદ� શાસન�ુ ંઅને તેનો બચાવ કરતા તમામ પક્ષો�ુ ંએક 

તહોમતના�ુ ંછે.  કામદારોને તેમની કારોમા ં િમટાવી દ�વામા ંઆવ્યા, ભોયરાવાળા એપાટર્મ�ટસમા �ૂબાડ� દ�વામા ં

આવ્યા. હ�રોને તેમના માટ� ઉપ�િવકા મેળવવા, બેઘર અને વીજળ� િવના છોડ� દ�વામા ંઆવ્યા હતા. તૈયાર�ના ં 

ઘાતક અભાવ અને િવલ�ંબત સરકાર� પ્રિતભાવે “�ુદરતી” આપિ�ને એક સામા�જક આફતમા ંપલટાવી હતી.  

�બુામા ંરહ�લી સરકાર �વનના નહ�વત �કુશાન સાથે �ુદરતની પ્રાણ ઘાતક તાકાતોનો સામનો કરવા 

માટ� કામદારો અને ખે�ૂતોને સગં�ઠત કર� છે. તે એટલા માટ� સભંવ છે કારણ ક� કામદારોને તેમના સામ્યવાદ� 

નેતાગીર� દ્વારા એક સમાજવાદ� ક્રાિંત કરવા માટ� સગં�ઠત કરવામા ંઆવ્યા હતા – �ડૂ�વાદ�ઓ પાસેથી રાજક�ય 

સ�ાને તેમના પોતાના હાથમા ંલેવા અને કારખાનાઓ, જમીન અને બ�કો  ઉપર ��ુશ મેળવવા માટ�, પ્ર�ક્રયામા ં

તેમની �તને �પાતં�રત કર�ને. મા�ંુ અ�ભયાન તે ઉદાહારણ�ુ ંઅ�કુરણ કરતા અને અહ� એક પક્ષ�ુ ં િનમાર્ણ 



કરતા ક� � લાખો લોકોને સમાજવાદ� ક્રાિંત કરવા દોર� તેના માટ� અમે�રકામા ંકામ કરતા લોકોની જ�ર�યાતને 

દશાર્વવા�ુ ંછે 

તે માગર્ ઉપર કામ કરતા લોકોએ સ્ત્રીઓની ��ુક્તને મેળવવા માટ� અિનવાયર્ એવા સલામત અને �રુ�ક્ષત 

જન્મ િનયતં્રણ અને ગભર્પાત સહ�ત, સ્ત્રીઓના અિધકારો માટ� લડત કરવાની જ�ર છે. ગભર્પાત પસદં  કરવા 

માટ�ના અિધકાર ઉપરના વતર્માન �ુમલાઓનો િવરોધ કરો.   

કામદાર વગર્ને આપણી પોતાની િવદ�શ નીિતની જ�ર રહ� છે, આપણે સમગ્ર િવ�મા ંકામદાર વગર્ સાથે 

સામાન્ય વગર્ના �હતો�ુ ંઆદાન-પ્રદાન કર�એ છ�એ. આપણે વોિશ�ગટનના ંબધા �દુ્ધોનો િવરોધ કર�એ છ�એ અને 

તેના �બુા ઉપરના પ્રિતબધંની અને ઈરાન, વેને�એલાને ઉ�ર કોર�યાના લોકો ઉપર તે � પ્રિતબધંો લાદ�  છે 

તેની તાત્કા�લક સમા�પ્તની માગં કર�એ છ�એ.  

SWP ય�દૂ�ઓ માટ� આશરા તર�ક� ઇઝરાયલના ં�બનશરતી સ્વીકારની માગં કર� છે. અમે ય�દૂ�ઓ પ્રત્યેના 

િધ�ારનો િવરોધ કરવા માટ� સગંઠનોને િવનતંી કર�એ છ�એ – આગળ વધતા વગર્ના �હતો અને તમામ 

કામદારોની એકતા અને મહ�નત કરતા ખે�ૂતો માટ� એક ઘાતક  જોખમ.   
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ગ્રેગ મેલ ે

�લબટ��રયન 
 
 ન્� ુજસ�ની અસીિમત બો��પ સરકાર, ગવનર્રના વહ�વટ� આદ�શથી સતા લેવાની સાથે અને તેના અસખં્ય અને 

બો��પ ખાતાઓ, ગાડર્ન સ્ટ�ટમા ં�વનને �બનજ�ર� ર�તે દમનકાર� બનાવે છે. આ મોટા રા�યના ં નાગર�કો 

ઉપર કરવેરાના બોજને ઘટાડવા માટ� દાયકાઓમા ં ક�ુ ં જ કરવામા ંઆવ્�ુ ં નથી. આપણે બે �ખુ્ય પક્ષોમાથંી 

ઉમેદવારોને અજમાવ્યા છે. તેઓ ખાસ �હતો ધરાવતા હતા. ઉપરાતં, શ્રી બ્રાઉનસ્ટ�ન ખાતર� આપે છે ક� લોકડાઉન 

સ્ટાઈલના ંવહ�વટ� આદ�શોનો �ુ�ુપયોગ થઇ શક� છે અને લ�મુતીઓ અને અવાજ િવનાના લોકોને સાભંળવાની 

ર�ત િવનાના �કૂ� દ�વા માટ� િનિમ�ત છે. ગવનર્ર અને લેફટ�નટં ગવનર્ર માટ� ફક્ત એક પક્ષ અને એક રા�ય છે, 

આ નવેમ્બરમા,ં ક� � સ્ત્રીઓ, લ�મુિતઓ અને આ રા�યમા ંનહ� સાભંળવામા ંઆવતા લોકોના ંઅિધકારો�ુ ંરક્ષણ 

કરવામા ંપાખડં� નહ� હશે. ફક્ત એક ટ�ક�ટ કરવેરાના બો�ઓને ઘટાડવા માટ� વચનબદ્ધ છે ક� � કરબો�ઓ 

�વુા પ�રવારો અને િન��ૃ વ્ય�ક્તઓને રા�યની બહાર જવા મજ�રૂ કર� છે, જયાર� એક કામ કરતી વહ�વટ� 

કચેર�ને �ળવી રાખીને. ન્� ુજસ�નો લીબટ��રયન પક્ષ એ ન્� ુજસ�મા ંત્રીજો સૌથી મોટો રાજક�ય પક્ષ છે. તે એક 

માત્ર એવો પક્ષ છે � સરકારના કદ અને સરકાર� ખચર્મા ંઘટાડો કરવાની અને ડ્રગ્સ ઉપરના �દુ્ધોની સમા�પ્તની 

માગં કર� છે. જો તમે તમારા રા�યના ધારા ઘડનારાઓ દ્વારા અને વહ�વટ� કચેર� દ્વારા નહ� સાભંળવામા ં

આવવાના કારણે અને સદ�વ વધતા જતા રા�યના બ�ટની �લુામીને લઇ જવાથી અને તમાર� �કુવણીના 

ચેકમાથંી નાણાઓ સતત છ�નવાઈ જવાના કારણે થા�ા હોવ તો, મેલે/બ્રાઉનસ્ટ�નને મત આપો.  
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