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COUNTY OF OCEAN

Dear Voter,

In compliance with New Jersey statute, attached please find a hard copy of the official
2017 Gubernatorial Candidate Statements submitted by six of the gubernatorial candidates.

These statements are provided to assist you in making your determination among the
candidates for Governor in the November 7th General Election.

The statements are also available to view, download and print at www.oceancountyclerk.com
our internet website.

Sincerely,

Scott M. Colabella
Ocean County Clerk

Attachment



The New Jersey Campaign Contributions and Expenditures Reporting Act, N.J.S.A. 19:44A-37, allows candidates 
for the office of Governor to provide a statement, not exceeding 500 words, to assist the voters of this State in 
making their determination among the candidates.  Following are the statements submitted.     
  



Kim Guadagno 
Republican 

 

Before casting your ballot, ask yourself a few simple questions: 

Are you or members of your family paying too much in property taxes, which are the highest in the country? 

Is the government taking too much out of your paycheck without any noticeable difference in the services you 

receive, making living in New Jersey unaffordable? 

Do you believe that state government should be audited to ensure that your tax dollars are being spent 

efficiently and wisely? 

If you answered YES to any of these questions, I ask you to consider voting for me. 

With the highest property taxes in the country, New Jersey has reached a breaking point.  Too many of our 

friends, family and neighbors are struggling to put food on their table, losing their homes or even moving to 

other states.  As a working mom who raised her three boys in New Jersey, I know we have to make our state 

more affordable for families, and I firmly believe the best way to do it is become more efficient and cut 

property taxes for the middle class.  

My comprehensive property tax cut program will save middle class families and seniors up to $3,000 a year on 

their property tax bills by capping school taxes at 5 percent of household income.  This will give families 

certainty and ensure that no family has to move out-of-state because of high property taxes.  If similar 

programs can work in states like Illinois and Massachusetts, it can work in New Jersey. 

If elected governor, I will also root out waste and make government run more efficiently by conducting a 

detailed performance audit of all aspects of state government.  This includes cancelling the unnecessary $300 

million renovation of the State House in Trenton.  My priority will always be to put New Jersey families first.  

As a former sheriff and prosecutor, I know we cannot make New Jersey a “Sanctuary State,” which would only 

protect violent criminals and make our state less safe.  As governor, I will always support law enforcement and 

first responders.  This includes negotiating a fair deal to our state’s pension crisis to secure the retirement of 

thousands of public workers.  

Other candidates for governor like Phil Murphy, who spent his career on Wall Street, have proposed billions in 

additional state government spending and admitted he would increase taxes by at least $1.3 billion to pay for 

it.  New Jersey tried that kind of Wall Street approach once before under Jon Corzine, and it would only make 

our state less affordable and send more of our families and businesses fleeing New Jersey for other states.  

This campaign is bigger than ‘Republican’ or ‘Democrat.’ It is about the future – not the past – and making our 

state better for all New Jerseyans.  Instead of yelling and shouting at each other, it is time to put the 

hardworking taxpayers of New Jersey first so that we can once again make New Jersey an affordable place to 

live, work and raise a family.  



Phil Murphy 
Democrat 

 
If we get our economy right, we get New Jersey right. Yet for eight painful years Chris Christie and Kim 

Guadagno have gotten it wrong. I am running for governor because New Jersey needs a stronger, fairer 

economy and I have a plan to get us there.  

 

Let’s start with the facts. Today, families in New Jersey are paying more and getting less. That is not by 

accident, nor is the rest of America in the same shape. While median household incomes across the country 

grew from 2010 to 2015 New Jersey families saw their incomes fall. People are working harder yet making less 

money; that is simply unacceptable. 

 

Parkway and Turnpike tolls increased 50%. NJ Transit fares are up 36% while service, safety, and reliability 

declined. College tuition at state schools is approximately 20% higher than eight years ago. And property taxes 

have risen 17%. 

 

We need to be very clear about something — it wasn’t a question of whether our state had the money, it was 

a choice about how that money was used, such as giving out $8 billion in corporate tax breaks, underfunding 

public schools by nearly $9 billion. It’s no coincidence that property taxes have gone up for middle and 

working class families while millionaires got tax cuts. 

 

We’ve seen 11 straight credit rating downgrades, and our fiscal condition is the worst in the country. None of 

our problems have been solved. They’ve only gotten worse. 

 

But I am an optimist, and we can put things right. 

 

It starts by reclaiming our dominance in the innovation economy and investing in infrastructure to create new 

jobs at good wages. It’s making college more affordable, and standing up for the right things, like funding 

Planned Parenthood and women’s health programs. 

 

It’s property tax relief that starts by fully funding our public schools. It’s asking the wealthiest New Jerseyans 

to pay their fair share, and revamping ineffective tax breaks that have only benefitted big corporations. It’s 

ending the practice of overpriced hedge funds managing state pensions. 

 

It’s reforming our criminal justice system, including the legalization and taxation of marijuana to bring in 

hundreds of millions in new revenues. 

 

It’s creating an innovative Public Bank to invest in New Jersey’s small businesses, not Wall Street's profit 

centers.  It’s equal pay and a stronger minimum wage.  It’s building a Green Economy with good jobs. 

 



New Jersey needs bolder and more visionary leadership. This state is blessed with an unmatched location, a 

talented work force, and great institutions of learning. We need to put those to work instead of neglecting 

them. 

 

I don’t come from Trenton’s failed special interest politics. And I don't owe the special interests anything. I 

spent my career learning how economies grow and create jobs. 

 

We need to make New Jersey’s economy stronger and fairer, to make this a state that works for every family. 

We need to move beyond small politics dominated by the special interests. We need a governor who will have 

your back. I will. 

 

  



Gina Genovese 
Independent 

 

 On November 7th you have an opportunity to cast a powerful vote for the future of New Jersey. My 

goal is to reduce property taxes across the state by at least 15% by 2022, which will return $4 Billion to our 

economy and to the pockets of every New Jersey homeowner.  

 Should you take a risk and vote for an independent candidate? Perhaps a better question is, should you 

award your vote to either the Democrats or Republicans?  Neither party has moved our state forward, 

particularly with regard to reducing our highest in the nation property taxes. A vote outside the two major 

parties is your chance to steer New Jersey in a new direction, turning our state away from insider politics and 

the fiscal disaster that big money, political machines and purchased elections have given us.  

 As the ONLY candidate who has served as a Mayor, I have seen Trenton’s inaction and incompetence. 

As a result, I founded the non-partisan, non-profit Courage to Connect NJ. For ten years, as Executive Director, 

I have been a fierce and tireless advocate working with taxpayers, local and county officials, school boards and 

fire commissioners who have realized our current administration system is redundant, inefficient and far too 

costly. This inefficiency can only be addressed by consolidating municipalities and services. This is why I am 

running for Governor.   

 My work with Courage to Connect NJ has been challenging, largely because of the absence of any 

support from Trenton. I worked with a retired Scotch Plains resident who formed a commission to study the 

consolidation of Scotch Plains with Fanwood. His three years of intensive effort, and his dream of reducing 

property taxes for residents of both municipalities, screeched to a halt when the State refused to fund the 

study.  

 I also worked with the visionary leaders in Princeton who, after an arduous effort, consolidated 

Princeton Borough and Princeton Township into a single entity, one that now saves its residents approximately 

$3 million annually. Our state leadership has never acknowledged this success, much less built on it.  

 In South Hunterdon, I worked with the school boards to combine its four school districts into a single 

unified district, one that would better serve the faculty, parents and students. South Hunterdon’s taxpayers 

were disappointed by the lack of leadership and support from Trenton and funded the study themselves.  

 I now work with the residents of Mt. Arlington and Roxbury, who are making history by studying the 

merger of their municipalities and school districts. Our state government will not provide $7,500 for a 

consolidation study. This is shameful! 

 I am running for Governor to provide the missing state leadership to finally reduce our unbearable 

property tax burden and improve the quality of life or all of us who love New Jersey. We can make our state a 

great place to live, work and retire.  

 Voting for Independent Gina Genovese on November 7th can lead us to a sustainable future for you and 

New Jersey.  



Seth Kaper-Dale 
Green 

 
Do you have a choice this November 7th?  Yes!! 
 
In New Jersey, the political bosses of both major parties eat from the same banquet table and only throw 
crumbs to the rest of us.  We’re left struggling to get by. 
  
In sixteen years as a central Jersey pastor and social justice activist, I’ve launched and administered non-profit 
organizations running programs to improve lives. This work includes providing a) affordable housing for 
homeless veterans, young women aging out of foster homes and people exiting prison; b) mental health 
services; and c) after-school programs.  Our work resettling refugees and defending immigrant rights gained 
notoriety in 2012, when my church provided sanctuary to nine Indonesians. 
  
My running mate, Lisa Durden of Newark, is a film producer, social media presence and expert commentator.  
Essex County College fired her after she defended a Black Lives Matter event on national television. Lisa and I 
believe our state is only as healthy as those with the least.  Everyone deserves the chance to thrive.  Our 
“Last Are First” platform creates a well-spring of opportunities surging up from below, including: 
 

• Full funding for public education. Related to that, children must know where they’ll sleep at night.  
We’ll support families by expanding the Rental Assistance Program and increasing childcare and after-
school programs. 

 

• Increased funding for affordable housing while combatting apartheid neighborhoods to promote 
school de-segregation. 

 

• Reforming our criminal justice system to eliminate racial disparity in policing and sentencing, ending 
mandatory minimums and starting prisoner re-entry on Day One of a prison term. The imprisoned 
should keep their right to vote. And prison labor must be paid decent wages! 

 

• Protecting the environment by halting fossil fuel pipeline expansion and eliminating carbon emissions 
by 5% annually.  We will confront polluters harming poor communities.  We’ll promote renewable 
energy that will drive new jobs. 

 

• Defending undocumented immigrants in our communities against the Trump policies of ethnic 
cleansing.  We will promote Sanctuary and extend drivers licenses to immigrants. 

 

• Supporting union organizing, the right to collective bargaining, equal pay for women, prevailing 
wages and a minimum wage of $15/hour. 

 

• Enacting Single-payer Medicare for All. Healthcare is a right from cradle to grave!  Eliminating the 
profit motive from healthcare saves money.  This will decrease property and rental taxes, lower 



college costs and help save state pensions.  
 

• Creating a public bank which will empower NJ to extend credit to re-build our failing water and 
transportation infrastructure, halt residential foreclosures and provide low-interest student loans.  

 

• Ending corporate welfare and adding new income tax brackets, so that those making millions 
significantly increase their contributions for the common good.   

 

• Legalizing marijuana with a focus on job creation for communities confronting discrimination 
including people with disabilities, transgender persons and urban youth. 

 

• Combatting violence against women and children and defending a woman’s right to control her own 
body. 

 
The Green Party’s Seth Kaper-Dale and Lisa Durden are the Only Progressives Running for the statehouse.  
Make us your choice November 7; we will be your voice in Trenton. 
 
Visit our campaign website: www.KaperDaleForGovernor.com 
 
  

http://www.kaperdaleforgovernor.com/


Peter J. Rohrman 
Libertarian 

 
LIBERTARIAN PHILOSOPHY: Freedom, Limited Government, Peace, Tolerance, and Free Markets 

YOU 

 Excited for a virtual 3rd term of Corzine or Christie? How about 4 more years of failed policy? Clearly, 

there will be no change if you elect a Democrat or Republican. It’s time for a real change. I’m here to give you 

the Libertarian choice.  

ME 

 Born in Passaic. Raised in Carlstadt/E. Rutherford. Single father raising 2 boys in Bergen County. I’m 

struggling to make ends meet raising my family in NJ. I’ve spent a lifetime in service to you – U.S. Marine Corps 

Rifleman, Volunteer Firefighter, Youth Athletic Couch, and working with the youth of Newark implementing 

outreach educational programs. I ask you to allow me to serve you further by electing me, Peter J. Rohrman, 

as Governor. 

FISCAL DEMOCRACY 

 The average NJ family is forced to pay approximately 30% of their income to the state, county, and 

municipal governments. My “Fiscal Democracy” plan will limit this to 10% and allow you, the individual, to 

choose which government programs your tax payments will fund. This moves the power of appropriations out 

of irresponsible legislators’ hands, and places that power directly into yours. YOU WILL CHOOSE WHAT TO 

FUND OR DE-FUND. “Fiscal Democracy” will eliminate property tax, gas tax, sales tax, and even vehicle 

registration fees. “Fiscal Democracy” creates massive incentive for companies to re-locate to NJ and will 

eliminate unemployment. More info: www.Pete4NJ.com/tax-plan 

SCHOOL CHOICE 

 Your child’s education shouldn’t be dictated by your zipcode. I am advocating for voucher programs 

that will allow municipalities to cut their educational costs in half, improve their education, and give parents a 

choice of where their child attends school. We’ll give local school boards the power to hand parents a check 

for their child’s education. This could be as much as $18,000 per child for tuition to attend a school that best 

meets your child’s needs. 

WEAPONS 

 The right to defend your person, property, and home is non-existent in NJ. A restraining order will do 

nothing to protect you from harm. Police are minutes away when seconds count in an assault or carjacking. On 

Inauguration Day, I will sign a mass pardon from most of NJ’s draconian gun laws. We’ll follow Vermont’s lead, 

and revert to federal gun law only.  

 

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


MARIJUANA 

 I oppose the “War on Drugs” as it prosecutes people with medical problems and endangers our police 

officers at the benefit of blustering politicians. As a first step in ending this war, I intend to legalize marijuana 

and refuse to inhibit its accessibility with government permits or additional taxes that would force it back 

underground. 

AGE OF MAJORITY 

 I will also use executive power to reduce drinking, smoking, and gambling age in NJ to 18. If you are old 

enough to die for your country, you should be able to have a drink or play cards in Atlantic City.  

Semper Fi, 

PETER J. ROHRMAN 

Libertarian for Governor 

www.Pete4NJ.com  www.NJLP.org 

www.facebook.com/RohrmanForGovernor 

  

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


Vincent Ross 
Independent 

 

We The People of New Jersey need to be represented.  As far as memory serve’s The working People of 

New Jersey has not been represented by no Governor to Date.  Our dollar value has gotten smaller, but our 

taxes and Fines AKA (which is another form of raising Taxe’s) has gone up to the point of working poor: it’s 

driving people to leave our wonderful state in droves and by the dozen’s: I’m Looking to stop the bleeding and 

do what our constitution says; and represent the working Person of our state it’s time we can not wait any 

longer.  Vote Vincent Ross for Governor of the State of New Jersey and be apart of the representation  This is 

Vincent Ross and I aprove this message 

 



La Ley de Informes de Aportaciones y Gastos de Campaña de Nueva Jersey (New Jersey Campaign 

Contributions and Expenditures Reporting Act), N.J.S.A. 19: 44A-37, permite a los candidatos al cargo de 

Gobernador hacer una declaración, que no exceda de 500 palabras, para ayudar a los votantes de este Estado 

a hacer su determinación entre los candidatos. A continuación se presentan las declaraciones presentadas. 

 



Kim Guadagno 
Republicana 

 

Antes de votar, hágase unas cuantas preguntas sencillas: 

¿Usted o los miembros de su familia están pagando demasiado en impuestos a la propiedad, que son los más 

altos del país? 

¿Está el gobierno tomando demasiado de su cheque de pago sin ninguna diferencia notable en los servicios 

que usted recibe, por lo que vivir en New Jersey es inasequible? 

¿Cree usted que el gobierno estatal debería ser auditado para asegurar que el dinero que usted paga en 

impuestos se gaste de manera eficiente y prudente? 

Si respondió SÍ a cualquiera de estas preguntas, le pido que considere votar por mí. 

Con los más altos impuestos a la propiedad en el país, New Jersey ha llegado a un punto de ruptura. 

Demasiados de nuestros amigos, familiares y vecinos están luchando para poner comida en la mesa, 

perdiendo sus casas o incluso se están mudando a otros estados. Como madre trabajadora que crió a sus tres 

hijos en New Jersey, sé que tenemos que hacer que nuestro estado sea más asequible para las familias, y creo 

firmemente que la mejor manera de hacerlo es ser más eficiente y reducir los impuestos a la propiedad para la 

clase media. 

Al limitar los impuestos escolares a 5 por ciento del ingreso familiar, mi amplio programa de reducción de 

impuestos a la propiedad les ahorrará a las familias de clase media y a las personas de la tercera edad hasta 

$3,000 al año en sus facturas de impuestos sobre la propiedad. Esto dará a las familias seguridad y hará que 

ninguna familia tenga que irse del estado debido a los altos impuestos a la propiedad. Si programas similares 

pueden funcionar en estados como Illinois y Massachusetts, puede funcionar en New Jersey. 

Si soy electa gobernadora, también eliminaré el desperdicio y haré que el gobierno funcione de manera más 

eficiente, realizando una detallada revisión del desempeño de todos los aspectos del gobierno estatal. Esto 

incluye cancelar la innecesaria renovación de $300 millones de la Casa del Estado de Trenton. Mi prioridad 

siempre será poner primero a las familias de New Jersey. 

Como ex alguacil y fiscal, sé que no podemos hacer de New Jersey un "estado santuario", que sólo protegería 

a los delincuentes violentos y haría que nuestro estado fuera menos seguro. Como gobernadora, siempre 

respaldaré a las fuerzas del orden público y a los primeros en responder. Esto incluye negociar un trato justo 

respecto a la crisis de pensiones de nuestro estado para asegurar la jubilación de miles de trabajadores 

públicos. 

Otros candidatos a gobernador como Phil Murphy, que pasó su carrera en Wall Street, han propuesto miles de 

millones de dólares en gastos adicionales del gobierno estatal, y admitió que aumentaría los impuestos en al 

menos $1,300 millones para pagar por ellos. New Jersey ya intentó una vez aplicar ese tipo de estrategia de 



Wall Street bajo Jon Corzine, y solamente haría más caro vivir en nuestro estado y más de nuestras familias y 

empresas huirían de New Jersey para otros estados. 

Esta campaña es más grande que 'Republicana' o 'Demócrata'. Es sobre el futuro –no el pasado– y hacer que 

nuestro estado sea mejor para todos los habitantes de New Jersey. En lugar de gritar y berrear el uno al otro, 

es hora de poner a los contribuyentes de New Jersey, que tanto trabajan, en primer lugar para que podamos 

una vez más hacer de New Jersey un lugar asequible para vivir, trabajar y criar a una familia. 



Phil Murphy 
Demócrata 

 
Si corregimos nuestra economía, New Jersey prosperará. No obstante, durante ocho dolorosos años, Chris 
Christie y Kim Guadagno han errado. Me estoy postulando para gobernador porque New Jersey necesita una 
economía más fuerte y más justa, y yo tengo un plan para lograrlo. 
 
Comencemos con los hechos. Hoy, las familias de New Jersey están pagando más y obteniendo menos. Esto no 
es por accidente, ni el hecho que el resto del país no está en la misma situación. Mientras que el ingreso 
medio de los hogares en todo el país creció de 2010 a 2015, las familias de New Jersey vieron caer sus 
ingresos. La gente está trabajando más duro, pero ganando menos dinero; esto es simplemente inaceptable. 
 
 Los peajes del Parkway y el Turnpike aumentaron el 50%. Las tarifas de NJ Transit subieron el 36%, mientras 
que el servicio, la seguridad y la confiabilidad declinaron. La matrícula universitaria en las escuelas estatales es 
alrededor del 20% más alta que hace ocho años. Además, los impuestos a la propiedad han aumentado el 
17%. 
 
Tenemos que ser muy claros acerca de algo: no era cuestión de si nuestro estado tenía el dinero, sino el hecho 
de que se tomó la decisión de cómo utilizar ese dinero e incluyó dar $8 mil millones en exenciones fiscales a 
las corporaciones, quedándose corto el financiamiento de las escuelas públicas en casi $9 mil millones. No es 
casualidad que los impuestos a la propiedad hayan aumentado para las familias de clase media y obrera, 
mientras que los millonarios obtuvieron recortes de impuestos. 
 
Hemos visto 11 rebajas consecutivas de nuestra calificación crediticia y nuestra condición fiscal es la peor en el 
país. No se ha resuelto ninguno de nuestros problemas. Sólo han empeorado. 
 
Pero soy optimista y podemos corregir el rumbo. 
 
Comienza recuperando nuestro dominio en la economía de la innovación e invirtiendo en infraestructura para 
crear nuevos empleos con buenos salarios. Es hacer la educación universitaria más asequible y defender las 
cosas correctas, como financiar Planned Parenthood y los programas de salud de la mujer. 
 
Es reducir los impuestos a la propiedad, lo que comienza con el financiamiento total de nuestras escuelas 
públicas. Es pedir a las personas más ricas de New Jersey que paguen su parte justa, y modernizar los 
incentivos fiscales ineficaces que sólo han beneficiado a las grandes corporaciones. Es poner fin a la práctica 
de que fondos de cobertura de alto costo gestionen las pensiones del estado. 
 
Es reformar nuestro sistema de justicia penal, incluyendo la legalización y la tributación de la marihuana para 
atraer cientos de millones en nuevos ingresos. 
 
Es crear un Banco Público innovador que invierta en las pequeñas empresas de New Jersey, no en los centros 
lucrativos de Wall Street. Es paga igualitaria y un salario mínimo más fuerte. Es desarrollar una economía 
ecológica con buenos trabajos. 



 
New Jersey necesita líderes más audaces y más visionarios. Nuestro estado ha sido bendecido con una 
ubicación inigualable, una fuerza de trabajo talentosa y grandes instituciones de aprendizaje. Necesitamos 
ponerlos a trabajar en lugar de descuidarlos.  
 
Yo no vengo de la política fallida de intereses especiales de Trenton. Ni le debo nada a los intereses especiales. 
Pasé mi carrera aprendiendo cómo las economías crecen y crean empleos.  
 
Tenemos que hacer la economía de New Jersey más fuerte y más justa, para hacer que nuestro estado le 
responda a cada familia. Necesitamos ir más allá de la pequeña política dominada por los intereses especiales. 
Necesitamos a un gobernador que vigile nuestro bienestar. Yo lo haré. 
 



Gina Genovese 
Independiente 

 

 El 7 de noviembre, usted tiene la oportunidad de votar poderosamente por el futuro de New Jersey. Mi 

objetivo es reducir los impuestos a la propiedad en todo el estado en al menos un 15% para 2022, lo que 

devolverá $4 mil millones a nuestra economía y a los bolsillos de cada propietario de una casa en New Jersey. 

 ¿Debería arriesgarse y votar por una candidata independiente? Tal vez una mejor pregunta sea, 

¿debería otorgar su voto a los demócratas o republicanos? Ninguno de los dos partidos ha hecho progresar a 

nuestro estado, particularmente con respecto a reducir nuestros impuestos a la propiedad, que son los más 

altos de la nación. No votar por uno de los dos partidos principales es su oportunidad de encauzar a New 

Jersey hacia un nuevo rumbo, alejando a nuestro estado de la política privilegiada y el desastre fiscal que nos 

han causado las grandes sumas de dinero, la influencia de las maquinarias políticas y las elecciones 

compradas. 

 Como la ÚNICA candidata que ha fungido como Alcalde, he visto la inacción e incompetencia de 

Trenton. Como consecuencia, fundé Courage to Connect NJ (Valor para enlazar a NJ), entidad no partidista y 

no lucrativa. Durante diez años, como Directora Ejecutiva, he sido una defensora encarnizada e incansable que 

trabaja con contribuyentes, funcionarios locales y del condado, juntas escolares y comisionados de bomberos, 

que han comprendido que nuestro actual sistema de administración es redundante, ineficiente y demasiado 

costoso. Esta ineficiencia sólo se puede resolver consolidando municipios y servicios. Por eso me postulo para 

Gobernadora. 

 Mi trabajo con Courage ti Conecte NJ ha sido un desafío, en gran parte debido a la ausencia de apoyo 

por parte de Trenton. Trabajé con un residente jubilado de Scotch Plains que formó una comisión para 

estudiar la consolidación de Scotch Plains con Fanwood. Sus tres años de intenso esfuerzo y su sueño de 

reducir los impuestos a la propiedad para los residentes de ambos municipios, se detuvieron cuando el Estado 

se negó a financiar el estudio. 

 También trabajé con los líderes visionarios de Princeton, quienes, después de un arduo esfuerzo, 

consolidaron a Princeton Borough y Princeton Township en una sola entidad, que ahora ahorra a sus 

residentes aproximadamente $3 millones al año. Nuestros líderes estatales nunca han reconocido este éxito y 

mucho menos lo han propagado. 

 En South Hunterdon, trabajé con las juntas escolares para combinar sus cuatro distritos escolares en 

un solo distrito unificado, que serviría mejor al cuerpo docente, los padres y los estudiantes. Los 

contribuyentes de South Hunterdon resultaron decepcionados por la falta de dirección y apoyo por parte de 

Trenton, y financiaron el estudio ellos mismos. 

 Ahora trabajo con los residentes de Mt. Arlington y Roxbury, que están haciendo historia al estudiar la 

fusión de sus municipios y distritos escolares. Nuestro gobierno estatal se niega a dar $7,500 para un estudio 

de consolidación. ¡Esto es vergonzoso! 



 Me estoy postulando para Gobernadora para proveer el liderazgo estatal que mucha falta hace, para 

finalmente reducir nuestra insostenible carga tributaria inmobiliaria y mejorar la calidad de vida de todos los 

que amamos a New Jersey. Podemos hacer de nuestro estado un gran lugar para vivir, trabajar y jubilarse. 

 Votar por la independiente Gina Genovese el 7 de noviembre puede llevarnos a un futuro sostenible 

para usted y New Jersey. 



Seth Kaper-Dale 
Verde 

 
¿Tiene opciones este 7 de noviembre? ¡¡Sí!! 
 
En New Jersey, los jefes políticos de los dos partidos principales comen de la misma mesa de banquetes y sólo 
tiran migas al resto de nosotros. No nos queda más que luchar para sobrevivir. 
  
En dieciséis años como pastor y activista de justicia social en la región central de Jersey, he iniciado y 
administrado organizaciones sin fines de lucro que ofrecen programas para mejorar vidas. Este trabajo incluye 
proveer a) vivienda asequible para veteranos sin hogar, mujeres jóvenes que están saliendo de hogares de 
crianza y personas que salen de prisión; b) servicios de salud mental; y c) programas extraescolares. Nuestro 
trabajo de reasentamiento de refugiados y defensa de los derechos de los inmigrantes ganó notoriedad en 
2012, cuando mi iglesia proporcionó santuario a nueve indonesios. 
 
Mi compañera de fórmula, Lisa Durden, de Newark, es productora de cine, una presencia en medios sociales y 
comentarista experta. El Essex County College la despidió después de que ella defendiera un acontecimiento 
de Black Lives Matter en la televisión nacional. Lisa y yo creemos que nuestro estado es solo tan sano como 
aquellos que menos tienen. Todos merecemos la oportunidad de prosperar. Nuestra plataforma “Last Are 
First” (“Los últimos son los primeros”) crea una fuente de oportunidades que surgen desde el fondo e 
incluyen: 
 

• Financiamiento total de la educación pública. Relacionado con ello, los niños deben saber dónde van a 
dormir cada noche. Apoyaremos a las familias, ampliando el Programa de Asistencia de Alquiler y 
aumentando los programas de cuidado de niños y extraescolares. 

 

• Mayor financiamiento para viviendas asequibles, a la vez que se lucha contra los barrios de 
segregación racial para promover la desegregación escolar. 

 

• Reformar nuestro sistema de justicia penal para eliminar la disparidad racial en el patrullaje y la 
imposición de sentencias, poniendo fin a las sentencias mínimas obligatorias y comenzando la 
reintegración de los presos el primer día de su pena de prisión. Los presos deberían conservar su 
derecho a votar. ¡Y se debe pagar un sueldo decente por el trabajo en las prisiones! 

 

• Proteger el medio ambiente, deteniendo la expansión de gasoductos de combustibles fósiles y 
eliminando las emisiones de carbono en un 5% cada año. Vamos a hacer frente a los contaminadores 
que dañan a las comunidades pobres. Promoveremos la energía renovable que fomentará nuevos 
empleos. 

 

• Defender a los inmigrantes indocumentados de nuestras comunidades contra las políticas de limpieza 
étnica de Trump. Promoveremos los santuarios y expediremos licencias de conducir a los inmigrantes. 

 



• Apoyar la organización sindical, el derecho a la negociación colectiva, la igualdad salarial para las 
mujeres, los salarios imperantes y un salario mínimo de $15/hora. 

 

• Promulgar un solo pagador de Medicare para todos. ¡La atención médica es un derecho desde la cuna 
hasta la tumba! Eliminar el motivo de lucro en la atención médica ahorra dinero. Esto reducirá los 
impuestos a la propiedad y al alquiler, reducirá los costos universitarios y ayudará a salvar las 
pensiones del estado. 

 

• Crear un banco público que permitirá a NJ extender crédito para reconstruir nuestra infraestructura 
de agua y transporte, suspender las ejecuciones hipotecarias residenciales y ofrecer préstamos 
estudiantiles a bajo interés. 

 

• Acabar con la asistencia social corporativa y agregar nuevos niveles de impuestos sobre la renta, para 
que los que ganan millones de dólares aumenten significativamente sus contribuciones para el bien 
común. 

 

• Legalizar la marihuana, con un enfoque en la creación de empleos en las comunidades que se 
enfrentan a la discriminación, incluyendo personas con discapacidades, transexuales y jóvenes 
urbanos. 

 

• Combatir la violencia contra las mujeres y los niños y defender el derecho de una mujer a controlar 
su propio cuerpo. 

 
Seth Kaper-Dale y Lisa Durden del Partido Verde son los únicos progresistas postulándose para la casa del 
estado. Vote por nosotros el 7 de noviembre; seremos su voz en Trenton. 
 
Visite el sitio web de nuestra campaña: www.KaperDaleForGovernor.com 
 

http://www.kaperdaleforgovernor.com/


Peter J. Rohrman 
Libertario 

 
FILOSOFÍA LIBERTARIA: Libertad, gobierno limitado, paz, tolerancia y mercados libres 

USTED 

 ¿Le entusiasma la posibilidad de un 3er mandato como la de Corzine o Christie? ¿Qué tal 4 años más de 

políticas fracasadas? Claramente, no habrá cambio alguno si elige a un Demócrata o a un Republicano. Ha 

llegado el momento de hacer un cambio real. Yo le brindo la opción Libertaria. 

ACERCA DE MÍ 

 Nací en Passaic. Crecí en Carlstadt/E. Rutherford. Soy padre soltero y estoy criando a 2 hijos varones en 

el condado de Bergen. Lucho para llegar a fin de mes con lo suficiente para proveer para mi familia en NJ. Mi 

vida ha transcurrido en servicio de la población: fui fusilero en el U.S. Marine Corps, bombero voluntario, 

entrenador atlético juvenil y trabajé con jóvenes de Newark en la implementación de programas educativos 

de divulgación. Les pido que me permitan continuar sirviéndoles, eligiéndome a mí, Peter J. Rohrman, como 

Gobernador. 

DEMOCRACIA FISCAL 

 La familia promedio de NJ se ve obligada a pagar aproximadamente el 30% de sus ingresos a los 

gobiernos estatales, de condado y municipales. Mi plan de “Democracia fiscal” limitará esto a 10% y le 

permitirá a usted, el individuo, elegir qué programas gubernamentales sus pagos de impuestos financiarán. 

Esto desplaza el poder de las apropiaciones de manos de los legisladores irresponsables y coloca ese poder 

directamente en las suyas. USTED DECIDIRÁ QUÉ FINANCIAR O DEJAR DE FINANCIAR. La “Democracia fiscal” 

eliminará el impuesto a la propiedad, el impuesto sobre la gasolina, el impuesto sobre las ventas e incluso los 

derechos de matriculación de vehículos. La “Democracia fiscal” creará incentivos masivos para que las 

empresas vuelvan a New Jersey, y eliminará el desempleo. Más información: www.Pete4NJ.com/tax-plan 

OPCIÓN DE ESCUELAS 

 La educación de sus hijos no debería ser dictada por su código postal. Estoy recomendando programas 

de vales que permitan a los municipios reducir sus costos educativos a la mitad, mejorar la educación que 

brindan y dar a los padres opciones de escuelas para sus hijos. Le daremos a las juntas escolares locales el 

poder de entregar a los padres un cheque para la educación de sus hijos. Esto podría ser hasta $18,000 por 

niño para la matrícula de su hijo, para que asista a la escuela que mejor satisfaga sus necesidades. 

ARMAS 

 El derecho a defenderse a sí mismo, su propiedad y su hogar no existe en NJ. Una orden de restricción 

no hará nada para protegerle de posibles daños. La policía está a minutos de distancia cuando los segundos 

cuentan en un asalto o robo de auto. El día de inauguración, firmaré un perdón masivo contra la mayoría de 

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


las leyes de armas draconianas de NJ. Seguiremos el ejemplo de Vermont y volveremos a la ley federal sobre 

armas solamente. 

MARIHUANA 

 Me opongo a la “guerra contra las drogas”, ya que persigue a las personas con problemas médicos y 

pone en peligro a nuestra policía en beneficio de políticos burlones. Como primer paso para terminar con esta 

guerra, pretendo legalizar la marihuana y rehusar inhibir su accesibilidad con permisos gubernamentales o 

impuestos adicionales que la obliguen a volver a la clandestinidad. 

MAYORÍA DE EDAD 

 También usaré el poder ejecutivo para bajar la edad para poder beber, fumar y apostar en New Jersey 

a 18 años. Si se es lo suficientemente grande para morir por nuestro país, se debe poder tomar una bebida o 

participar en un juego de naipes en Atlantic City. 

Semper Fi, 

PETER J. ROHRMAN 

Libertario para Gobernador 

www.Pete4NJ.com  www.NJLP.org 

www.facebook.com/RohrmanForGovernor 

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


Vincent Ross 
Independiente 

 

Nosotros, el pueblo de New Jersey, necesitamos estar representados. En lo que respecta al servicio de 

la memoria, la gente trabajadora de New Jersey no ha sido representada por ningún Gobernador hasta la 

fecha. Nuestro valor monetario se ha reducido, pero nuestros impuestos y multas AKA (que es otra forma de 

subir los impuestos) han subido hasta el punto de los trabajares pobres: han llevado a la gente a dejar nuestro 

maravilloso estado en masa y por docenas. Estoy buscando detener la hemorragia y hacer lo que dice nuestra 

constitución; y representar a las personas trabajadoras de nuestro estado. Ha llegado el momento; no 

podemos esperar más. Vote por Vincent Ross para Gobernador del estado de New Jersey y sea parte de la 

representación. Soy Vincent Ross y apruebo este mensaje. 



뉴저지 캠페인 기부 및 지출 보고 법, N.J.S.A. 19:44A-37은 주지사직을 위한 후보자가 본  주의 
유권자들이 입후보자간에 누구를 선택해야할지를 결정하는데 도움을 주기 위해 500자내로 작성된 
진술문을 제공하도록 합니다. 다음은 제출된 진술문입니다.     



킴 과다노 (Kim Guadagno) 
공화당 

 

투표를 하시기 전에 다음과 같은 몇가지 간단한 질문을 자신에게 해보십시오. 

여러분과 여러분의 가족이 미국내에서 가장 높은 재산세를 너무 많이 지불하고 있습니까? 

여러분이 받는 서비스가 눈에 띄는 차이가 없이 월급에서 정부가 너무 많은 돈을 떼어내고 있어 
뉴저지에서 살기가 힘들지 않습니까? 

여러분의 세금이 효율적이고 현명하게 지출되도록 주정부가 감사를 받아야한다고 생각하십니까? 

위의 질문 중 어느 하나라도 그렇다고 답한 경우, 저에게 투표 해 주시기를 부탁드립니다. 

미국내에서 가장 높은 재산세로, 뉴저지는 더 이상은 참을 수 없는 지경에까지 이르렀습니다. 우리의 
친구, 가족 및 이웃 사람 중 너무 많은 사람들이 음식을 식탁에 놓기가 힘들어지고, 집을 잃거나 심지어 
다른 주로 이사가려고까지 고심하고 있습니다. 저는 뉴저지에서 세 명의 아들을 키우는 일하는 
엄마로서, 가족을 위해 좀 더 저렴하게 살 수 있는 주를 만들어야함을 알고 있습니다. 그리고 이를 위한 
최선의 방법은 중산층의 재산세를 절감하고 효율적인 운영이 되어야 한다고 믿습니다.  

저의 포괄적인 재산세 감면 프로그램을 통해 가구 소득의 5 %로 학교 세금을 제한함으로써 중산층과 
노인들이 재산세에 대해 연간 최대 $3,000불까지  절약할 수 있게 됩니다. 이것은 가족들에게 확실성을 
부여하게 되고 높은 재산세로 인해 어느 가족도 주를 떠나 이사가는 일이 없도록 보장하게 됩니다. 
유사한 프로그램이 일리노이와 매사추세츠 같은 주에서 성공적이므로, 이는 뉴저지에서도 성공할 수 
있습니다. 

주지사로 선출되면, 정부의 모든 측면에 대한 세부적인 성과 감사를 실시하여 낭비를 근절하고, 정부를 
보다 효율적으로 운영할 것입니다. 여기에는 Trenton의 정부 청사에 대한 불필요한 3 억 달러의 
리모델링을 취소하는 것도 포함됩니다. 내 우선 순위는 항상 뉴저지 가족을 최우선에 두는데 있습니다.  

전직 보안관이자 검사였던 제가 뉴저지를 폭력적인 범죄자를 보호하고 우리 주를 덜 안전하게 만드는 
"피난처 주 (Sanctuary State)"를 만들 수 없다는 것을 알고 있습니다. 주지사로써 저는 항상  법 집행 
기관과 초기 대응자 (first responders)를 지원할 것입니다. 여기에는 수천명의 공무원 은퇴가 보장되도록 
주정부 연금 위기에 대한 공정한 협상이 포함됩니다.  

월 스트리트에서 경력을 쌓은 필 머피 (Phil Murphy)와 같은 주지사 후보는 추가 주정부 지출에 수십억 
달러를 제안했으며 그것을 위해 적어도 13 억 달러 이상의 세금을 인상 해야 한다는 것을 인정했습니다. 
뉴저지는 존 코자인 (Jon Corzine) 산하에서 전에 그런 종류의 월 스트리트 접근법을 한번 시도 했으며, 
이는 우리 주에서 살기가 더 힘들게만 만들어, 우리의 가족과 기업이 뉴저지를 떠나 다른 주로 이주하게  
만들게 할 뿐입니다.  



이 캠페인은 ‘공화당’ 또는 ‘민주당”을 초월합니다. 과거가 아닌 미래에 대한 것입니다. 모든 뉴저지 
주민을 위해 보다 나은 주를 만들어야 합니다. 서로 고함을 지르는 대신에, 이제는 뉴저지에서 열심히 
일하는 납세자들을 우선적으로 두어 뉴저지가 살고, 일하고, 가족을 키우기에 저렴한 장소로 다시 
만들어야 합니다.  



필 머피 (Phil Murphy) 
민주당 

 
우리 경제가 제대로 된다면, 뉴저지의 경제도 제대로 될 것입니다. 그러나 크리스 크리스티 (Chris 
Christie)와 킴과다노 (Kim Guadagno)로 인한 8년이란 잘못된 고통스런 임기가 있었습니다. 저는 뉴저지 
주에 더 강하고 공정한 경제가 필요하기 때문에 주지사 선거에 출마하며 이런 필요 달성을 위한 계획을 
가지고 있습니다. 
 
사실에 입각해서 시작해 봅시다. 오늘날 뉴저지에 사는 가족들은 지출은 더 많아지고 얻는 것은 점점 
적어지고 있습니다. 이러한 현상은 우연히 발생한 것이 아니며, 나머지 미국은 뉴저지 같은 형편에 있지 
않습니다. 미 전역의 가계 평균 소득이 2010 년에서 2015 년 사이에 증가한 반면 뉴저지 가정의 소득은 
하락하는 것을 보았습니다. 사람들이 일은 더 많이 하지만 돈은 적게 법니다. 이것은 단순히 받아들일 수 
사안이 아닙니다. 
 
파크 웨이 및 유료 도로 통행료는 50 % 나 증가했습니다. 뉴저지 환승 요금이 36 %나 증가한 반면에, 
서비스, 안전 및 신뢰성은 떨어졌습니다. 주립 학교의 대학 학비는 8 년 전보다 약 20 %나 뛰었습니다. 
그리고 재산세는 17%나 올랐습니다. 
 
우리는 뭔가 분명히 해야할 필요가 있습니다. 우리 주가 돈이 있는지 여부에 대한 질문이 아니었고, 
질문은 80 억 달러의 법인세 감면은 있었지만, 거의 90 억 달러에 가까운 기금은 공립학교에 공급되지 
못하는등 해당 돈에 대한 사용처의 선택이었습니다, 백만장자가 감세를 받는 동안 중산층과 노동자 
계급의 재산세가 위로 치솟는 것은 우연이라고 볼 수 없습니다. 
 
우리는 11 번이나 되는 연속 신용 등급 하락을 보았으며 우리의 재정 상태는 미국내 최악입니다. 우리 
문제를 어느 누구도 해결하지 못했습니다. 문제는 더 악화만 되어 갔습니다. 
 
하지만 전 낙관주의자이기 때문에, 문제를 올바르게 풀어나갈 수 있습니다. 
 
혁신 경제에서 우위를 되찾고 좋은 임금으로 새로운 일자리를 창출하기 위한 인프라에 대한 투자로 
시작합니다. 가족 계획(Planned Parenthood) 및 여성 건강 프로그램에 자금을 지원하는 것과 같이, 대학 
학비를 보다 저렴한 가격으로 만들고 올바른 사안들을 지원하는 것입니다. 
 
공립학교에 완전한 기금 지원을 통해 시작되는 재산세를 감면해야 합니다. 부유한 뉴저지 주민들에게 
공정한 분배를 요구하고 대기업에게만 이익이 되는 비효율적인 세금 감면 제도를 개선하는 것입니다. 
주정부 연금을 관리하는 비싼 헤지 펀드의 관행을 철폐하는 것입니다. 
 
수억 수천만 달러의 세입을 올리기 위해 마리화나의 합법화 및 과세를 비롯하여 형사 사법 제도를 
개혁하는 일입니다. 
 
월스트리트의 이익 센터 (Wall Street's profit centers)가 아닌 뉴저지의 중소기업에 투자 할 혁신적인 공공 
은행을 창출하는 일입니다. 이는 평등 임금과 강력한 최저 임금에 해당됩니다. 좋은 직업들이 녹색 
경제를 구축합니다. 



 
뉴저지는 좀 더 과감하고 좀 더 비전있는 리더십이 필요합니다. 뉴저지주는 비할데없이 좋은 위치와 
유능한 인력, 훌륭한 교육 기관이 있는 축복받은 주입니다. 우리는 이러한 축복들을 무시하는 대신에 
운영이 되도록 해야합니다. 
 
저는 Trenton의 실패한 특별 관심사 정치에 속하지 않습니다. 저는 특별 관심사에 대한 어떤 의무도 
없습니다. 저는 경제가 성장하고 일자리를 창출하는 방법을 배우는데 저의 경력을 사용했습니다. 
 
우리는 뉴저지 경제를 더욱 강력하고 공정하게 만들어 모든 가족을 위해 일하는 주로 만들어야 합니다. 
우리는 특수 관심사가 지배하는 작은 정치를 넘어서야 합니다. 유권자 여러분을 받쳐 줄 주지사가 
필요합니다. 제가 이루어 드리겠습니다. 
 



지나 제노비스 (Gina Genovese) 
독립당 

 

 11 월 7 일은 뉴저지의 미래를 위해 강력한 한표를 던지는 기회입니다. 저의 목표는 2022 년까지 
주 전역에 걸쳐서 재산세를 최소 15 % 이상 감면하는데 있습니다. 이렇게 되면 우리 경제에 그리고 모든 
뉴저지 주택 소유자의 주머니로 40 억 달러를 돌려주게 됩니다.  

 위험을 감수하며 독립당 후보자에게 투표해야 됩니까? 아마 이것이 더 나은 질문일 수도 
있습니다. 민주당원이나 공화당원에게 투표 해야 하는 겁니까? 특히 미국내 재산세 중 가장 높은 
재산세를 부담하는 뉴저지의 재산세를 줄이는 일과 관련해, 어느 당도 우리 주가 앞으로 나가지 못하게 
했습니다. 2 개 주요 정당 이외의 투표를 통해 우리의 큰 돈, 정치적 기계 및 돈으로 산 선거를 통해 
주어진 내부자 정치 및 재정적 재앙으로부터 벗어나, 새로운 방향으로 뉴저지를 이끌어갈 기회입니다.  

 시장으로 복무한바 있는 유일한 후보자로서 저는 Trenton의 무능함과 무능력을 보았습니다. 
따라서, 당에 속하지 않은 사람으로, 비영리 단체인 Courage to Connect NJ를 설립했습니다. 10 년 동안 
저는 납세자, 지방 및 카운티 공무원, 교육 위원회 및 소방 국장과 협력하며 치열하고 지칠 줄 모르게 
옹호해 온 실행 이사로서, 현재의 행정 시스템이 중복되고 비효율적이며 비용이 많이 드는 것을 깨닫게 
되었습니다. 이러한 비효율성은 자치체와 서비스를 통합함으로써만이 해결 될 수 있습니다. 이것이 
내가 주지사로 출마한 이유입니다.   

 Trenton의 지원이 없었기 때문에 Courage to Connect NJ 와의 일은  방대한 도전이었습니다. 저는 
Fanwood와 Scotch Plains의 합병을 연구하는 위원회를 구성했던 은퇴한 Scotch Plains 거주민과 함께 
협력했습니다. 3 년간의 집중적인 노력과 두 지방 자치 단체 거주민의 재산세 감면에 대한 꿈은 
주정부가 연구비 지원을 거부했을 때 중단되었습니다.  

 저는 힘든 노력 끝에, Princeton Borough와 Princeton Township을 하나의 실체 (해당 주민들이 
연간 약 3백만 달러를 절약하게 한) 로 합병한 Princeton 의 비전있는 지도자들과도 협력했습니다. 우리 
주 정부의 리더십은 이 절약에 대한 성공을 결코 인정하지 않았으며, 더구나 그 성공을 바탕으로 이러한 
모델을 시도해 보지도 않았습니다.  

 South Hunterdon에서 저는 4 개의 교육구를 단일 통일 지구 즉, 교수진, 학부모 및 학생에게 더 
나은 서비스를 제공 할 수있는 지구로 통합하기 위해 교육위원회와 협력했습니다. South Hunterdon 
납세자들은 Trenton의 지도력과 지원이 부족하여 실망했고 연구비를 자체 조달했습니다.  

 저는 이제 자치체와 교육구의 합병 연구를 통해 역사를 만들어 나가는 Mt. Arlington과 Roxbury 
주민과 함께 협력하고 있습니다. 주 정부는 통합 연구를 위한 7,500 달러의 비용을 제공하지 않을 
것입니다. 창피한 일입니다! 

 제가 주지사에 출마하는 이유는 견디기 힘든 재산세 부담을 줄이고 뉴저지를 사랑하는 우리 모든 
사람들의 삶의 질을 향상시키기 위한 실종된 주정부 리더십을 제공하기 위해서 입니다. 우리는 주를 
살기 좋고, 일하기 좋으며, 은퇴하는데 좋은 곳으로 만들 수 있습니다.  

 11 월 7 일에 독립당 Gina Genovese에 투표해 주시면 여러분과 뉴저지의 보존을 통한 지속가능한 
미래로 인도 할 수 있습니다.  



세스 캐이퍼 데일 (Seth Kaper-Dale) 
그린 (Green) 

 
이번 11월 7일에 대한 선택이 있습니까? 예!! 
 
뉴저지에서 두 주요 정당의 정치적 우두머리들은 같은 연회 테이블에서 식사를 하고 부스러기를 남은 
사람들에게 던지기만 합니다. 우리는 겨우 생존할 수 있는 상태로 방치되었습니다. 
  
센츄럴 저지 목사이자 사회 정의 운동가로서 지난 16 년 동안 저는 삶을 개선하기 위한 프로그램을 
운영하는 비영리 단체를 출범시키고 관리했습니다. 이 일에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다: a) 
노숙자 퇴역군인, 위탁 가정에서 나이로 인해 더 이상 머물 수 없는 젊은 여성 및 출감자를 위한 저렴한 
주택 제공; b) 정신 건강 서비스; c) 방과후 프로그램. 저희 교회가 9 명의 인도네시아인에게 피난처를 
제공했을 때, 2012 년에 우리의 난민 정착과 이민자 권리 보호에 대한 대중 인식이 높았습니다. 
  
저의 러닝 메이트인 Newark의 Lisa Durden은 영화 제작자, 소셜 미디어 프레즌스 및 전문 평론가입니다. 
Essex County College는 리사가 전국 TV에서 흑인 삶이 중요하다(Black Lives Matter )는 이벤트를 
옹호하자 그녀를 해고했습니다. 리사와 저는 지극히 작은자(가난한자) 하나에게 베푸는 것 만큼이나 
우리 주도 건강할 수 있다고 믿습니다. 누구나 번창할 기회에 대한 자격이 있습니다. “나중된 자가 
먼저되는” 즉 가난한 자를 먼저 돌보는 일은 아래에서 위로  급등하는 샘솟는 기회를 만들며, 여기에는 
다음이 포함됩니다. 
 

• 공교육을 위한 완전 기금 조달. 이와 관련해, 자녀들은 밤에 어디서 자야할 지를 알아야 합니다. 
우리는 임대 지원 프로그램을 확대하고 육아 및 방과후 프로그램을 확대하여 가족을 지원할 
것입니다. 

 
• 학교의 인종차별 철폐를 촉진하기 위해 인종 차별 이웃과의 싸움 중에 저렴한 주거지를 위한 
기금의 증진. 

 
• 경찰의 단속 및 법정의 판결, 의무적 최소한의 선고 철폐, 수감자의 복역 기간 첫 날에 사회로의 
복귀를 준비하여 인종간 불균형의 철폐를 위한 형사 사법 제도의 개혁. 수감자는 그들의 투표권을 
유지해야 합니다. 교도소에서의 노동은 반드시 적절한 임금이 지불되어야 합니다! 

 
• 화석 연료 파이프 라인 확장을 중단하고 연간 5 %의 탄소 배출을 없앰으로써 환경 보호. 우리는 
가난한 지역 사회에 해를 끼치는 오염 생성업체와 대결할 것입니다. 우리는 새로운 일자리를 창출 
할 재생 가능 에너지를 장려 할 것입니다. 

 
• 인종을 청소하는 트럼프 정책에 대항하여 우리 지역 사회에 있는 서류 미비 이민자를 보호할 
것입니다. 우리는 피난처를  장려하고 운전 면허증을 이민자들에게까지 확대해 나갈 것입니다. 

 
• 노조 조직, 단체 교섭권, 여성에 대한 동등한 보수, 현행 임금 및 최저 임금 15 달러 / 시간당 지원. 

 



• 모든 사람을 위한 단일 지불 메디케어 제정. 헬스 케어는 요람에서 무덤까지! 헬스 케어의 이익에 
대한 동기를 제거하여 금액 절약. 그러면 재산세 및 임대세가 감소하고 대학 비용이 감소하며 주 
연금을 절약 할 수 있습니다.  

 
• 뉴저지가 실패한 수도 (water) 인프라와 교통 인프라를 재건하고 주택 압류를 중단하며 저리의 
학생 대출을 제공 할 수있도록 크레딧 연장  권한을 행사할 수 있는 공공 은행 창출.  

 
• 기업 복지를 철폐하고 새로운 소득세 층을 추가함으로써 수백만 달러를 버는 사람들이 공동선 

(common good)에 대한 기여도를 크게 높일 수 있도록 합니다.   
 

• 장애인, 트랜스 젠더 및 도시 청소년을 포함해 차별을 당하는 사람들에 맞서 지역 사회를 위한 
고용 창출에 중점을 둔 마리화나의 합법화. 

 
• 여성과 어린이에 대한 폭력을 위해 싸우고 여성의 신체를 통제 할 수있는 여성의 권리를 보호. 

 
녹색당의 세스 캐이퍼-데일 (Seth Kaper-Dale)과 리사 더든 (Lisa Durden)만이 주의회 의사당의 진보 
출마자 입니다. 11월 7일에 우리로 여러분의 선택이 되게 하십시오. 우리가 Trenton에서 여러분의 
목소리를 대변할 것입니다. 
 
다음의 선거 캠페인 웹사이트를 방문하십시오: www.KaperDaleForGovernor.com 
 



피터 J. 로만 (Peter J. Rohrman) 
자유당 

 
자유당의 철학: 자유, 정부의 권한 제한, 평화, 관용 및 자유 시장 

유권자 여러분은 

 Corzine 이나 또는 Christie의 가상 3차 임기에 흥분되십니까? 4 년 더 실패한 정책으로 가기를 
원하십니까? 분명히 말씀드리지만, 유권자 여러분이 민주당이나 공화당을 선출한다면, 변화는 기대할 
수 없습니다. 지금이야말로 진정한 변화의 시간입니다. 유권자분들께 자유당의 선택의 기회를 드립니다.  

저는 

 Passaic 출생으로 Carlstadt/E Rutherford 에서 성장했습니다. Bergen 카운티에서 싱글 아빠로 
2명의 아들을 키우고 있는 중입니다. 전 뉴저지의 제 가족들 부양을 위한 기본 생활비를 버는데 힘들어 
하고 있습니다. 저는 해병대 소총수로, 자원 봉사 소방관, 청소년 운동 코치, 및 뉴워크 청소년과 
협력하는 교육 프로그램을 이행하는 등 유권자 여러분을 섬기는데 평생을 바쳤습니다. 피터 J. 로만을 
주지사로 선출해 주셔서 앞으로 여러분을 섬길 수 있게 해 주십시오. 

재정 민주주의 

 평균 뉴저지 가족들은 소득의 약 30 %를 주, 카운티 및 시 자치 단체에 지불해야 합니다. 저의 
“재정 민주주의” 계획은 이것을 10%로 제한하고, 납세자의 세금이 사용되는 정부 프로그램을 여러분 
개인이 선택할 수 있게 하겠습니다. 이를 통해 무책임한 입법자의 손에서 세출 예산에 대한 권한을 
빼앗고 그 권한이 직접 유권자의 것이 되게 하겠습니다. 사용예산 기금이나 또는 예산 기금 제거는 
여러분의 선택에 달려있습니다. “재정 민주주의” 는 재산세, 가스세, 판매세 및 차량 등록비를 없앨 
것입니다. "재정 민주주의"는 기업들이 뉴저지로 이전 할 수 있도록 막대한 인센티브를 창출하고 
실업자를 없앨 것입니다. 보다 자세한 정보는 다음 웹사이트 참조: www.Pete4NJ.com/tax-plan 

학교의 선택 

 여러분 자녀 교육은 우편 짚코드로 결정되어서는 안됩니다. 저는 시 자치 단체가 그들의 
교육비를 반으로 줄이고, 교육 향상은 물론, 자녀가 가야할 학교를 부모가 선택할 수 있게 하는 바우처 
프로그램을 찬성합니다. 우리는 해당 교육구 위원회가 학부모에게 세금환불로 학부모가 그들 자녀 
교육비를 충당할 수 있게 하는 권한을 부여할 것입니다. 이는 자녀의 필요에 가장 부합하는 학교에 
다니는 학비의 경우 자녀 1 명당 최대 $18,000 달러가 될 수 있습니다. 

무기 소지 

 여러분 개인과, 재산, 주택을 지키기 위한 권리는 뉴저지주에 존재하지 않습니다. 접근 금지 
명령은 위험으로부터 아무것도 여러분을 보호하지 못합니다. 폭행이나 자동차 강탈이 있을 시에 초를 
다투는 시간에 재빨리 경찰이 제 시간에 도착하지 못합니다 . 즉 총을 소지하고 있다면 경찰을 이렇게 
부를 필요가 없겠지요 . 취임식 날에, 저는 뉴저지의 낡은 총기법 위반자들 대부분을 대량 사면하는데 



서명할 것입니다. 우리는 버몬트 주가 시행하는 것을 따라 할 것이며 연방 총기법으로만 복귀할 
것입니다. 

마리화나 

 저는 사람들이 의료 문제로 고소하고 큰소리치는 정치인들의 이익으로 경찰을 위험에 빠뜨리기 
때문에 "마약과의 전쟁"에 반대합니다. 이 전쟁을 끝내기 위한 첫 단계로, 저는 마리화나를 합법화하여 
마리화나가 잠행적으로 복귀되게 하는 정부 허가나 부가세로 마리화나의 접근을 거부합니다. 

성인 연령 

 또한 뉴저지의 음주, 흡연 및 도박 연령을 18 세로 줄이기 위한 행정권을 사용할 것입니다. 
여러분이 나라를 위해 죽을 수 있는 충분한 연령이 되었을 때, 애틀랜틱 시티에서 음료수나 카드 놀이를 
할 수 있어야합니다. 

언제까지나 충실한 (Semper Fi), 

PETER J. ROHRMAN 
주지사를 위한 자유당 

www.Pete4NJ.com  www.NJLP.org 
www.facebook.com/RohrmanForGovernor 



빈센트 로스 (Vincent Ross) 
독립당 

 

우리 뉴저지 주민들은 대변자가 필요합니다. 지금까지 우리가 기억하는 바로는 뉴저지 
노동자들을 위해 주지사가 대변해 주는 일은 없었습니다. 우리의 달러 가치는 점점 작아지는 반면, 
세금과 벌금 즉 세금을 올리는 또 다른 형태는 치솟기만 하며 일하는 빈곤층에게 고통만 안기며, 많은 
이곳의 주민들이 뉴저지를 등지고 떠나고 있습니다. 저는 이러한 손실을 중단시키고 헌법에 명시된 
것을 준수하고, 우리 주 (State) 노동자들을 대변하기 원합니다. 지금이 더이상 기다릴 수 없는 
시간입니다. 뉴저지 주 주지사로 그리고 대변의 일부가 되도록 빈센트 로스( Vincent Ross)에게 투표 
해주십시오. 저는 Vincent Ross입니다. 이 메시지를 승인합니다. 



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. 



કમ આુડાગનો (Kim Guadagno) 

રપ લકન 

મતદાન કરતા પહલેા,ં પોતાને થોડા ંસરળ પ્ર ો પછૂો: 

શુ ંતમે અથવા તમારા પિરવારના સ યો ખબૂ િમલકત કર ભરો છો,  દેશમા ંસૌથી વધ ુછે? 

તમને મળતી સેવાઓમા ંકોઈ ન ધપાત્ર તફાવત વગર, શુ ંસરકાર તમારા પૅકચેકમાથંી ખબૂ વધારે પૈસા લઇ લે છે થી ય ૂ

જસીર્મા ંરહવે ુ ંપરવડી ન શકે તેવુ ંબની ગયુ ંછે? 

શુ ંતમે માનો છો કે તમારા ટેક્સ ડૉલર અસરકારક રીતે અને બિુ પવૂર્ક ખચર્વામા ંઆવી ર ા છે તેની ખાતરી કરવા માટે રા ય 

સરકારની ઑિડટ કરવી જોઈએ? 

જો તમે આમાથંી કોઈ પણ પ્ર નો જવાબ હા મા ંઆ યો હોય, તો હુ ંતમને મારા માટે મતદાન કરવા િવચારવાનુ ંકહીશ. 

દેશમા ંસૌથી વધ ુસપંિ  કરને લીધે, ય ુજસીર્ ભાગંવાની અણી પર પહ ચી ગયુ ંછે. આપણા ઘણા િમત્રો, કુટંુબીજનો અને 

પડોશીઓ મળૂભતૂ જ િરયાતો માટે સઘંષર્ કરી ર ા ંછે, તેમના ઘરો ખોઈ ર ા છે અથવા અ ય રા યોમા ંપણ ચા યા જઈ ર ા છે. 

એક કાયર્શીલ મા ંતરીકે, ણે ય ૂજસીર્મા ંતેના ત્રણ છોકરાઓનો ઉછેર કય , મને ખબર છે કે આપણે આપણા રા યને પિરવારો માટે 

વધ ુસ તુ ંબનાવવુ ંપડશે, અને હુ ંિનિ તપણે માનુ ં  ંકે તે કરવાનો ે ઠ માગર્ છે વધ ુકાયર્ક્ષમતા અને મ યમ વગર્ માટે િમલકત 

કર નો ઘટાડો. 

મારો યાપક સપંિ  કર કપાત કાયર્ક્રમ શાળા કરને કૌટંુિબક આવકના 5% સધુી મયાર્િદત કરીને મ યમ વગર્ પિરવારો અને 

વિર ઠોને તેમના પ્રોપટ  ટેક્સ િબ સ પર વાિષર્ક $ 3,000 સધુીની બચત કરાવશે આ પિરવારોને િનિ તતા આપશે અને તેની 
ખાતરી કરશે કે ઉ ચ િમલકત કરને કારણે કોઇ પણ પિરવારને રા યમાથંી બહાર જવાની જ ર ન પડે. જો સમાન કાયર્ક્રમો 
ઇિલનોઇ અને મેસે યસેુ સ વા રા યોમા ંચાલી શકે, તો તે ય ૂજસીર્ મા ંપણ ચાલી શકે. 

મને જો ગવનર્ર ચ ૂટંવામા ંઆવે, તો હુ ંબગાડને ર  કરીશ અને રા ય સરકારના તમામ પાસાઓની િવગતવાર કામગીરી 
ઓિડટ કરીને સરકારને વધ ુઅસરકારક રીતે ચલાવીશ. તેમા ંટે્ર ટનમા ં ટેટ હાઉસના િબનજ રી $ 300 િમિલયનના 
નવીનીકરણને રદ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.  મારી અગ્રતા હમેંશા ં ય ૂજસીર્ના કુટંુબોને પ્રથમ મકૂવા માટે રહશેે. 

ભતૂપવૂર્ શેિરફ અને સરકારી વકીલ તરીકે, હુ ંજાણુ ં  ંકે અમે ય ુજસીર્ને "અભયાર ય રા ય,"  િહંસક અપરાધીઓનુ ંરક્ષણ કરશે 

અને આપણા રા યને ઓ  ંસલામત બનાવશે, ન બનાવી શકીએ.  ગવનર્ર તરીકે, હુ ંકાયદાનુ ંઅમલીકરણ અને પ્રથમ પ્રિતભાવ 

આપનારાઓનુ ંહમેંશા સમથર્ન કરીશ. આમા ંહજારો જાહરે કાયર્કરોની િનવિૃ ને સરુિક્ષત કરવા આપણા રા યના પે શન કટોકટીના 
વાજબી સોદા માટે વાટાઘાટોનો સમાવેશ થાય છે. 



િફલ મફ  વા ગવનર્ર માટેના અ ય ઉમેદવારો, મણે વોલ ટ્રીટ પર પોતાની કારિકદ  વીતાવી હતી, તેમણે રા ય સરકાર 
ખચર્મા ંવધારાના અબજોની દરખા ત કરી છે અને વીકાયુર્ં છે કે તેની ચકૂવણી માટે ઓછામા ંઓછા $1.3 અબજનો 
કર વધારો કરશે.  ય ૂજસીર્એ તે પ્રકારનો વોલ ટ્રીટનો અિભગમ એક વખત જોન કોઝાર્ઈન હઠેળ કય  હતો, અને તે ફક્ત આપણા 
રા યને ઓ  ંપરવડી શકાય તેવુ ંબનાવશે અને આપણા કુટંુબો અને યવસાયોને ય ૂજસીર્થી ભગાડી અ ય રા યો તરફ ધકેલશે. 

આ બંેશ 'િરપિ લકન' અથવા 'ડેમોકે્રટ’ કરતા ંમોટી છે.  તે ભિવ ય િવશે છે - ભતૂકાળ નિહ, - અને તમામ ય ુજસીર્ના લોકો માટે 

રા યને વધ ુસારંુ  બનાવવા િવશે છે.  એકબીજા પર ચીસો અને રાડારાડ કરવાને બદલે, આ સમય ય ૂજસીર્ના મહનેત ુ

કરદાતાઓને આગળ કરવાનો છે થી આપણે ફરી એક વાર ય ૂજસીર્ને રહવેા, કામ કરવા અને કુટંુબને ઉછેરવા માટે એક પોસાય 

તેવુ ં થળ બનાવી શકીયે.  



ફીલ મફ  (Phil Murphy) 

ડેમોકે્રટ 
 

જો આપણુ ંઅથર્તતં્ર બરાબર છે, તો ય ૂજસીર્ બરાબર છે. તેમ છતાયં, આઠ દુઃખદાયક વષ મા ંિક્રસ િક્ર ટી અને િકમ 

ગડુગ્નોએ ખોટંુ કયુર્ં છે. હુ ંગવનર્ર માટે ઉભો ર ો  ંકારણ કે ય ૂજસીર્ને મજબતૂ, વાજબી અથર્તતં્રની જ ર છે અને મારી 
પાસે યા ંપહ ચવાની યોજના છે. 
 
ચાલો હકીકતો સાથે શ  કરીએ. આ , ય ૂજસીર્મા ંપિરવારો વધ ુચકૂવણી કરી ર ા ંછે અને ઓ  ંમેળવી ર ા છે. આ 

અક માતથી નથી, અને બાકીનુ ંઅમેિરકા આવુ ંનથી. યારે સમગ્ર દેશમા ંસરેરાશ ઘરગ થ ુઆવક 2010 થી 2015 

સધુી વધી, ય ૂજસીર્ના પિરવારોએ તેમની આવકમા ંઘટાડો ન યો હતો. લોકો સખત મહનેત કરે છે છતા ંઓછા પૈસા 
કમાય છે; તે િબલકુલ અ વીકાયર્ છે. 
 
પાકર્વે અને ટનર્પાઇક ટો સમા ં50% નો વધારો થયો છે. NJ ટ્રાિ ઝટ ભાડા 36% ટલા વ યા છે યારે સેવા, સલામતી 
અને િવ સનીયતામા ંઘટાડો થયો છે. રા યની શાળાઓમા ંકોલેજ ટયશુન આઠ વષર્ પહલેા ંકરતા આશરે 20% વધ ુછે. 

અને િમલકત કરો 17% વ યા છે. 
 
આપણે એક વ ત ુખબૂ જ પ ટ રીતે સમજવાની જ ર છે — પ્ર  તે નથી કે આપણા રા ય પાસે નાણા ંહતા, તે નાણાનંો 
ઉપયોગ કેવી રીતે થયો તે અંગેની પસદંગી હતી, મ કે $8 િબિલયનની કોપ રેટ ટેક્સ ટ આપવી, પિ લક કલૂોના 
ફાળામા ંઆશરે $9 િબિલયન ઓછા આપવા. તે કોઈ સયંોગ નથી કે સપંિ  કર મ યમ અને કામદાર વગર્ના પિરવારો 
માટે વ યો છે યારે કરોડપિતઓના કરમા ંકપાત થઇ છે. 
 
આપણે સીધા 11 કે્રિડટ રેિટગં ડાઉનગે્ર સ જોયા છે, અને આપણી નાણાકીય િ થિત દેશમા ંસૌથી ખરાબ છે. આપણી કોઈ 

સમ યા હલ કરવામા ંઆવી નથી. તે વધારે ખરાબ થઇ છે. 
 
પરંત ુહુ ંઆશાવાદી  ંઅને આપણે પિરિ થિતઓને સારી બનાવી શકીએ છીએ. 
 
તે શ  થાય છે નવીનીકરણ અથર્તતં્રમા ંઆપણા વચર્ વને ફરી મેળવીને અને સારા પગાર પર નવી નોકરીઓ ઉભી 
કરવા માળખામા ંરોકાણ કરીને. એનો અથર્ છે પરવડે તેવુ ંકોલેજ િશક્ષણ, અને સાચી વ તઓુ માટે ટેકો, મ કે લા ડ 

પેરે ટહડૂ અને મિહલા આરોગ્ય કાયર્ક્રમો. 
 
એનો અથર્ છે પ્રોપટ  ટેક્સ રાહત  શ  થાય છે આપણી પિ લક શાળાઓને પરેૂપરંુૂ ભડંોળ આપીને. એનો અથર્ છે ય ૂ



જસીર્ના સૌથી ધનવાન લોકોને તેમના વાજબી ભાગની ચકૂવણી માટે કહવે ુ,ં અને િબનઅસરકારક ટેક્સ બે્રક્સમા,ં ણે 

માત્ર મોટા કોપ રેશનોનો ફાયદો કય  છે, તેમા ંસધુારો કરવો. રા ય પૅ શ સનુ ંસચંાલન કરતા અિતશય ભાવના હજે ફંડ 
પ્રથાની સમાિ ત. 
 
આપણી ફોજદારી યાય યવ થામા ંસધુારો મા ંસમાવેશ થાય છે મારીવાનાની કાયદેસરતા અને તેના પર કરવેરા,  

સેંકડોની નવી આવક લાવશે. 
 
નવીન પિ લક બૅ કનુ ંિનમાર્ણ ય ૂજસીર્ના નાના ઉ ોગોમા ંરોકાણ કરવા માટે, વોલ ટ્રીટના નફા કે દ્રો માટે નિહ. 
સમાન પગાર અને મજબતૂ લઘુ મ વેતન. સારી નોકરીઓ સાથે ગ્રીન ઈકોનોમી નુ ંિનમાર્ણ. 
 
ય ુજસીર્ને વધ ુસાહિસક અને પ્રબોધકીય નેત ૃ વની જ ર છે. આ રાજયને અન ય થળ, પ્રિતભાશાળી કામદારો, અને 

િશક્ષણની મહાન સં થાઓ પ્રા ત છે. તેમને અવગણવાને બદલે કામમા ંલાવવાની જ રત છે. 
 
હુ ંટે્ર ટનની િન ફળ ખાસ િહતની રાજનીિતમાથંી આવતો નથી. અને તે ખાસ િહતોનો હુ ંદેવાદાર નથી. મેં મારી કારિકદ  

અથર્તતં્રો કેવી રીતે વધે છે અને રોજગારીનુ ંસ ન કરે છે તે શીખવામા ંિવતાવી છે. 
 
આપણે ય ૂજસીર્ના અથર્તતં્રને મજબતૂ અને યાયી બનાવવાની જ ર છે, દરેક કુટંુબ માટે કામ કરે તેવુ ંરા ય બનાવવુ ં
છે. ખાસ િહતો ારા પ્રભુ વ ધરાવતી નાની રાજનીિતથી આગળ વધવાની જ ર છે. આપણને એવા ગવનર્રની જ ર છે 

 તમારી પાછળ ઉભો રહ.ે હુ ંરહીશ. 



ના નોવીસ (Gina Genovese) 

વતં  

 

 નવે બર 7 ના રોજ તમારી પાસે ય ૂજસીર્ના ભિવ ય માટે શિક્તશાળી મતદાન કરવાની તક છે. મારો યેય 2022 
સધુીમા ંસમગ્ર રા યમા ંઓછામા ંઓછા 15% િમલકત કર ઘટાડવાનો છે  અમારા અથર્તતં્રમા ં$ 4 િબિલયન અને 
પ્ર યેક ય ૂજસીર્ના ઘરમાિલકના િખ સામા ંપરત કરશે.  

 શુ ંતમારે જોખમ લેવુ ંજોઈએ અને વતતં્ર ઉમેદવારને મત આપવો જોઈએ? કદાચ વધ ુસારો પ્ર  છે, શુ ંતમારે મત 

ડેમોકે્રટ અથવા િરપિ લકનને આપવો જોઈએ?  કોઈ પણ પક્ષે આપણા રા યને આગળ વધાયુર્ં નથી, ખાસ કરીને રા ટ્રના િમલકત 

કરમા ંસૌથી વધ ુકરના ઘટાડાની બાબતમા.ં બે મખુ્ય પક્ષકારોની બહાર એક મત આપી ય ૂજસીર્ને નવી િદશામા ંલઈ જવાની 
તમને આ તક છે, થી મોટા નાણા,ં રાજકીય મશીનો અને ખરીદેલી ચ ૂટંણીઓ ારા આંતિરક રાજકારણ અને રાજકોષીય આપિ થી 
ભરપરૂ આપણુ ંરા ય દૂર થાય. 

 એક માત્ર ઉમેદવાર મણે મેયર તરીકે સેવા આપી છે, તે  િહસાબે મેં ટે્ર ટનની િનિ ક્રયતા અને અક્ષમતા જોઇ છે. પિરણામ 

વ પે, મેં  િબન-પક્ષપાતી, િબન-નફાકારક કરેજ ટુ કનેક્ટ NJ ની થાપના કરી. દસ વષર્ માટે, એિક્ઝ િુટવ િડરેક્ટર તરીકે, હુ ં
કરદાતાઓ, થાિનક અને કાઉ ટી અિધકારીઓ, કલૂ બૉડ્ર્સ અને ફાયર કિમશનસર્ ઓને સમજાયુ ંછે કે આપણી વતર્માન વહીવટ 

પ િત  િબનજ રી, િબનકાયર્ક્ષમ અને અ યાર સધુી ખબૂ ખચાર્ળ છે, તેઓ સાથે કામ કરતી તી  અને ઉ સાહી વકીલ હતી. આ 

િબનકાયર્ક્ષમતા માત્ર નગરપાિલકાઓ અને સેવાઓને એકીકૃત કરી સબંોિધત કરી શકાય છે. એટલા માટે હુ ંગવનર્ર માટે 

ઉમેદવાર .ં 

 કરેજ ટુ કનેક્ટ NJ મા ંમારંુ કામ પડકારજનક ર ુ ંછે, ખાસ કરીને ટે્ર ટન તરફથી કોઈપણ આધારની ગેરહાજરી ને લીધે. 

ફેનવડુ સાથે કોચ લેઇ સના એકત્રીકરણનો અ યાસ કરવા માટે એક કિમશનની રચના કરનાર એવા એક િનવ ૃ  કોચ 

લેઇ સના િનવાસી સાથે મેં કામ કયુર્ં હત ુ.ં યારે રા યએ અ યાસ માટે નાણા ંભડંોળ આપવાનો ઇનકાર કય  યારે તેમના ત્રણ 

વષર્ના સઘન પ્રય નો, અને બ ે યિુનિસપાિલટીના િનવાસીઓ માટે િમલકત કર ઘટાડવાના તેમના વ ન નો અંત આવી ગયો 
હતો. 

 મેં િપ્ર સટનમા ં વ નદ્ર ટા નેતાઓ સાથે પણ કામ કયુર્ં હત ુ ં ઓએ એક કિઠન પ્રયાસ બાદ, િપ્ર સટન બરો અને િપ્ર સટન 

ટાઉનિશપને સકંિલત કયાર્ હતા,  હવે તેના રહવેાસીઓ માટે વાિષર્કઆશરે $ 3 િમિલયન બચાવે છે. આપણા રા યના નેત ૃ વે તેને 

આગળ વધારવાની વાત તો દૂર રહી, આ સફળતાને પણ વીકારી નથી. 



 ફેક ટી, માતાિપતા અને િવ ાથીર્ઓને વધ ુસારી સેવા પરૂી પાડવા દિક્ષણ હ ટરડનમા ંતેના ચાર કલૂ િડિ ટ્રક્ સને એક 

એકીકૃત જી લામા ંભેગા કરવા, મેં તેના કલૂ બોડર્  સાથે કામ કયુર્ં હત ુ.ં દિક્ષણ હ ટરડનના કરદાતાઓ ટે ટનના નેત ૃ વ અને 
ટેકાના અભાવને કારણે િનરાશ થયા હતા અને અ યાસને પોતાની જાતે ભડંોળ પરંુૂ પાડ ુ ંહત ુ.ં 

 હવે હુ ંમાઉ ટ આિલર્ંગ્ટન અને રોક્સબરીના રહવેાસીઓ સાથે કામ કરંુ ,ં  તેમની યિુનિસપાિલટીઓ અને શાળા 
િજ લાઓના િવલીનીકરણનો અ યાસ કરીને ઇિતહાસ બનાવી ર ા છે. એકીકરણ અ યયન માટે અમારી રા ય સરકાર $7,500 નુ ં
ભડંોળ આપશે નહીં. આ શરમજનક છે! 

 છેવટે અમારા અસ  સપંિ  વેરાનો બોજો ઘટાડવા અને  બધા ય ૂજસીર્ને પે્રમ કરે છે તેઓના જીવનની ગણુવ ા 
સધુારવા રા યમા ંખટૂતા નેત ૃ વ ને પરંુૂ પાડવા હુ ંગવનર્ર માટે ઉમેદવાર .ં આપણે આપણા રા યને રહવેા, કાયર્ અને િનવિૃ  માટે 

એક ઉ મ થળ બનાવી શકીએ છીએ. 

7 નવે બરના રોજ વતતં્ર જીના નોવીસને મત તમને અને ય ૂજસીર્ને ટકાઉ ભાિવ તરફ દોરી જઈ શકે છે. 
 



સેઠ કેપર-ડેલ (Seth Kaper-Dale) 

ગ્રીન 

શ ું તમારી પાસ ેઆ 7 નવેમ્બર માટે વવકલ્પ છે? હા !! 
 

ન્ય ૂજસીમાું, બન્ન ેમ ખ્ય પક્ષોના રાજકીય બોસ સમાન ભોજન સમારુંભના ટેબલ પર જમ ેછે અન ેઆપણા જેવા બાકીનાને ફક્ત 

વધેલ ું ઘટેલ ું ફેંકે છે.   જીવન વનવાાહ માટે આપણે સુંઘર્ા કરતા રહીયે છીએ. 

  

મધ્ય જસીમાું પાદરી અન ેસામાજજક ન્યાય કાયાકતાા તરીકેના સોળ વર્ોમાું જીવનને સ ધારવા માટે મેં બબન નફાકારક સુંસ્થાઓ 

શરૂ અને સુંચાબલત કરી છે. આ કાયામાું સમાવેશ થાય છે પરૂ ું પાડવા: a) બેઘર વનવતૃ્ત યોદ્ધાઓ માટે પરવડ ેતેવા ઘરો, દત્તક 

ઘરોમાુંથી બહાર નીકળતી ય વાન સ્ત્રીઓ અન ેજેલમાુંથી છૂટતા લોકો; b) માનવસક આરોગ્ય સેવાઓ; અને c) શાળા પછીના 
કાયાક્રમો. શરણાથીઓન ું પ નઃવનમાાણ અને ઇવમગ્રન્ટ અવધકારોના બચાવમાું અમાર ું કામ 2012 માું અપકીવતિ પામ્ય ું, જ્યારે મારા 
ચચ ેનવ ઇન્ડોવનવશયનોન ેઅભયારણ્ય પ્રદાન કય ું. 
  

ચ ૂુંટણીમાું ઉભલેા મારા સાથી, ન્ય અકાના બલસા ડાડેન ફફલ્મ વનમાાતા, સામાજજક મીફડયા વ્યક્ક્ત અન ેવનષ્ણાત વવવચેક છે. રાષ્રીય 

ટેબલવવઝન પર બ્લેક લાઇવ્સ મેટર ઇવેન્ટનો બચાવ કયાા પછી એસેક્સ કાઉન્ટી કોલેજે તેણીને નોકરીમાુંથી બરખાસ્ત કયાા. બલસા 
અન ેમાર ું માનવ ું છે કે સૌથી ઓછામાાં ઓછાં ધરાવતા વ્યક્તત જેટલ ાંજ અમાર ાં  રાજ્ય તાંદ રસ્ત છે. દરેક વ્યક્ક્તને સફળ થવાની તક 

મેળવી જોઈએ.  અમાર ાં  "લાસ્ટ આર ફસ્ટટ" પ્લેટફોમટ નીચેથી ઉભરતી તકોની રચના કરે છે, જેમાું નીચેનાનો સમાવશે થાય છે: 

 

• જાહરે શિક્ષણ માટે સાંપણૂટ ભાંડોળ. તે સાથ ેસુંબુંવધત, બાળકોન ેખબર હોવી જોઇએ કે તઓે રાતે્ર ક્ાું ઊંઘશ.ે અમ ેભાડાની 
સહાયતા કાયાક્રમના વવસ્તરણ દ્વારા પફરવારોને ટેકો આપશ ું અને બાળ સુંભાળ અન ેશાળા પછીના કાયાક્રમોમાું વધારો 
કરશ ું. 

 

• સ્કલૂ ફડ-સેગ્રેશનન ેપ્રોત્સાહન આપવા માટે રાંગભેદ મહોલ્લાઓનો સામનો કરતી વખતે પોસાય તેવા રહઠેાણ માટે 

વધારાના નાણાું. 
 

• પોબલવસિંગ અન ેસજામાું વાંિીય ભેદભાવ દૂર કરવા આપણી ફોજદારી ન્યાય વ્યવસ્થામાાં સ ધારો, ફરજજયાત ન્યનૂતમનો 
અંત, અન ેજેલની મ દતમાાંના પહલેા દદવસમાાં કેદીના પ નઃ પ્રવેિની િરૂઆત. કેદીઓનો મત આપવાનો અવધકાર 

રાખવો જોઈએ. અન ેજેલ મજૂરીને યોગ્ય વેતન મળવ ુંજ જોઈએ! 

 

• અક્મમભતૂ ઇંધણ પાઈપલાઈનન ું વવસ્તરણ અન ેવાવર્િક 5% દ્વારા કાબાન ઉત્સર્જનને દૂર કરીને પયાટવરણન ાં રક્ષણ.  અમ ે

ગરીબ સમ દાયોને ન કસાન પહોંચાડતા પ્રદૂષકોનો સામનો કરીશ ાં. અમે નવીનીકરણીય ઊજાટને પ્રોત્સાહન આપીશ ાં જે 

નવી નોકરીઓન ાં ઉત્પાદન કરિે. 

 

• વાંિીય સફાઇની ટ્રમ્પ નીશતઓ સામ ેઅમારા સમ દાયોમાું બબનદસ્તાવેજીકૃત ઇશમગ્રન્્સનો બચાવ.  અમ ેઅભયારણ્યન ે



પ્રોત્સાહન અન ેવસાહતીઓને ડ્રાઇવવિંગ લાઇસન્સ આપશ ું. 
 

• ય શનયન આયોજન સમથાન, સામદૂહક સોદાબાજીનો અશધકાર, સ્ત્રીઓ માટે સમાન પગાર, પ્રવતટમાન વેતન અને લઘ ત્તમ 

વેતન $ 15 / કલાક. 

 

 

• બધા માટે શસિંગલ-પેઅર મેદડકેરનો અમલ કરવો. હલે્થકેર પારણાથી કબર સ ધીનો અવધકાર છે! સ્વાસ્્યસુંભાળના 
નફાના ઉદે્દશને દૂર કરવાથી નાણાાં બચિે.  આ શમલકત અને ભાડા કર ઘટાડિે, કોલેજ ખચટ ઓછો કરિે અને રાજ્ય 

પેન્િન બચાવિે. 

 

• આપણા શનષ્ફળ પાણી અને પદરવહનના માળખાને પ ન: બનાવવા, રહઠેાણ પર લેણદારી કબ્જા રોકવા અન ેઓછા 
વ્યાજના વવદ્યાથી લોન આપવા જાહરે બૅન્કની રચના કરવી જે NJ ને કે્રફડટ વવસ્તારવા માટે સશક્ત બનાવશ.ે 

 

• કોપોરેટ કલ્યાણન ેસમાપ્ત કરીને અન ેનવા આવક કર જૂથો ઉમેરીને, જેથી લાખોમાાં કમાતા લોકો સામાન્ય ભલાઈ માટે 

યોગદાન વધારે. 

  

• અપાંગ લોકો, બલિંગ પદરવશતિત વ્યક્તતઓ અને િહરેી ય વાનો સદહત ભેદભાવનો સામનો કરતા સમ દાયો માટે.રોજગાર 

ઉત્પાદન પર ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરીને મારીવાના કાયદેસર બનાવવી.  
 

• સ્ત્રીઓ અને બાળકો સામે દહિંસાનો સામનો કરવો અન ેપોતાના િરીર પર શનયાંત્રણ રાખવાના મદહલાના અશધકારને 

બચાવવો. 
 

 

ફતત ગ્રીન પાટી ના સેઠ કેપર-ડલે અને બલસા ડાડેન સ્ટેટહાઉસ માટે પ્રગશતિીલ ઉમેદવાર છે. નવેમ્બર 7 ના અમન ેતમારી 
પસાંદગી બનાવો; અમ ેરેન્ટનમાું તમારો અવાજ બનીશ ું. 
 

અમારી ઝુંબેશ વેબસાઇટની મ લાકાત લો: www.KaperDaleForGovernor.com 

 

http://www.kaperdaleforgovernor.com/


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.ં 

હુ ં

 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 કારજેકીંર્મા ં
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 પર્િા ં
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/


િવ સે ટ રોસ (Vincent Ross) 

ઈનિડપે ડે ટ 
 

અમે - ય ુજસીર્ના લોકો - નુ ંપ્રિતિનિધ વ કરવાની જ ર છે. યા ંસધુી યાદ છે આજની તારીખ સધુી ય ૂ

જસીર્ના કામ કરતા લોકોનુ ંપ્રિતિનિધ વ કોઈ પણ ગવનર્રે નથી કયુર્ં. આપણા ડૉલરની િકંમત ઘટી છે, પરંત ુઆપણા કર 

અને દંડ ઉફર્ (  કરવેરા વધારવાનો બીજો પ્રકાર છે) કામ કરતા ગરીબ િબંદુ સધુી પહ ચી ગયા છે: લોકો ડઝન ની 
સખં્યામા ંઆપણા અ ત રા યને છોડી ર ા છે: હુ ંરક્ત ાવ રોકવાનો પ્રય ન અને આપણુ ંબધંારણ કહ ેછે તે કરી ર ો 

;ં અને આપણા રા યના કાયર્શીલ યિક્તનુ ંપ્રિતિનિધ વ કરંુ ;ં સમય થયો છે, આપણાથી હવે રાહ નિહ જોવાય. ય ૂ

જસીર્ રા યના ગવનર્ર માટે િવ સે ટ રોસને મત આપો અને પ્રિતિનિધ વનો એક ભાગ બનો. હુ ંિવ સે ટ રોસ  ંઅને હુ ં
આ સદેંશને મજૂંર કરંુ .ં 


