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રપ લકન

મતદાન કરતા પહેલાં, પોતાને થોડાં સરળ પ્ર ો પ ૂછો:
શુ ં તમે અથવા તમારા પિરવારના સ યો ખ ૂબ િમલકત કર ભરો છો,

દે શમાં સૌથી વધુ છે ?

તમને મળતી સેવાઓમાં કોઈ ન ધપાત્ર તફાવત વગર, શુ ં સરકાર તમારા પૅકચેકમાંથી ખ ૂબ વધારે પૈસા લઇ લે છે

થી ય ૂ

જસીર્માં રહેવ ુ ં પરવડી ન શકે તેવ ુ ં બની ગયુ ં છે ?
શુ ં તમે માનો છો કે તમારા ટેક્સ ડૉલર અસરકારક રીતે અને બુિ પ ૂવર્ક ખચર્વામાં આવી ર ા છે તેની ખાતરી કરવા માટે રા ય
સરકારની ઑિડટ કરવી જોઈએ?
જો તમે આમાંથી કોઈ પણ પ્ર નો જવાબ હા માં આ યો હોય, તો હુ ં તમને મારા માટે મતદાન કરવા િવચારવાનુ ં કહીશ.
દે શમાં સૌથી વધુ સંપિ

કરને લીધે, યુ જસીર્ ભાંગવાની અણી પર પહ ચી ગયુ ં છે . આપણા ઘણા િમત્રો, કુટુંબીજનો અને

પડોશીઓ મ ૂળભ ૂત જ િરયાતો માટે સંઘષર્ કરી ર ાં છે , તેમના ઘરો ખોઈ ર ા છે અથવા અ ય રા યોમાં પણ ચા યા જઈ ર ા છે .
એક કાયર્શીલ માં તરીકે, ણે ય ૂ જસીર્માં તેના ત્રણ છોકરાઓનો ઉછે ર કય , મને ખબર છે કે આપણે આપણા રા યને પિરવારો માટે
વધુ સ તુ ં બનાવવુ ં પડશે, અને હુ ં િનિ તપણે માનુ ં ં કે તે કરવાનો ે ઠ માગર્ છે વધુ કાયર્ક્ષમતા અને મ યમ વગર્ માટે િમલકત
કર નો ઘટાડો.
મારો યાપક સંપિ

કર કપાત કાયર્ક્રમ શાળા કરને કૌટુંિબક આવકના 5% સુધી મયાર્િદત કરીને મ યમ વગર્ પિરવારો અને

વિર ઠોને તેમના પ્રોપટ ટેક્સ િબ સ પર વાિષર્ક $ 3,000 સુધીની બચત કરાવશે આ પિરવારોને િનિ તતા આપશે અને તેની
ખાતરી કરશે કે ઉ ચ િમલકત કરને કારણે કોઇ પણ પિરવારને રા યમાંથી બહાર જવાની જ ર ન પડે. જો સમાન કાયર્ક્રમો
ઇિલનોઇ અને મેસે યુસે સ વા રા યોમાં ચાલી શકે, તો તે ય ૂ જસીર્ માં પણ ચાલી શકે.
ંૂ
આવે, તો હુ ં બગાડને ર કરીશ અને રા ય સરકારના તમામ પાસાઓની િવગતવાર કામગીરી
મને જો ગવનર્ર ચટવામાં
ઓિડટ કરીને સરકારને વધુ અસરકારક રીતે ચલાવીશ. તેમાં ટ્રે ટનમાં ટેટ હાઉસના િબનજ રી $ 300 િમિલયનના
નવીનીકરણને રદ કરવાનો સમાવેશ થાય છે . મારી અગ્રતા હંમેશાં ય ૂ જસીર્ના કુટુંબોને પ્રથમ મ ૂકવા માટે રહેશે.
ભ ૂતપ ૂવર્ શેિરફ અને સરકારી વકીલ તરીકે, હુ ં જાણુ ં ં કે અમે યુ 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 ં હંમેશા સમથર્ન કરીશ. આમાં હજારો જાહેર કાયર્કરોની િનવ ૃિ ને સુરિક્ષત કરવા આપણા રા યના પે શન કટોકટીના
વાજબી સોદા માટે વાટાઘાટોનો સમાવેશ થાય છે .

િફલ મફ

વા ગવનર્ર માટે ના અ ય ઉમેદવારો, મણે વોલ ટ્રીટ પર પોતાની કારિકદ વીતાવી હતી, તેમણે રા ય સરકાર

ખચર્માં વધારાના અબજોની દરખા ત કરી છે અને

વીકાયુર્ં છે કે તેની ચ ૂકવણી માટે ઓછામાં ઓછા $1.3 અબજનો

કર વધારો કરશે. ય ૂ જસીર્એ તે પ્રકારનો વોલ ટ્રીટનો અિભગમ એક વખત જોન કોઝાર્ઈન હેઠળ કય હતો, અને તે ફક્ત આપણા
રા યને ઓ ં પરવડી શકાય તેવ ુ ં બનાવશે અને આપણા કુટુંબો અને યવસાયોને ય ૂ જસીર્થી ભગાડી અ ય રા યો તરફ ધકેલશે.
આ

બ
ં ેશ 'િરપિ લકન' અથવા 'ડેમોક્રેટ’ કરતાં મોટી છે . તે ભિવ ય િવશે છે - ભ ૂતકાળ નિહ, - અને તમામ યુ જસીર્ના લોકો માટે

રા યને વધુ સારું બનાવવા િવશે છે . એકબીજા પર ચીસો અને રાડારાડ કરવાને બદલે, આ સમય ય ૂ જસીર્ના મહેનતુ
કરદાતાઓને આગળ કરવાનો છે
તેવ ુ ં થળ બનાવી શકીયે.

થી આપણે ફરી એક વાર ય ૂ જસીર્ને રહેવા, કામ કરવા અને કુટુંબને ઉછે રવા માટે એક પોસાય

