પીટર જે રોરમેન (Peter J. Rohrman)
લિબરટેરરઅન
લિબરટેરરઅન રિિસ ૂિી: સ્વતંત્રતા, મર્ાારિત સરકાર, શાંતત, સહનશીિતા, અને મુક્ત બજાર
તમે
કોરઝીન અથવા રિસ્ટીની વર્ચ્ુઅ
ા િ ત્રીજી મુિત માટે ઉત્સારહત છો? વધુ 4 વર્ા તનષ્િળ નીતત માટે કેવ?ુ ં
સ્પષ્ટપણે, જો તમે ડેમોિેટ અથવા રરપબ્લિકનને પસંિ કરશો તો તેમાં કોઈ િેરિાર થશે નરહ. હવે વાસ્તતવક પરરવતાન
માટેનો સમર્ થર્ો છે . હુ ં તમને લિબેરટેરરર્ન તવકલ્પ આપવા માટે આવ્ર્ો છં.
હુ ં
પેસેકમાં જન્મ. કાિેટ્સડોટ / એ. રધરિડા માં ઉછે ર. એક તપતા બર્ાન કાઉન્ટીમાં 2 છોકરાઓનો ઉછે ર કરે છે . NJ
માં મારા કુટુંબને ઉછે રવા માટે સંઘર્ા કરી રહ્યો છં. આજીવન તમારી સેવામાં સમર્ તવતાવ્ર્ો છે – U.S. મરીન કોર
રાઇિિમેન, સ્વર્ંસેવક િાર્રિાઈટર, ્ુથ એથ્િેરટક કોચ, અને ન્્ુઆકા આઉટરીચ શૈક્ષલણક કાર્ાિમોના અમિ માટેના
્ુવાનો સાથે કામ કરવુ.ં મને, પીટર જે. રોહરમૅનને, ર્વનાર તરીકે પસંિ કરીને આપની વધુ સેવા કરવા િેવા કહુ ં છં.
તવત્તીર્ િોકશાહી
સરે રાશ NJ પરરવારને તેમની આવકના િર્ભર્ 30% રાજ્ર્, કાઉન્ટી અને મ્્ુતનતસપિ સરકારોને ચ ૂકવવાની
િરજ પાડવામાં આવે છે . મારી "રાજતવત્તીર્ િોકશાહી" ર્ોજના આને મર્ાારિત કરી 10% કરશે અને તમને, વ્ર્ક્ક્તર્ત
રૂપે, તે પસંિ કરવા િે શે કે તમારી કર ચુકવણીઓ કર્ા સરકારી કાર્ાિમોને ભંડોળ આપશે. આ બેજવાબિાર
તવધાનસભ્ર્ોના હાથમાંથી અનુિાનની શક્ક્તને િઇ િે છે , અને તે શરકત સીધી તમારા હાથમાં મ ૂકે છે . પૈસા આપવા કે
નહિ તે તમે પસંદ કરશો. "રાજતવત્તીર્ િોકશાહી" તમિકત કર, ર્ેસ કર, સેલ્સ ટેક્સ, અને વાહન નોંધણી િી પણ દૂ ર
કરશે. "રાજતવત્તીર્ િોકશાહી" કંપનીઓને NJ માં િરીથી ક્સ્થત થવા વ્ર્ાપક પ્રોત્સાહન ઉત્પન્ન કરે છે અને તે
બેરોજર્ારીને દૂ ર કરશે વધુ મારહતી: www.Pete4NJ.com/tax-plan
શાળા પસંિર્ી
તમારા બાળકનુ ં તશક્ષણ તમારા લઝપ કોડ દ્વારા નક્કી ન થવું જોઇએ. હુ ં વાઉચર પ્રોગ્રામ માટે રહમાર્ત કરું છં જે
મ્્ુતનતસપાલિટીઓને તેમના શૈક્ષલણક ખચાને અડધો કરવા િે શે, તેમનુ ં તશક્ષણ સુધારવા િે શે, અને માતાતપતાને તેમના
બાળક ક્ાં શાળામાં જાર્ છે તેની પસંિર્ી આપે છે . અમે સ્થાતનક સ્કૂિ બૉડા ને માતાતપતાને તેમના બાળકના તશક્ષણ

માટે ચેક આપવાની શક્ક્ત આપીશુ.ં તમારા બાળકની જરૂરરર્ાતોને જે શ્રેષ્ઠ રીતે પ ૂણા કરે છે તેવી શાળામાં ભણવા માટે
આ ટ્ુશનની રકમ બાળક િીઠ $18,000 જેટિી હોઈ શકે છે .
હતથર્ારો
પોતાની જાતને, તમિકતને અને ઘરને બચાવવાનો અતધકાર NJ માં અતવદ્યમાન છે . તનર્ંત્રણનો હુકમ તમને
નુકસાનથી સુરલક્ષત રાખવા માટે કંઈ પણ નરહ કરી શકે. પોિીસ તમતનટો દૂ ર હોર્ છે જ્ર્ારે હુમિો અથવા કારજેકીંર્માં
સેકન્ડની ર્ણતરી થતી હોર્ છે . ઉદ્ઘાટન રિવસ પર, હુ ં NJ ના અનુિાર બંદૂક કાર્િાને સમ ૂહ માિી આપીશ . અમે
વમોન્ટની આર્ેવાનીને અનુસરીશુ ં અને િક્ત િેડરિ બંદૂક કાર્િાની તરિ પાછા જઇશુ.ં
મારીવાના
હુ ં "વોર ઓન ડ્રગ્સ" નો તવરોધ કરું છં કારણ કે તે તબીબી સમસ્ર્ાઓવાળા િોકોને પકડે છે અને અમારા પોિીસ
અતધકારીઓને શેખીખોર રાજકારણીઓના પોતાના િાર્િા માટે જોખમમાં મ ૂકે છે . આ ્ુદ્ધને અંત કરવાના પ્રથમ પર્િાં
તરીકે, હુ ં મારીવાનાને કાર્િે સર બનાવવાની ઇર્ચછા રાખુ ં છં અને સરકારી પરતમટો અથવા વધારાની કરથી તેની
સુિભતાને રોકવા ઇન્કાર કરીશ કારણકે આમ કરવાથી તે પાછા ભ ૂર્ભામાં ચાલ્ર્ા જશે.
પુખ્ત વર્
હુ ં NJ માં પીવાના, ધ ૂમ્રપાન અને જુર્ારની ઉંમર 18 સુધી ઘટાડવા માટે એક્ક્ઝક્યુરટવ પાવરનો ઉપર્ોર્ પણ
કરીશ. જો તમારી ઉંમરે િે શ માટે જીવન બલિિાન કરી શકો છો, તો તમે એટિાન્ન્ટક તસટીમાં પીણુ ં િેવા અથવા પત્તા
રમવા માટે પણ સમથા છો.
હંમેશા તવશ્વાસુ,
પીટર જે રોરમેન
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