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ਕਾਰਜ ਦਾ ਆਮ ਕ੍ਰਮ
ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਚਬਰਸ
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ਫ੍ਰੀਮਟ ਿਸਟੀ ਕਸਲ
ਿਲਲੀ ਮੇਈ (Lily Mei), ਮੇਅਰ
ਿਰਕ ਜੋਨਸ (Rick Jones), ਉਪ ਮੇਅਰ
ਿਵਨੀ ਬਾਕੋਨ (Vinnie Bacon)
ਰਾਜ ਸਲਵਾਨ (Raj Salwan)
ਡੇਿਵਡ ਬੋਨਾਕਕੋਰਸੀ (David Bonaccorsi)

1. ਮੁੱ ਢਲਾ


ਮੀਿਟੰ ਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ



ਝੰ ਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ



ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ

2. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੈਲੰਡਰ
3. ਰਸਮੀ ਆਈਟਮਾਂ
4. ਜਨਤਕ ਸੰ ਚਾਰ
5. ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਮੁੱ ਦੇ


ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ



ਅਪੀਲਾਂ



ਕਿਮਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤ ਿਰਪੋਰਟਾਂ

6. ਿਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ (ਸ਼ਿਹਰੀ ਵਕੀਲ) ਤ ਿਰਪੋਰਟ
7. ਹੋਰ ਕਾਰਜ

ਿਸਟੀ ਸਟਾਫ
ਫ੍ਰੇਡ ਡੀਆਜ਼ (Fred Diaz), ਿਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਹਾਰਵੇ ਈ.ਲੇ ਵਾਇਨ (Harvey E. Levine), ਿਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ
ਜੈਿਸਕਾ ਵੋਨ ਬੋਰਕ (Jessica von Borck), ਸਹਾਇਕ ਿਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਮੈਿਰਿਲਨ ਕਰੇਨ (Marilyn Crane), ਇੰ ਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕ. ਸੇਵਾ ਿਨਦੇਸ਼ਕ
ਸੂਸਨ ਗੌਥੀਅਰ (Susan Gauthier), ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ
ਕੈਲੀ ਕਲਾਇਨ (Kelly Kline), ਿਵੱ ਤੀ ਿਵਕਾਸ ਿਨਦੇਸ਼ਕ
ਹਸ ਲਾਰਸਨ (Hans Larsen), ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਿਨਦੇਸ਼ਕ
ਿਜਉਫ ਲਾਟਡਰੇਸੇ (Geoff LaTendresse), ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ
ਿਰਚਰਡ ਲੁਸੇਰੋ (Richard Lucero), ਪੁਿਲਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ
ਡੇਿਵਡ ਪਰਸਸੇਿਲਨ (David Persselin), ਿਵੱ ਤ ਿਨਦੇਸ਼ਕ
ਜੈਫ਼ ਸ਼ਵੋਬ (Jeff Schwob), ਸਮੂਦਾਇਕ ਿਵਕਾਸ ਿਨਦੇਸ਼ਕ
ਕਰੇਨਾ ਸ਼ੈਕਲਫ਼ੋਰਡ (Karena Shackelford), ਉਪ ਿਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਸੂਜ਼ੇਨ ਸ਼ੇਨਿਫਲ (Suzanne Shenfil), ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਿਨਦੇਸ਼ਕ
ਬ੍ਰਾਇਨ ਸਟੋਟ (Brian Stott), ਉਪ ਿਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

8. ਕਸਲ ਸੰ ਚਾਰ
9. ਮੁਲਤਵੀਕਰਨ

ਚਰਚਾ ਦਾ ਕ੍ਰਮ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਆਈਟਮ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ
ਿਵੱ ਚ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਤ ਬਾਅਦ
ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਬਨੈਕਾਰ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਮਨੋਨੀਤ, ਜਾਂ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਿਰਕ, ਆਇਟਮ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ੍ਹਬਾਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਰਾ ਕੇਵਲ ਹਰ ਇੱ ਕ ਆਇਟਮ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਗੱ ਲ੍ਹਬਾਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬੰ ਦ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਆਇਟਮ 'ਤੇ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱ ਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਜੰ ਡੇ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਸੂਚੀਬੱ ਧ
ਿਵੱ ਚ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੈਲੰਡਰ
ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੁਆਰਾ ਏਜੰ ਡੇ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਅਿਧਿਨਯਿਮਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱ ਖਰੀ ਚਰਚਾ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਕੋਈ ਕਸਲ
ਮਬਰ ਜਾਂ ਨਾਗਿਰਕ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਆਈਟਮ ਨੂੰ
ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱ ਚ ਹਟਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱ ਖਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ

ਿਪਛਲਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ

ਕਸਲ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ
ਮੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਤਿਹਤ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਿਵੱ ਚਾਰ ਰੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਿਰਆਂ ਲਈ ਕਾਰਡ ਬੈਠਕ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਦਰਿਮਆਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਂ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੁਆਰਾ
ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਕਾਰਡ ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ ਕੋਲ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਰਿਮਆਨ,
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਲੈ ਕਟਰਨ (ਭਾਸ਼ਣ-ਮੰ ਚ) 'ਤੇ ਜਾਓ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱ ਸੋ। ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣ
ਲਈ, ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (ਸਪੀਕਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਖੋ)। ਸਮ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ
ਰੱ ਖਿਦਆਂ, ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਹਰੇਕ ਏਜੰ ਡੇ ਿਵੱ ਚਲੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵ ਸਮੱ ਗਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ; ਪਿਹਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਗਏ ਿਵੱ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਓ।
ਮੌਿਖਕ ਸੰ ਚਾਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਉਸ ਮੁੱ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਏਜੰ ਡੇ ਤੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਨਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਜਨਤਕ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਭਾਗ ਮੌਿਖਕ ਸੰ ਚਾਰ ਤਿਹਤ
ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਕਾਰਡ ਮੌਿਖਕ ਸੰ ਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਮੌਿਖਕ ਸੰ ਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ
ਆਇਟਮ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ (California Government Code) ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਤਤਕਾਲ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਏਜੰ ਡੇ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ। ਮੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ (ਸਪੀਕਰ ਕਾਰਡ ਤੇ
ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ) ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਰਾ ਏਜੰ ਡੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੇ ਏਜੰ ਡੇ ਨੂੰ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: www.fremont.gov
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇੱ ਕ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਏਜੰ ਡੇ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਮਟ ਿਸਟੀ ਹਾਲ, 3300 ਕੈਿਪਟੋਲ
ਏਵੇਿਨਊ ਅਤੇ ਡੇਵਲਪਮਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਸਟਰ, 39550 ਿਲਬਰਟੀ ਸਟਰੀਟ ਦੀਆਂ ਲਾਬੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰ ਡਾ ਮੱ ਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਪੂਰਕ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਫ੍ਰੀਮਟ ਿਸਟੀ ਕਾਉਂਿਸਲ ਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਬੈਠਕਾਂ ਕੇਬਲ ਟੇਲੀਿਵਜਨ ਚੈਨਲ 27 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਿਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.
Fremont.gov) 'ਤੇ ਵੈੱਬਕਾਸਟ ਰਾਹ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਪਾਹਜ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ 1990 ਦੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਅਪਾਹਜ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਚਾਹਵਾਨ ਸੱ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਤ
ਘੱ ਟ ਵਲ ਘੱ ਟ 2 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ (510) 284-4060 'ਤੇ ਸਮਾਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ
ਕਸਲ ਦੇ ਚਬਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਬੋਿਲਆਂ (ਬਿਹਰੇ ਲੋ ਕਾਂ) ਲਈ ਓਪਨ ਕੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲੋ ਜ਼ਡ ਕੈਪਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਇਸ ਏਜੰ ਡੇ 'ਤੇ ਓਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਜਸ ਮੀਿਟੰ ਗ ਤ 72 ਘੰ ਟੇ ਪਿਹਲਾਂ ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਿਜਆਦਾਤਰ
ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਨੂੰ ਵੰ ਿਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਫ੍ਰੀਮਟ ਿਸਟੀ ਹਾਲ, 3300 ਕੈਿਪਟੋਲ ਏਵੇਿਨਊ ਦੀ ਲਾਬੀ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਂ ਰਸ ਿਵੱ ਚ ਨਰੀਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਿਕ ਿਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਨੂੰ ਵੰ ਿਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੇ ਬਲ ਕੀਤੇ ਬਾਂਈਡ
ਿਸਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਜੰ ਡੇ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਆਈਟਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਪਤਾ:

City Clerk

ਟੈਲੀਫੋਨ:

(510) 284-4060

City of Fremont
3300 Capitol Avenue, Bldg. A
Fremont, California 94538

ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਦੀ ਿਸਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰ ਡਾ
ਫ੍ਰੀਮਟ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਿਨਯਿਮਤ ਬੈਠਕ
6 ਜੂਨ, 2017
ਕਸਲ ਚਬਰਸ, 3300 ਕੈਪੀਟੋਲ ਐਵਿਨਊ, ਿਬਲਿਡੰ ਗ A
ਸ਼ਾਮ 7:00
1.

2.

ਮੁੱ ਢਲਾ
A.

ਮੀਿਟੰ ਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ

B.

ਝੰ ਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ

C.

ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ

D.

ਮੇਅਰ/ਿਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੈਲੰਡਰ
ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੁਆਰਾ ਏਜੰ ਡੇ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ
ਇੱ ਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਅਿਧਿਨਯਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਦਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱ ਖਰੀ ਚਰਚਾ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਕੋਈ ਕਸਲ ਮਬਰ ਜਾਂ
ਨਾਗਿਰਕ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱ ਚ ਹਟਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਵੱ ਖਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਿਵਰੋਧ ਿਵੱ ਚ "ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ"ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ ਤ ਿਬਨ੍ਹਾਂ
ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਮਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱ ਚ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਪਦਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ।
A.

ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਪੜ੍ਹਨ ਤ ਛੋਟ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ
(ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਵਲ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।)

B.

ਿਮੰ ਟਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ – ਕੋਈ ਨਹ ।

C.

ਵਾਇਰਲੈ ੱਸ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫ੍ਰੀਮਟ ਨਗਰ ਪਾਿਲਕਾ ਦੇ ਟਾਈਟਲ 18 (ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਿਨੰਗ) ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ
12 (ਗਲੀਆਂ, ਸਾਇਡਵਾਕ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰ ਪਤੀ) ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਤੇ

ਘਣਤਾ ਬੋਨਸ, ਐਕਸੈਸਰੀ ਡਵੈਿਲੰਗ ਯੂਿਨਟਸ (ਆਵਾਸ ਸਥਲ), ਅਤੇ ਮੈਰੂਆਨਾ ਿਨਯਾਮਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਮੌਜੂਦ ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਵਰਤ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ
ਿਨਯਾਮਕਾਂ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀਮਟ ਨਗਰ ਪਾਿਲਕਾ ਕੋਡ ਦੇ ਟਾਈਟਲ 18 (ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ
ਜ਼ੋਿਨੰਗ) ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪਾਠਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ੍ਰੀਮਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਤ ਅਤੇ
ਅਪਨਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪਲਾਨ ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਕਰੈਕਟਰ ਲਡ ਯੂਜ਼ ਮੈਪਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਮੈਪ
ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ (PLN2017-00244)।

6 ਜੂਨ, 2017

ਫ੍ਰੀਮਟ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰ ਡਾ

ਸਫਾ 1

ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਮ:

ਸੂਜ਼ਨ ਗੌਥੀਅਰ (Susan Gauthier)

ਵੇਅਲਡ ਲੀ (Wayland Li)

ਪਦਵੀ:

ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ

ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੈ ਨਰ

ਿਵਭਾਗ:

ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦਾ ਦਫਤਰ

ਯੋਜਨਾ

ਫੋਨ:

510-284-4076

510-494-4453

ਈ-ਮੇਲ:

sgauthier@fremont.gov

wli@fremont.gov

ਿਸਫ਼ਾਰਸ: ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ।
D.

ਵਾਰਮ ਸਿਪ੍ਰੰ ਗ ਬਾਰਟ ਵੈਸਟ ਐਕਸੈਸ ਿਬ੍ਰਜ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (WARM SPRINGS BART WEST
ACCESS BRIDGE AND PLAZA PROJECT) - ਵਾਰਮ ਸਿਪ੍ਰੰ ਗ ਬਾਰਟ ਵੈਸਟ ਐਕਸੈਸ ਿਬ੍ਰਜ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (PWC8804) ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੰ ਸਟ੍ਰਕ ਨ ਮੈਨੇਜਮਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 2,200,000 ਡਾਲਰ ਤ ਵੱ ਧ ਨਾ ਹੋਣ

ਂ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਇੰਕ, (S&C Engineers, Inc.,) ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ
ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਐੱਸ ਐਡ
ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਮ:

ਮੀਰਾਬੇਲ ਅਗੁਈਲਰ (Mirabel Aguilar)

ਹਸ ਲਾਰਸਨ (Hans Larsen)

ਪਦਵੀ:

ਸਹਾਇਕ ਿਸਵਲ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਿਨਦੇਸ਼ਕ

ਿਵਭਾਗ:

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ

ਫੋਨ:

510-494-4761

510-494-4722

ਈ-ਮੇਲ:

maguilar@fremont.gov

hlarsen@fremont.gov

ਿਸਫ਼ਾਰਸ: ਵਾਰਮ ਸਿਪ੍ਰੰ ਗ ਬਾਰਟ ਵੈਸਟ ਐਕਸੈਸ ਿਬ੍ਰਜ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ (Warm Springs BART West
Access Bridge and Plaza Project) (PWC8804) ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਿਨਰਮਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 2200000

ਂ ਸੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰਸ, ਇੰ ਕ, (S&C Engineers, Inc.,) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਵਪਾਰਕ
ਡਾਲਰਾਂ ਤ ਘੱ ਟ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਐੱਸ ਐਡ
ਇੱ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।

E.

ਫਲੀਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ- ਐਲਬਨੀ ਫੋਰਡ (Albany Ford) ਤ ਦੋ ਫੋਰਡ F350 ਯੁਿਟਲਟੀ ਟਰੱ ਕਾਂ, ਿਜੰ ਨਾਂ ਦੀ
ਕੀਮਤ $115,858.14 ਤ ਘੱ ਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੀਟਰਸਨ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਕੰ ਪਨੀ (Peterson Tractor Co.) ਤ
$195,550.38 ਤ ਘੱ ਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੀਲਰ P385B ਐਸਫਾਲਟ ਪੇਵਰ ਲਈ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਸਮਝੌਿਤਆਂ

ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ 15061 ਦੇ ਤਿਹਤ CEQA ਸਮੀਿਖਆ ਤ ਛੋਟ
ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:

6 ਜੂਨ, 2017

ਨਾਮ:

ਮਾਰਕ ਕੋਿਲੰਸ (Mark Collins)

ਹਸ ਲਾਰਸਨ (Hans Larsen)

ਪਦਵੀ:

ਫਲੀਟ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਿਨਦੇਸ਼ਕ

ਿਵਭਾਗ:

ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ

ਫੋਨ:

510-979-5739

510-494-4722

ਫ੍ਰੀਮਟ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰ ਡਾ

ਸਫਾ 2

ਈ-ਮੇਲ:

mcollins@fremont.gov

hlarsen@fremont.gov

ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ:
1.

ਦੋ ਫੋਰਡ F350 ਯੂਿਟਿਲਟੀ ਟਰੱ ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ $115,858.14 ਤ ਘੱ ਟ ਰਾਸ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਐਲਬਨੀ ਫੋਰਡ ਦੇ
ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਿਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ
ਕਰਨਾ।

2.

ਇੱ ਕ ਵੀਲਰ P385B ਐਸਫ਼ਾਲਟ ਪੇਵਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ $195,550.38 ਤੱ ਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਿਵੱ ਚ, ਪੀਟਰਸਨ
ਟਰੈਕਟਰ ਕੰ ਪਨੀ (Peterson Tractor Co.) ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਿਸਟੀ
ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।

F.

ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ - ਗੈਸੋਲੀਨ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰ ਡ ਲਈ ਦੱ ਖਣ ਕਾਉਂਟੀਜ ਤੇਲ
ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ 15378
(b) (2)ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ CEQA ਸਮੀਿਖਆ ਤ ਛੋਟ

ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਮ:

ਮਾਰਕ ਕੋਿਲੰਸ (Mark Collins)

ਹਸ ਲਾਰਸਨ (Hans Larsen)

ਪਦਵੀ:

ਫਲੀਟ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਿਨਦੇਸ਼ਕ

ਿਵਭਾਗ:

ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ

ਫੋਨ:

510-979-5739

510-494-4722

ਈ-ਮੇਲ:

mcollins@fremont.gov

hlarsen@fremont.gov

ਿਸਫ਼ਾਰਸ: ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਬੋਲੀ # 17-022 ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਲੈ ਿਡਡ ਗੈਸੋਲੀਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰ ਧਨ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਅਤੇ ਿਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਿਵਆਉਂਿਦਆਂ, ਦੱ ਖਣੀ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਤੇਲ ਕੰ ਪਨੀ
ਡੀ.ਬੀ.ਏ.ਐਸ.ਸੀ. (DBA SC) ਿਫ਼ਊਲਜ਼ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।
G.

ਲਾਈਟ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਸਮਝੌਤੇ - ਸਮਝੌਤਾ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ
ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਿਵਖੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬੇਅਰ ਇਲੈ ਕਿਟ੍ਰਕ ਸੋਲੂ ਨਜ਼ (Bear Electrical
Solutions) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ

ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:

6 ਜੂਨ, 2017

ਨਾਮ:

ਕਾਰਲ ਵਾਲਡੇਜ਼ (Carl Valdez)

ਹਸ ਲਾਰਸਨ (Hans Larsen)

ਪਦਵੀ:

ਸਟ੍ਰੀਟ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਿਨਦੇਸ਼ਕ

ਿਵਭਾਗ:

ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ

ਫੋਨ:

510-979-5719

510-494-4722

ਈ-ਮੇਲ:

cvaldez@fremont.gov

hlarsen@fremont.gov

ਫ੍ਰੀਮਟ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰ ਡਾ

ਸਫਾ 3

ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ:
1.

ਸਮਝੌਤਾ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ $481,993.00 ਦੀ ਰਕਮ ਤੱ ਕ 1
ਜੁਲਾਈ 2017 ਤ ਲਾਗੂ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ
ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਬੇਅਰ ਇਲੈ ਕਿਟ੍ਰਕ ਸੋਲੂ ਨਜ਼ (Bear Electrical Solutions) ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਕਰਨਾ।

2.

ਿਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਿਸਸਕੋ ਬੇਅ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਸ ਇੰ ਡੈਕਸ
(San Francisco Bay Area Price Index) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੇਅਰ

ਇਲੈ ਕਿਟ੍ਰਕ ਸੋਲੂ ਨਜ਼ (Bear Electrical Solutions) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੀਿਨਊ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਿਰਤ
ਕਰਨਾ ਜੋ 5% ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਵਧੇ।
H.

ਸਟੋਰਮ ਡਰੇਨ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਉਪਕਰਨ - ਸਟੋਰਮ ਡਰੇਨ (ਤੁਫ਼ਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ) ਰੱ ਖ-ਰਖਾਵ ਉਪਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟੇਬਲ
ਟੀਵੀ ਿਨਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਟਲਾਂਿਟਕ ਮ ੀਨਰੀ, ਇੰਕ. (Atlantic Machinery, Inc.) ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ
ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜੋ ਿਕ $127,112.59 ਤ ਵੱ ਧ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ 15061 ਤਿਹਤ CEQA ਸਮੀਿਖਆ ਤ
ਛੋਟ
ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਮ:

ਕਾਰਲ ਵਾਲਡੇਜ਼ (Carl Valdez)

ਹਸ ਲਾਰਸਨ (Hans Larsen)

ਪਦਵੀ:

ਸਟ੍ਰੀਟ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਿਨਦੇਸ਼ਕ

ਿਵਭਾਗ:

ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ

ਫੋਨ:

510-979-5719

510-494-4722

ਈ-ਮੇਲ:

cvaldez@fremont.gov

hlarsen@fremont.gov

ਿਸਫ਼ਾਰਸ: ਇੱ ਕ ਮਾਰਕ 3 ਪੋਰਟੇਬਲ ਟੀਵੀ ਇੰ ਸਪੈਕ ਨ ਿਸਸਟਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ $127,112.59 ਤ ਵੱ ਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਰਾਸ਼ੀ ਤਿਹਤ ਅਟਲਾਂਿਟਕ ਮ ੀਨਰੀ, ਇੰ ਕ (Atlantic Machinery, Inc.) ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।
I.

ਫ੍ਰੀਮਟ ਦੇ ਅਮੈਰੀਕਨਜ਼ ਿਵਦ ਿਡਸਐਿਬਲਟੀ ਐਕਟ (ਏਡੀਏ) (AMERICANS WITH DISABILITIES ACT,

ਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਿਵਸ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ - ਿਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ
ADA) ਿਸਟੀ ਈਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਐਡ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਡਸਐਿਬਲਟੀ ਐਕਸੈਸ ਕੰ ਸਲਟਟਸ (ਡੀਏਸੀ) (Disability Access Consultants, DAC) ਨਾਲ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਿਵਸ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਿਸਟੀ
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ II ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕਰਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ $295,075 ਤ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ
$535,075 ਤੱ ਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ੍ਰੀਮਟ ਦੇ ਏਡੀਏ (ADA Transition Plan) ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ

ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ।
ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:

6 ਜੂਨ, 2017

ਨਾਮ:

ਕੈਲੀਿਕੰ ਗ (Kelly King)

ਜੈਿਸਕਾ ਵੋਨ ਬੋਰਕ (Jessica von Borck)

ਪਦਵੀ:

ਉੱਪ ਿਨਦੇਸ਼ਕ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਸਹਾਇਕ ਿਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਫ੍ਰੀਮਟ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰ ਡਾ

ਸਫਾ 4

ਔਪ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਿਵਭਾਗ:

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ

ਿਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਦਫਤਰ

ਫੋਨ:

510-979-5753

510-248-4008

ਈ-ਮੇਲ:

kking@fremont.gov

jvborck@fremont.gov

ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ:
1.

ਪੜਾਅ II ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕਰਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ $295,075 ਤ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ $593,075 ਤੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਡੀਏਸੀ
(DAC) ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਿਵਸ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰ ਜੂਰੀ ਦੇਣਾ

ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।
2.

ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਫੰ ਡ ਕਰਨ ਲਈ PWC8846 ADA ਟ੍ਰਾਂਿਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਿਵੱ ਚ ਕੁਲ $240,000
ਲਈ PWC8877-520 ACTC ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬੀਬੀ ਫੰ ਡ ਤ $1,35,000 ਅਤੇ PWC8877-519 ACTC
ACTC ਮੇਜਰ BB ਫੰ ਡ ਤ $105,000 ਦੀ ਰੀਆਲੋ ਕੇ ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ।

J.

ਰੇਲਵੇ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਸੇਵਾ - ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਰੇਲ ਇੰਟਰਕਨੇਕਟ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ-ਰੇਲ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ $50,000 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਰੇਲਪ੍ਰੋਜ਼ ਇੰਕ (RailPros, Inc.) ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ-ਕਾਲ ਇੰਜੀਿਨਅਿਰੰ ਗ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੋਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਮ:

ਜੀਨ ਸੁਇਸ਼ੀ (Jeanne Suyeishi)

ਹਸ ਲਾਰਸਨ (Hans Larsen)

ਪਦਵੀ:

ਸੀਨੀਅਰ ਿਸਵਲ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਿਨਦੇਸ਼ਕ

ਿਵਭਾਗ:

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ

ਫੋਨ:

510-494-4728

510-494-4722

ਈ-ਮੇਲ:

jsuyeishi@fremont.gov

hlarsen@fremont.gov

ਿਸਫ਼ਾਰਸ: $50,000 ਤ ਘੱ ਟ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਰੇਲਪ੍ਰੋਜ਼ ਇੰ ਕ (RailPros, Inc.) ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਰਾਜ ਮਾਰਗ-ਰੇਲ
ਇੰ ਟਰਕਨੈਕਟ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ-ਰੇਲ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਔਨ-ਕਾਲ ਮਾਸਟਰ ਸਰਿਵਸ
ਸਮੱ ਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।
K.

ਿਨਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ- ਿਨਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਿਨਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਟੀ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ
ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:

6 ਜੂਨ, 2017

ਨਾਮ:

ਡੇਿਵਡ ਪਰਸਸੇਿਲਨ (David Persselin)

ਪਦਵੀ:

ਿਵੱ ਤ ਿਨਦੇਸ਼ਕ

ਿਵਭਾਗ:

ਿਵੱ ਤ ਿਵਭਾਗ

ਫੋਨ:

510-494-4631

ਈ-ਮੇਲ:

dpersselin@fremont.gov

ਫ੍ਰੀਮਟ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰ ਡਾ

ਸਫਾ 5

ਿਸਫ਼ਾਰਸ: ਿਵੱ ਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017/18 ਦੇ ਲਈ ਿਸਟੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਨੂੰ ਿਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ
ਮੁੜ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਣ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸਕਯੁਿਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਵੱ ਤ
ਿਨਦੇਸ਼ਕ/ਖਜਾਂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਤੱ ਕ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ।
L.

ਆਵਾਜਾਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰ ਡ - $2.8 ਿਮਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾ ੀ ਿਵੱ ਚ ਪੇਵਮਟ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇ ਨ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਲਈ ਐਮਟੀਸੀ (MTC)
ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰ ਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ $7.7 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱ ਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਰਿਵਲ ਪੀਡੀਏ (Centerville PDA) ਿਵੱ ਚ ਿਤਆਗੇ ਗਏ ਸਟੇਟ ਰੂਟ 84 ਲਈ ਇੱਕ
ਮਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ
ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਮ:

Noe Veloso

ਹਸ ਲਾਰਸਨ (Hans Larsen)

ਪਦਵੀ:

ਮੁੱ ਖ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰ ਜੀਿਨਅਰ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਿਨਦੇਸ਼ਕ

ਿਵਭਾਗ:

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ

ਫੋਨ:

510-494-4774

510-494-4722

ਈ-ਮੇਲ:

nveloso@fremont.gov

hlarsen@fremont.gov

ਿਸਫ਼ਾਰਸ: ਪੇਵਮਟ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਮਟੀਸੀ (Pavement Rehabilitation Project) (MTC) ਲਈ 2.8
ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਨ ਬੇਅ ਏਰੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ (OBAG) (One Bay Area Grant, OBAG) ਅਤੇ
ਸਟਰਿਵਲ ਪੀਡੀਏ (Centerville PDA)ਿਵੱ ਚ ਿਤਆਗੇ ਗਏ ਸਟੇਟ ਰੂਟ (Relinquished State Route) 84 ਦੀ
ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ 7.7 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮੈਟਰੋਪਾਲੀਟਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਿਮਸ਼ਨ (Metropolitan Transportation Commission, MTC) ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ ਦਾ
ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ; ਅਤੇ: ਿਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਦੇ
ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ; ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋ ੜ ਦੇ ਮੈਿਚੰ ਗ ਫੰ ਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱ ਧਤਾ ਦੇਣ; ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।

3.

ਰਸਮੀ ਆਈਟਮਾਂ – ਕੋਈ ਨਹ ।

4.

ਜਨਤਕ ਸੰ ਚਾਰ
A.

ਮੌਿਖਕ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਸੰ ਚਾਰ

ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ ਅਥਾਿਰਟੀ – ਕੋਈ ਨਹ ।
ਜਨਤਕ ਿਵੱ ਤ ਅਥਾਿਰਟੀ – ਕੋਈ ਨਹ ।
6 ਜੂਨ, 2017

ਫ੍ਰੀਮਟ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰ ਡਾ
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ਸਿਹਮਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵੱ ਚਾਰ ਕਰਨਾ

5.

ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਮੁੱ ਦੇ
A.

ਫੇਅਰਫ਼ੀਲਡ ਇੰਵੈਸਟਮਟ ਕੰ ਪਨੀ ਏਲਏਲਸੀ (FAIRFIELD INVESTMENT COMPANY LLC) ਅਤੇ ਵੇਕਲਡ

ਂ ਡੇਵਲਪਮਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਵੈਲੇ ਓਕ) (WAKELAND HOUSING AND DEVELOPMENT
ਹਾਉਿਸੰ ਗ ਐਡ

CORPORATION, VALLEY OAK)) ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਇੱਕਾਈਆਂ ਲਈ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ - ਵਾਰਮ ਸਿਪ੍ਰੰ ਗਸ
ਅਪਾਰਟਮਟ ਿਕਫਾਇਤੀ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Warm Springs Apartments Affordable Housing
Project) ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਸਟੇਟਵਾਈਡ ਕੰ ਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵਕਾਸ ਅਥਾਿਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ
ਉੱਤੇ ਿਵੱ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇੱਕਿਵਟੀ ਅਤੇ ਿਫਸਕਲ ਿਰਸਪਸੇਿਬਲਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (TEFRA) ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ
ਸੁਣਵਾਈ (ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ ਸੂਚਨਾ) -- ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ , 2017 ਅਤੇ 2 ਮਈ, 2017 ਦੀ ਬੈਠਕ ਤ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ
ਹੋਏ।
ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਮ:

ਡੇਿਵਡ ਪਰਸਸੇਿਲਨ (David Persselin)

ਪਦਵੀ:

ਿਵੱ ਤ ਿਨਦੇਸ਼ਕ

ਿਵਭਾਗ:

ਿਵੱ ਤ ਿਵਭਾਗ

ਫੋਨ:

510-494-4631

ਈ-ਮੇਲ:

dpersselin@fremont.gov

ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ:
1.

TEFRA ਮੁਤਾਬਕ ਇੱ ਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ;

2.

ਫੇਅਰਫੀਲਡ ਇਨਵੈਸਟਮਟ ਕੰ ਪਨੀ ਐਲਐਲਸੀ (Fairfield Investment Company LLC) ਅਤੇ ਵੇਕਲਡ

ਂ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਕਾਰਪੋਰੇ ਨ (Wakeland Housing and Development Corporation) ਦੀ
ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਐਡ
ਇੱ ਕ ਸਬੰ ਿਧਤ ਇੱ ਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਸਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀਮਟ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਕਫਾਇਤੀ ਅਥਾਰਟੀ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜਿਵਆਪੀ ਕਮਯੂਿਨਟੀਜ਼ ਿਵਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ

(California Statewide Communities Development Authority) ਦੁਆਰਾ ਮਲਟੀਫੈਮਲੀ ਹਾਊਿਸੰ ਗ
ਰੈਵੇਿਨਊ ਬਾਂਡ (Multifamily Housing Revenue Bonds) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ।

B.

ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਅਧਾਿਰਤ ਚੋਣਾਂ/ ਮਸੌਦਾ ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ - ਮਸੌਦਾ ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ, ਅਤੇ ਵੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਿਸਟੀ ਆਫ਼
ਫ੍ਰੀਮਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ।
ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਮ:
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ਜੈਿਸਕਾ ਵੋਨ ਬੋਰਕ (Jessica von Borck)
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ਪਦਵੀ:

ਸਹਾਇਕ ਿਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਿਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ

ਿਵਭਾਗ:

ਿਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਦਫਤਰ

ਿਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਦਫਤਰ

ਫੋਨ:

510-248-4008

510-284-4030

ਈ-ਮੇਲ:

jvborck@fremont.gov

hlevine@fremont.gov

ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ:
1.

ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਮਤਦਾਨ ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਮਸੌਦਾ ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕੋਡ ਧਾਰਾ (Elections Code Section) 10010
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ-ਆਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਲਈ ਸੰ ਭਾਵਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਿਵੱ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤ ਇੱ ਕ ਿਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ;

2.

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੂੰ ਮਸੌਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਚੋਣ ਲੜੀ ਉੱਤੇ
ਪ੍ਰਤੀਿਕਿਰਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਿਦਓ;

3.

ਉਦ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਜਦ ਜਨਤਾ ਵਲ ਕੋਈ ਿਵੱ ਚਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰ ਦ ਡਰਾਫਟ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ
ਚੋਣ ਕਰੋ;

4.

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਿਨਯਮ CEQA ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 15061(b)(3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਿਧਿਨਯਮ (CEQA) ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਤ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਆਰਡੀਨਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਤੇ

5.

ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ-ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਆਰਡੀਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।

C.

ਵਾਰਮ ਸਪਿਰੰ ਗਸ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਸਟਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ PLN 2017 - 00086 - ਈਸਟ ਸਾਇਡ ਆਫ਼ ਵਾਰਮ
ਸਪਿਰੰ ਗ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਨਾਰਥ ਆਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੇਅ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ, ਅਤੇ ਵਾਰਮ ਸਿਪਰੰ ਗਸ/ਸਾਊਥ ਫ੍ਰੀਮਟ ਕਮਯੂਿਨਟੀ
ਪਲਾਨ ਦੇ ਪਲਾਿਨੰਗ ਏਰੀਆ 10 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਥਤ ±22 ਏਕੜ ਸੰ ਪਤੀ ਉੱਪਰ 584, 205 ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ
108, 595 ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫਲੋ ਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ
ਸਵੀਿਕ੍ਰਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਲਾਿਨੰਗ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਵੱ ਚਾਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ (ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ ਨੋਿਟਸ)
ਅਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਿਵੱ ਚਾਰਨਾ ਿਕ CEQA ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 15183 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ
ਇਨਵਾਇਰਮਟ ਕੁਆਿਲਟੀ ਐਕਟ (California Environmental Quality Act, CEQA) ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਿਕਉਂਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਰਮ ਸਪਿਰੰ ਗਜ਼/ਸਾਊਥ ਫ੍ਰੀਮਟ ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਪਲਾਨ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਨਲ
ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਿਰਪੋਰਟ (SCH#2013032062) ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
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ਨਾਮ:

ਡੇਿਵਡ ਵੇਜ (David Wage)

ਿਕ੍ਰਸਟੀ ਵ੍ਹੀਲਰ (Kristie Wheeler)

ਪਦਵੀ:

ਸਹਾਇਕ ਪਲੈ ਨਰ

ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਿਵਭਾਗ:

ਯੋਜਨਾ

ਯੋਜਨਾ

ਫੋਨ:

510-494-4447

510-494-4454

ਈ-ਮੇਲ:

dwage@fremont.gov

kwheeler@fremont.gov
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ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ:
1.

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ।

2.

ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ CEQA ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਸੈਕ ਨ 15183 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਪ੍ਰੋਜਕ
ੈ ਟ WS/SF ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਪਲਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਿਵਕਾਸ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ
ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਲਈ ਇੱ ਕ FEIR (SCH#2013032062) ਪਿਹਲਾਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਪ੍ਰਜ
ੌ ੈਕਟ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਪੂਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ "A" ਿਵੱ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਨ
ਅਨੁਕੂਲਨ ਚੈਕਿਲਸਟ, ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਵ ਲੇ ਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰ ਬਰ 2013 ਦੇ ਵਾਰਮ
ਸਿਪ੍ਰੰ ਗਸ/ਸਾਊਥ ਫ੍ਰੀਮਟ ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਪਲਾਨ (Warm Springs/South Fremont Community Plan) ਲਈ
ਐਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਵਾਟਰ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਸੈਸਮਟ (Alameda County Water District’s
Water Supply Assessment) ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਯੋਜਨਾ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ
ਕਾਰਵਾਈ ਿਸਟੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

3.

ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਪੂਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ "B" (ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ) ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਵਾਰਮ ਸਿਪ੍ਰੰ ਗਜ਼ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਕਦਰ
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Warm Springs Technology Center Master Plan), ਜਨਰਲ ਪਲਾਨ, WS/SF
ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਮਟ ਿਮਊਂਸਪਲ ਕੋਡ (FMC) ਦੇ ਅਿਧਆਇ 18.49 (ਵਾਰਮ ਸਿਪ੍ਰੰ ਗਜ਼ ਇਨੋਵੇ ਨ
(“WSI”) ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ) ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।

4.

FMC ਸੈਕਸ਼ਨ 18.49.050 (a)(4) ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਕ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ''C'' ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੀਿਕ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾਗੋਚਰ, ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪੂਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ''B,'' (ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ) ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਵਾਰਮ ਸਪਿਰੰ ਗਸ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ
ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਿਕ੍ਰਤੀ ਿਦੰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ।

D.

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਿਲੰਕੇਜ ਫੀਸ - ਿਕਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਊਿਸੰ ਗ (ਫ੍ਰੀਮਟ ਨਗਰ ਪਾਿਲਕਾ ਕੋਡ ਦੇ ਪਾਠ 18.156 ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ) (PLN
2017 -- 00256) ਦੇ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਿਲੰਕੇਜ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਿਨੰਗ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਪਲਾਿਨੰਗ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਿਵੱ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ (ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ ਨੋਿਟਸ)।
ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਜਨਰਲ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਮ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿਰਪੋਰਟ (ਈ.ਆਈ.ਆਰ.) (Environmental Impact Report, EIR) (SCH #
2010082060) ਪਿਹਲਾਂ ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤ ਅੱ ਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ।
ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਮ:

ਡਾਨ ਸ਼ੋਅਨਹੋਲਸ (Dan Schoenholz)

ਜੈਫ਼ ਸ਼ਵੋਬ (Jeff Schwob)

ਪਦਵੀ:

ਸਹਾਇਕ ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਿਵਕਾਸ ਿਨਦੇਸ਼ਕ

ਿਨਦੇਸ਼ਕ

ਿਵਭਾਗ:

ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਿਵਕਾਸ

ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਿਵਕਾਸ

ਫੋਨ:

510-494-4438

510-494-4527

ਈ-ਮੇਲ:

dschoenholz@fremont.gov

jschwob@fremont.gov

ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ:

6 ਜੂਨ, 2017

ਫ੍ਰੀਮਟ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰ ਡਾ
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1.

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ।

2.

ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਟੈਕਸਟ ਸੋਧ ਆਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱ ਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਉਪਾਅ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸਤ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਕੋਈ
ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਮੀਿਖਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ ਹੈ।

3.

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੋਿਨੰਗ ਟੈਕਸਟ ਸੋਧ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜਨਰਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

4.

ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਜੋਿਨੰਗ ਟੈਕਸਟ ਸੋਧ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਿਹੱ ਤ,
ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਿਲਆਣ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ।

5.

ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇ ਬਾਰੇ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਿਰਹਾਇ ੀ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਦੀ
ਿਕਫਾਇਤੀ ਹਾਉਿਸੰ ਗ ਨੈਕਸਸ ਸਟੱ ਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ।

6.

ਮਸੌਦਾ ਆਰਡੀਨਸ (ਪੂਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ "A") ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਟੈਕਸਟ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨਸ ਪੇ ਕਰੋ।

7.

ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਿਲੰਕੇਜ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਫੀਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ
ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਪਣਾਓ।

8.

ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨਸ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਪਠਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ
ਿਦਓ।

E.

ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ 2017/18 'ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਆਪਰੇਿਟੰ ਗ ਬਜਟ - ਿਵਤੀ ਸਾਲ 2017/18 ਲਈ
ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਓਪਰੇਿਟੰ ਗ ਬਜਟ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ (ਪ੍ਰਕਾਿ ਤ ਸੂਚਨਾ)
ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਮ:

ਮਾਇੱ ਕ ਸੁੰ ਗ (Mike Sung)

ਡੇਿਵਡ ਪਰਸਸੇਿਲਨ (David Persselin)

ਪਦਵੀ:

ਸਹਾਇਕ ਿਵੱ ਤ ਿਨਦੇਸ਼ਕ

ਿਵੱ ਤ ਿਨਦੇਸ਼ਕ

ਿਵਭਾਗ:

ਿਵੱ ਤ ਿਵਭਾਗ

ਿਵੱ ਤ ਿਵਭਾਗ

ਫੋਨ:

510-494-4608

510-494-4631

ਈ-ਮੇਲ:

msung@fremont.gov

dpersselin@fremont.gov

ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ:

F.

1.

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ।

2.

ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ 2017/18 ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਓਪਰੇਿਟੰ ਗ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਮੁੱ ਿਦਆਂ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਿਦ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਪੂੰ ਜੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਪਿਹਲੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ (ਪ੍ਰਕਾਿ ਤ ਸੂਚਨਾ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਿਵੱ ਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017/18 2021/22 ਪੂੰ ਜੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਸਲ ਦੀਆਂ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤਾਂ
ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:

6 ਜੂਨ, 2017

ਨਾਮ:

ਿਮਸ਼ੇਲ ਿਸਲਵਾ-ਸਲੀਨਾਸ (Michelle Silva-

ਹਸ ਲਾਰਸਨ (Hans Larsen)

ਪਦਵੀ:

Salinas)
ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਿਨਦੇਸ਼ਕ

ਫ੍ਰੀਮਟ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰ ਡਾ
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ਿਵਭਾਗ:

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ

ਫੋਨ:

510-979-5705

510-494-4722

ਈ-ਮੇਲ:

msilva-salinas@fremont.gov

hlarsen@fremont.gov

ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ:
1.

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ।

2.

ਪੰ ਜ-ਵਿਰ੍ਹਆਂ ਦੇ ਿਵਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017/18 – 2021/22 CIP ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ
ਪੂੰ ਜੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜਕ
ੈ ਟਾਂ ‘ਤੇ ਿਵੱ ਚਾਰ ਕਰਨਾ।

3.

ਿਵੱ ਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017/18 - 2021/22 ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ CIP, 13 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਿਵੱ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

6.

ਿਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਤ ਿਰਪੋਰਟ – ਕੋਈ ਨਹ ।

7.

ਹੋਰ ਕਾਰਜ– ਕੋਈ ਨਹ ।

8.

ਕਸਲ ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ
A.
B.

9.

ਕਸਲ ਰੈਫਰਲਸ - ਕੋਈ ਨਹ ।
ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੌਿਖਕ ਿਰਪੋਰਟਾਂ

ਮੁਲਤਵੀਕਰਨ

6 ਜੂਨ, 2017

ਫ੍ਰੀਮਟ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰ ਡਾ
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ACRONYMS
ABAG
ACE
ACFCD
ACTC

Association of Bay Area Governments
Altamont Commuter Express
Alameda County Flood Control District
Alameda County Transportation
Commission

ACWD
ARB
BAAQMD

Alameda County Water District
Art Review Board
Bay Area Air Quality Management
District
Bay Area Rapid Transit District
Bay Conservation & Development
Commission

BART
BCDC
BMPs
BMR
CALPERS
CBC
CDD
CC & R’s
CDBG
CEQA
CERT
CIP
CNG
COF
COPPS

Best Management Practices
Below Market Rate
California Public Employees’ Retirement
System
California Building Code
Community Development Department
Covenants, Conditions & Restrictions
Community Development Block Grant
California Environmental Quality Act
Community Emergency Response Team
Capital Improvement Program
Compressed Natural Gas
City of Fremont
Community Oriented Policing and Public
Safety

GIS
GPA
HARB
HBA
HRC
ICMA

Geographic Information System
General Plan Amendment
Historical Architectural Review Board
Home Builders Association
Human Relations Commission
International City/County Management Association

JPA
LLMD

Joint Powers Authority
Lighting and Landscaping Maintenance District

LOCC
LOS
MOU
MTC
NEPA
NLC
NPDE

League of California Cities
Level of Service
Memorandum of Understanding
Metropolitan Transportation Commission
National Environmental Policy Act
National League of Cities
National Pollutant Discharge Elimination System

NPO
PC
PD
PDA
PUC
PVAW
PWC
RFP
RFQ
RHNA
ROP
RRIDR

Neighborhood Preservation Ordinance
Planning Commission
Planned District
Priority Development Area
Public Utilities Commission
Private Vehicle Accessway
Public Works Contract
Request for Proposals
Request for Qualifications
Regional Housing Needs Allocation
Regional Occupational Program
Residential Rent Increase Dispute Resolution
Ordinance
Regional Water Quality Control Board

CSAC
CTC
dB
DEIR
DU/AC

California State Association of Counties
California Transportation Commission
Decibel
Draft Environmental Impact Report
Dwelling Units per Acre

EBRPD
EDAC

East Bay Regional Park District
Economic Development Advisory
Commission (City)

SACN

Southern Alameda County Narcotics Enforcement
Task Force

EIR
EIS

Environmental Impact Report (CEQA)
Environmental Impact Statement
(NEPA)
Education Revenue Augmentation Fund

STIP

State Transportation Improvement Program

TCRD

Tri-Cities Recycling and Disposal Facility

TOD
TS/MR

Transit Oriented Development
Transfer Station/Materials Recovery Facility

UBC

See CBC

VTA
WMA

Santa Clara Valley Transportation Authority
Waste Management Authority

ZA
ZTA

Zoning Administrator
Zoning Text Amendment

ERAF
EVAW
FAR
FEMA
FFD
FMC
FPD
FRC
FUSD

Emergency Vehicle Accessway
Floor Area Ratio
Federal Emergency Management
Agency
Fremont Fire Department
Fremont Municipal Code
Fremont Police Department
Family Resource Center
Fremont Unified School District

RWQC

ਆਗਾਮੀ ਮੀਿਟੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲ 27 ਬ੍ਰਾੱਡਕਾਸਟ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ

ਆਗਾਮੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਚੈਨਲ, 27
ਬ੍ਰਾੱਡਕਾਸਟ ਅਨੁ ਸੂਚੀ
ਿਮਤੀ

ਸਮਾਂ

ਬੈਠਕ ਦੀ ਿਕਸਮ

ਸਥਾਨ

ਕੇਬਲ ਚੈਨਲ 27

13 ਜੂਨ, 2017

7:00 ਸ਼ਾਮ

ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਕਸਲ ਚਬਰਸ

ਲਾਇਵ

20 ਜੂਨ, 2017

7:00 ਸ਼ਾਮ

ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਕਸਲ ਚਬਰਸ

ਲਾਇਵ

22 ਜੂਨ, 2017

ਕੋਈ ਕਸਲ ਬੈਠਕ ਨਹ

4 ਜੁਲਾਈ, 2017

ਛੁੱ ਟੀ – ਕੋਈ ਕਸਲ ਬੈਠਕ ਨਹ

11 ਜੁਲਾਈ, 2017

7:00 ਸ਼ਾਮ

ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਕਸਲ ਚਬਰਸ

ਲਾਇਵ

18 ਜੁਲਾਈ, 2017

7:00 ਸ਼ਾਮ

ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਕਸਲ ਚਬਰਸ

ਲਾਇਵ

25 ਜੁਲਾਈ, 2017

ਕੋਈ ਕਸਲ ਬੈਠਕ ਨਹ

ਅਗਸਤ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ

ਕੋਈ ਕਸਲ ਬੈਠਕ ਨਹ

5 ਸਤੰ ਬਰ, 2017

7:00 ਸ਼ਾਮ

ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਕਸਲ ਚਬਰਸ

ਲਾਇਵ

ਸਤੰ ਬਰ, 2017

7:00 ਸ਼ਾਮ

ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਕਸਲ ਚਬਰਸ

ਲਾਇਵ

19 ਸਤੰ ਬਰ, 2017

7:00 ਸ਼ਾਮ

ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਕਸਲ ਚਬਰਸ

ਲਾਇਵ

26 ਸਤੰ ਬਰ, 2017
ਸੋਮਵਾਰ,

ਕੋਈ ਕਸਲ ਬੈਠਕ ਨਹ
05:30 ਸ਼ਾਮ

ਸੰ ਯੁਕਤ ਕਸਲ/FUSD ਬੈਠਕ

FUSD

ਲਾਇਵ

3 ਅਕਤੂਬਰ, 2017

7:00 ਸ਼ਾਮ

ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਕਸਲ ਚਬਰਸ

ਲਾਇਵ

10 ਅਕਤੂਬਰ, 2017

7:00 ਸ਼ਾਮ

ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਕਸਲ ਚਬਰਸ

ਲਾਇਵ

17 ਅਕਤੂਬਰ, 2017

7:00 ਸ਼ਾਮ

ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਕਸਲ ਚਬਰਸ

ਲਾਇਵ

2 ਅਕਤੂਬਰ, 2017

24 ਅਕਤੂਬਰ, 2017

ਕੋਈ ਕਸਲ ਬੈਠਕ ਨਹ

31 ਅਕਤੂਬਰ, 2017

ਕੋਈ ਕਸਲ ਬੈਠਕ ਨਹ

ਆਗਾਮੀ ਮੀਿਟੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲ 27 ਬ੍ਰਾੱਡਕਾਸਟ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ
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ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ-ਅਧਾਰਤ ਚੋਣਾਂ / ਮਸੌਦਾ ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ - ਮਸੌਦਾ ਨਕਿਸ਼ਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ
ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਅਿਧਆਇ 2.05 ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਪਾਲਨ ਸਬੰ ਧੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ਼੍ਰੀਮਟ ਿਵੱ ਚ ਿਵਆਪਕ ਪੱ ਧਰ ਤ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਅਧਾਰਤ
ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਔਰਡੀਨਸ (ordinance) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਂ:

ਜੈਿਸਕਾ ਵੌਨ ਬੌਰਕ

ਹਾਰਵੀ ਈ. ਲੈ ਵਾਇਨ

ਪਦਵੀ:

ਸਹਾਇਕ ਿਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਿਸਟੀ ਵਕੀਲ

ਿਵਭਾਗ:

ਿਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ

ਿਸਟੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ

ਫ਼ੋਨ:

510-248-4008

510-284-4030

ਈ-ਮੇਲ:

jvborck@fremont.gov

hlevine@fremont.gov

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰ ਖੇਪ: 21 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ, ਿਸਟੀ ਨੇ ਿਵਆਪਕ ਪੱ ਧਰ ਤ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਅਧਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ
ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮੱ ਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਚੋਣ ਕੋਡ ਸੈਕ ਨ 10010 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਸਟੀ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਪੰ ਜ (5) ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2 ਮਈ 2017 ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱ ਚ, ਕਸਲ ਨੇ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸੁਣਵਾਈ
ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ, ਜੋ ਿਕ 13 ਜੂਨ 2017 ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਚਾਰ (4) ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਕਸਲ ਅਤੇ ਸਮੂਦਾਇ ਨੂੰ ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਤ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ/ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੋ ੜ ਦੀ ਪੰ ਜਵ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਕਸਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਇੱ ਕ ਤਰਜੀਹੀ ਮਸੌਦੇ ਬਾਰੇ
ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ਼੍ਹਾ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਔਰਡੀਨਸ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਤਮ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਛਠੀ ਅਤੇ ਅੰ ਤਮ
ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱ ਚ, ਕਸਲ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਔਰਡੀਨਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ
ਕਰੇਗੀ।
ਿਪਛੋਕੜ: ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਨੇ ਛੇ (6) ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਚ 4 ਅਪਰੈਲ, 18 ਅਪਰੈਲ, 2 ਮਈ, 16 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਚਾਰ (4)
ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਇਆਂ। ਪਿਹਲੀ ਿਤੰ ਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕਸਲ ਅਤੇ ਸਮੂਦਾਇ ਨੂੰ ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਦੀ ਿਸਰਜਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ
ਦੇ ਸੰ ਭਾਵਤ ਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਿਟੱ ਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਸੌਦਾ ਵੋਿਟੰ ਗ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ 25 ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ
9 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਿਵੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਪਬਿਲਕ ਦੀਆਂ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸਲ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤੇ

ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ: 5/22/2017 ਨੂੰ ਦੁਪਿਹਰ 3:44 ਤੇ ਡੈਬਰਾ ਮਾਰਗੋਿਲਸ ਦੁਆਰਾ
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ਗਏ ਸਨ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ, ਕਸਲ ਅੰ ਤਮ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਤਰਜੀਹੀ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ
ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਔਰਡੀਨਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਛੇਵ ਅਤੇ ਅੰ ਤਮ ਜਨਤਕ
ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱ ਚ, ਕਸਲ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਸਮੇਤ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਔਰਡੀਨਸ ਨੂੰ
ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰੇਗੀ।

ਜਨਤਕ ਆਊਟਰੀਚ (ਪਬਿਲਕ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣਾ)
21 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਿਦਆਂ, ਿਸਟੀ ਪਬਿਲਕ ਨੂੰ ਿਜ਼ਲਾ-ਆਧਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਊਟਰੀਚ (ਪਬਿਲਕ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣਾ) ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾਲ
ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਿਹਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰਾ ਵੈਬਪੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ-ਆਧਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਿਲਕ ਿਕਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਿਕਵ ਗੱ ਲ੍ਹ-ਬਾਤ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ
ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਿਸਟੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਓਪਨ ਿਸਟੀ ਹਾਲ ਰਾਹ ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਮਸੌਦਾ ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬੱ ਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮੂਦਾਇ ਤ
ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸੌਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸਲ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱ ਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਪੋਸਟਰ
ਅਤੇ ਫਲਾਰਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸਟੀ ਦੇ ਸਹੂਲਤ-ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਬਰੇਰੀ ਿਵਚ ਵੰ ਿਡਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਫ਼੍ਰੀਮਟ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਮੀਿਟੰ ਗ ਏਜੰ ਡਾ ਕਵਰ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟਾਫ਼ ਿਰਪੋਰਟ
ਨੂੰ ਸੱ ਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂਿਕ ਗੈਰ-ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ੀ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸਪੈਿਨਸ਼, ਚੀਨੀ, ਿਵਯਤਨਾਮੀ, ਟੈਗਾਲੌ ਗ, ਦਰੀ, ਿਹੰ ਦੀ, ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ। ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਸਟੀ ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ https://fremont.gov/districtelections ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸਲ ਦੇ
ਚਬਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਬੋਿਲਆਂ (ਬਿਹਰੇ ਲੋ ਕਾਂ) ਲਈ ਓਪਨ ਕੈਪਸ਼ਨਡ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਕਲੋ ਜ਼ਡ ਕੈਪਸ਼ਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਸਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱ ਤਾਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ
ਿਜੰ ਨਾਂ ਤੇ ਨਵ ਮਤਦਾਨ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਿਲੱਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰ ਡ
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


ਹਰੇਕ ਕਸਲ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗਭਗ ਇੱ ਕ ਸਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;



ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜੋ ਸੰ ਘੀ ਮਤਦਾਨ ਅਿਧਕਾਰ



ਅਿਧਿਨਯਮ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ



ਹਰੇਕ ਕਸਲ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹ ਸ਼ੌਅ ਵਰਿਸਸ ਰੇਨੋ, 509 ਯੂ.ਐਸ. 630 (1993) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ
ਸਥਾਪਤ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਿਵੱ ਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਘਟਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋਏ ਨਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਂ ਗੋਬੋਲੇਟ ਡੈਮੋਗਿ੍ਰੇ ਫਕ ਿਰਸਰਚ, ਇੰ ਕ (Lapkoff & Gobalet Demographic
ਨਾਲ ਹੀ, ਜਨ-ਅੰ ਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਲੈ ਪਕੋਫ਼ ਐਡ
Research, Inc.) ਨੇ ਕਈ ਿਕਸਮ ਦੇ ਜਨ-ਅੰ ਕੜੇ ਅਤੇ ਭੂਗੋਿਲਕ ਅੰ ਕੜੇ ਪੇ

ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਭਾਵੀ
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ਮਾਪਦੰ ਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ)। ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਅਤੇ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਹਲੀ ਜਨਤਕ
ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਪਬਿਲਕ ਤ ਿਮਲੇ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁੱ ਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਜਨ-ਅੰ ਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਿਸਟੀ ਨੂੰ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਵਭਾਜਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਪਬਿਲਕ ਅਤੇ ਕਸਲ ਦੁਆਰਾ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਚੋਣ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਜਨ-ਅੰ ਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਇਆ, ਹਾਈ-ਵੇਜ਼, ਵੱ ਡੀਆਂ
ਸੜਕਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਰੇਲਰੋਡਾਂ ਦੀ ਵੀ (ਪਛਾਣਨਯੋਗ) ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ
ਦੂਜੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱ ਚ, ਕਸਲ ਨੇ ਜਨ-ਅੰ ਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਿਲੱਖੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਮਾਪਦੰ ਡ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੀ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦੇ
ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:


ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ 28 ਪੜੋਸੀ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ



FUSD ਐਲੀਮਟਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਖੇਤਰ



ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ 9 ਵਪਾਰਕ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ



ਟ੍ਰਾਂਿਜ਼ਟ ਓਰੀਐਿਂ ਟਡ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਰਤ ਦੀ ਿਡਜ਼ਾਈਿਨੰਗ



2010 ਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਾਉਿਜ਼ੰ ਗ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ



ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਰਾਜ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੱ ਦਾਂ



ਕਾਂਗਰੇ ਨਲ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੱ ਦਾਂ



ਜਣਗਣਨਾ ਬਲਾਕ



ਜਨ-ਅੰ ਕੜਾ ਕਾਰਕ ਿਜਵ ਿਕ, ਹਾਈ-ਵੇਜ਼, ਵੱ ਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਰੇਲਰੋਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ (ਪਛਾਣਨਯੋਗ) ਸੀਮਾਵਾਂ



ਖੇਤਰ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਨੁਕਲ
ੂ ਤਾ, ਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਜਮਤਾ।
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ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ, ਤੀਜੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱ ਚ, ਕਸਲ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ C ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦਰਸਾਈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਿਲੱਖੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ
ਦੇ ਸੰ ਸ਼ੋਧਤ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।


ਮੂਲ ਨਕਸ਼ੇ C ਿਵੱ ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ 1 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰ ਿਡਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਿਕ ਨਾਰਥ ਿਵੱ ਚ ਆਰਡੇਨਵੁੱ ਡ
ਅਤੇ ਦੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਬੇਸਾਈਡ/ਵਾਰਮ ਸਿਪ੍ਰੰ ਗਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋਿੜਆ ਜਾਏ।



ਿਜੱ ਥ ਤੱ ਕ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਫ੍ਰੀਮਟ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਪੜੋਸੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਨੇਬਰਹੁੱ ਡਜ਼) ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।



ਿਜੱ ਥ ਤੱ ਕ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹੀ ਰੂਚੀ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਮੂਦਾਇ ਨੂੰ
ਇੱ ਕ ਹੀ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਏ।



ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਦੀ ਸੰ ਜਮਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਏ - ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਿਨਯਿਮਤ
ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ।



ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਸੱ ਤਾ (incumbency) ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੈ ਨਮੂਰ ਅਤੇ ਗਲੈ ਨ ਮੈਨੋਰ ਪੜੋਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਿਜੱ ਥ ਤੱ ਕ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।



ਿਜੱ ਥ ਤੱ ਕ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਿਵੱ ਚ ਿਰਹਾਇ ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵ ਸਮੇਤ ਵਰਤਾਿਰਆਂ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਿਮਸ਼ਰਨ ਹੋਵ।ੇ

ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਨੇ ਜਨ-ਅੰ ਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਪਬਿਲਕ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਮਸੌਦਾ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਿਵੱ ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ
ਸੰ ਭਾਵਤ ਤਰਤੀਬ ਸਪਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਾਂ ਿਲੱਖੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ:
1. 2018 ਿਵੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ:
ਦੋ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਿਜੰ ਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਪਦਗ੍ਰਾਹੀ (incumbent) ਨਹ ਰਿਹੰ ਦਾ (ਮੇਅਰ ਤ ਇਲਾਵਾ), ਨੂੰ 2018 ਿਵੱ ਚ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹ ਭਿਰਆ
ਜਾਏਗਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਪਦਗ੍ਰਾਹੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਿਮਆਦ 2018 ਿਵੱ ਚ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 2018 ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਵਾਲੇ ਸੱ ਤਰ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਜਾਏਗਾ।
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ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਦਗ੍ਰਾਿਹਆਂ (incumbents) ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2018 ਿਵੱ ਚ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੇ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ
ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਬਿਹਰਹਾਲ, 2018 ਿਵੱ ਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਭਿਰਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ
ਤੀਜਾ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਪਦਗ੍ਰਾਹੀ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 2018 ਿਵੱ ਚ ਚੋਣ ਰਾਹ ਭਿਰਆ ਜਾਏਗਾ।
ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਿਕਸੀ ਅਿਜਹੇ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਨਾਿਮਤ ਕਰੇਗੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ
ਪਦਗ੍ਰਾਹੀ (incumbent) ਨਹ ਰਿਹੰ ਦਾ। ਹੋਰ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਚ ਹਰੇਕ ਿਵੱ ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਹੋਵੇਗਾ।
2. 2020 ਿਵੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਤੰ ਨ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ:
ਦੋ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਿਜੰ ਨਾਂ ਨੂੰ 2018 ਿਵੱ ਚ ਚੋਣ ਰਾਹ ਨਹ ਭਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਿਵੱ ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਰਾਹ
ਭਿਰਆ ਜਾਏਗਾ।
2018 ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਨਾਿਮਤ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 2020 ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਨਾਲ ਫੇਰ ਭਿਰਆ
ਜਾਏਗਾ।

ਚੋਣਕਾਰ ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ
ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਨੇ ਿਸਟੀ ਿਵਆਪੀ ਵੋਟਰਾਂ ਰਾਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱ ਕ ਮੇਅਰ ਵਾਲੇ ਛੇ (6) ਚੋਣਕਾਰ ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਤੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ
ਮਸੌਦਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ / ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ

ਪਬਿਲਕ ਦੀਆਂ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸਲ ਦਾ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
16 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱ ਚ, ਸਮੂਦਾਇ ਅਤੇ ਕਸਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਨਵ ਮਸੌਦਾ ਨਕਿਸ਼ਆ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਿਕ ਤੀਜੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਕਸਲ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਿਸ਼ਆ ਨੂੰ
ਟਾਈਟਲ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਨਕਸ਼ਾ C-1, C-2, ਨਕਸ਼ਾ C-2a, ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ M. ਿਸਟੀ ਨੇ ਿਨਰਪੱ ਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ
ਿਕ ਸਾਰੇ ਮਸੌਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਿਟੰ ਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ (California Voting Rights Act) ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਵੋਿਟੰ ਗ ਰਾਈਟ
ਐਕਟ (Federal Voting Right Act) ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵ ਨਕਿਸ਼ਆਂ 'ਚ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ 1 ਚ ਬੇਅਸਾਈਡ/ਵਾਰਮ ਸਿਪ੍ਰੰ ਗ੍ਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੱ ਢ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਨਕਸ਼ੇ C-1 ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ 3 ਿਵੱ ਚ ਗਲੈ ਨਮੂਰ ਅਤੇ
ਗਲੈ ਨ ਮੈਨੋਰ ਪੜੋਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਜਦਿਕ ਨਕਸ਼ਾ C-2 ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਪੜੋਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਤਾਂਿਕ ਗਲੈ ਨਮੂਰ
ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ 2 ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲੈ ਨ ਮੈਨੋਰ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ 3 ਿਵੱ ਚ ਸੀ। ਨਕਸ਼ਾ C-2a ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਧਤ ਕੀਤਾ
ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ: 5/22/2017 ਨੂੰ ਦੁਪਿਹਰ 3:44 ਤੇ ਡੈਬਰਾ ਮਾਰਗੋਿਲਸ ਦੁਆਰਾ
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ਿਗਆ ਤਾਂਿਕ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਮੂਦਾਇ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਇਕਲੌ ਤੇ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਨ-ਅੰ ਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਵ ਮੇਅਰ ਗਸ
ਮੌਰੀਸਨ ਰਾਹ ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਿਵਭਾਜਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ M ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਿਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ
ਵੋਿਟੰ ਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰ ਸ਼ੋਧਤ ਕੀਤਾ।
ਮਸੌਦਾ ਨਕਿਸ਼ਆ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਦੀ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਨਤਕ
ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤਰ
ੇ ੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ C-2a ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਿਕ ਨਕਸ਼ੇ C-2 ਦਾ ਇੱ ਕ ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ
ਰੂਪ ਸੀ, ਿਜਸਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਨਕਸ਼ੇ C-2a ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੱ ਥ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਮੂਦਾਇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਹੀ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਬਿਲਕ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਓ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ
ਟ੍ਰਾਂਿਜ਼ਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਿਵਕਾਸ (TOD) ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਿਵੱ ਚ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਪੜੋਸਾਂ
ਨੂੰ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਸਲ ਨੇ ਵੀ, ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤ, ਨਕਿਸ਼ਆਂ C-1 ਅਤੇ C-2a ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਕਸਲ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਜੋਨਸ ਨੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਿਵੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਹਲਕਾ ਿਜਹੇ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਸੁਝਾਓ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ 4, 5 ਅਤੇ 6 ਆਪਸ ਿਵੱ ਕ ਇੰ ਟ੍ਰਸਕ
ੈ ਟ ਕਰਕੇ ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ
ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੌੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਰਿਵੰ ਗਟਨ ਬਾਰਟ ਸਟੇਸ਼ਨ TOD ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਵਭਾਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਹ
ਮੰ ਨਦੇ ਹੋਏ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਨਕਸ਼ੇ C1 ਅਤੇ C-2a ਿਵੱ ਚ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱ ਲ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਿਵੱ ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਿਜਹਾ ਵਾਧਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਸਘਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਸੰ ਸ਼ੋਧਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ਇਰਿਵੰ ਗਟਨ TOD ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਸਲ ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਵਭਾਜਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ 6 ਿਵੱ ਚ ਔਸਗੁੱ ਡ ਰੋਡ ਦੇ ਦੋਵ ਪਾਿਸਆਂ ਨੂੰ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਬੁਲੇਵਾਡ ਅਤੇ ਡਰਹਮ ਰੋਡ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰ ਸ਼ੋਧਤ ਨਕਸ਼ੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ C-1a ਅਤੇ C-2b ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕ੍ਰਮ
ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦਾ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਚੋਣ ਕ੍ਰਮ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਨਵੰ ਬਰ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਤ ਬਾਅਦ ਛੇ ਕਸਲ ਸਦੱ ਸ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਚੋਣਾਂ ਇਵ ਕ੍ਰਮਬੱ ਧ ਹੋਣ ਿਕ ਹਰੇਕ ਭਿਵੱ ਖੀ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਤੰ ਨ ਕਸਲ ਸਦੱ ਸਾਂ
ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਜਾਏ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਫਲਹਾਲ ਕਸਲ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਅਿਜਹੇ ਪਦਗ੍ਰਾਹੀ ਹਨ ਿਜੰ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2020 ਤੱ ਕ ਖਤਮ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ
(ਕਸਲ ਸਦੱ ਸ ਬੇਕਨ ਅਤੇ ਸਲਵਾਨ), ਇਸਲਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਬਾਕੀ ਬਿਚਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱ ਚ ਭਿਰਆ
ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਕਸੇ C-1a ਦੇ ਤਿਹਤ, ਇੱ ਕ ਸੀਟ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ 3 ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਿਜੱ ਥੇ ਦੋ ਪਦਗ੍ਰਾਹੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਿਤੰ ਨ ਸੀਟਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਚਾਰ ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਤੰ ਨ ਿਵੱ ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਿਰਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਚ, ਇੱ ਕ ਦੋ ਸਾਲ
ਦੀ ਿਮਆਦ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂਿਕ 2020 ਿਵੱ ਚ ਿਤੰ ਨ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ (ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ 5 ਿਜੱ ਥੇ ਪਦਗ੍ਰਾਹੀ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ)।
ਨਕਸ਼ਾ C-2b ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ C-1a ਦੇ ਹਾਰ ਹੀ ਹੈ ਿਸਵਾਇ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ 2 ਅਤੇ 3 ਦੋਵਾਂ ਿਵੱ ਚ ਪਦਗ੍ਰਾਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂਿਕ ਿਤੰ ਨ ਚ ਬਾਕੀ
ਬਚੇ ਦੋ ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
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ਕਸਲ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਓਪਨ ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਿਵੱ ਚ ਲੌ ਟ (ਸਟ੍ਰਾ ਡ੍ਰਾ ਕਰਕੇ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 16 ਮਈ 2017 ਦੀ ਕਸਲ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ, ਪਬਿਲਕ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਦੱ ਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਓ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ 1 ਚੁਿਣਆ
ਜਾਏ ਿਕਉਂਿਕ ਿਸਟੀ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਲ ਸਦੱ ਸ ਨਹ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ। ਕਸਲ ਦਾ ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਓਪਨ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਸੀਟ ਤੇ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਦੋ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਿਮਆਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਲੌ ਟ (ਡ੍ਰਾ) ਦੁਆਰਾ ਵੀ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕ੍ਰਮ ਿਕਵ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇੱ ਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱ ਥੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਸੀਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਿਕਵ ਵੰ ਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ
ਕਸਲ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ
1
2
3
4
ਿਵਆਪਕ ਪੱ ਧਰ ਵਾਲੇ
ਸਦੱ ਸ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ
ਬਣੇ ਰਿਹਣਗੇ

4
5
6
ਿਵਆਪਕ ਪੱ ਧਰ ਵਾਲੇ
ਸਦੱ ਸ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ
ਬਣੇ ਰਿਹਣਗੇ

2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਨਕਸ਼ਾ C-1a
2018
2018
2018 (ਜੋਨਸ /ਬੋਨਾਕੋਰਸੀ)
2018 (ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ)
ਬੇਕਨ (2020 ਿਵੱ ਚ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ)
ਸਲਵਾਨ (2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱ ਚ ਖੜ੍ਹੇ
ਹੋਣਗੇ)

2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

2020 (ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ)
2020 (ਸਲਵਾਨ)
2020
ਕੋਈ ਨਹ

ਨਕਸ਼ਾ C-2b
2018
2018 (ਜੋਨਸ)
2018 (ਬੋਨਾਕੋਰਸੀ)
2018 (ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ)
ਬੇਕਨ (2020 ਿਵੱ ਚ ਿਮਆਦ ਖਤਮ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ)
ਸਲਵਾਨ (2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱ ਚ
ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ)
2020 (ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ)
2020 (ਸਲਵਾਨ)
2020
ਕੋਈ ਨਹ

ਪੀਲੀ ਸ਼ੇਿਡੰ ਗ = ਉਹ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਿਜੰ ਨਾਂ ਿਵੱ ਚ 2018 ਿਵੱ ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਰੀ ਸ਼ੇਿਡੰ ਗ = = ਉਹ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਿਜੰ ਨਾਂ ਿਵੱ ਚ 2020 ਿਵੱ ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ 4 ਿਵੱ ਚ 2018 ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ
ਿਮਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2020 ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਨੋਟਸ:
ਨਕਸ਼ਾ C-1a - ਕਸਲ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਜੋਨਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੋਨਾਕੋਰਸੀ 2018 ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱ ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਕਸਲ ਦੇ
ਸਦੱ ਸ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਬੇਕਨ ਕਸਲ ਿਵੱ ਚ 2020 ਤੱ ਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 2018 ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਿਤੰ ਨ ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਨਵੰ ਬਰ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤ ਬਾਅਦ ਕਸਲ ਿਵੱ ਚ ਛੇ ਸਦੱ ਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਕਸਲ ਬਾਕੀ ਬਚੀ
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ਿਤੰ ਨ ਖੁਿਲ੍ਹਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਚਾਰ ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ 'ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਤ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸੀਟ ਦੀ ਿਮਆਦ
ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ ਤਾਂਿਕ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਚਰਨਬੱ ਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਿਤੰ ਨ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 2020 ਿਵੱ ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ (ਸਲਵਾਨ
ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ 5 ਸੀਟ, ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ)। ਕਸਲ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਬੇਕਨ ਿਸਟੀ ਦੀ
"ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ" ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2020 ਿਵੱ ਚ ਖਤਮ ਨਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਨਕਸ਼ਾ C-2b – ਕਸਲ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਜੋਨਸ ਅਤੇ ਬੋਨਾਕੋਰਸੀ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ (ਤਰਤੀਬਵਾਰ 2 ਅਤੇ 3) ਿਵੱ ਚ 2018 ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਕਸਲ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਬੇਕਨ 2020 ਤੱ ਕ ਕਸਲ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਗੇ, ਦੋ ਹੋਰ
ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਿਵੱ ਚ 2018 ਿਵੱ ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂਿਕ ਨਵੰ ਬਰ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤ ਬਾਅਦ ਕਸਲ ਿਵੱ ਚ ਛੇ ਸਦੱ ਸ
ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਕਸਲ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਦੋ ਖੁਿਲ੍ਹਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਿਤੰ ਨ ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ 'ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਤ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ ਇੱ ਕ ਸੀਟ ਇੱ ਕ ਦੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂਿਕ ਚੋਣਾਂ ਚਰਨਬੱ ਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਿਤੰ ਨ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 2020
ਿਵੱ ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ (ਸਲਵਾਨ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ 5 ਸੀਟ, ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ)। ਕਸਲ ਦੇ ਸਦੱ ਸ
ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਬੇਕਨ ਿਸਟੀ ਦੀ "ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ" ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2020 ਿਵੱ ਚ
ਖਤਮ ਨਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਇੱ ਿਛਤ ਨਤੀਜੇ
ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 10010 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੰ ਜਵ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱ ਕ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਨਾ, ਭਿਵਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫ੍ਰੀਮਟ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਕੋਡ ਅਿਧਆਇ 2.05
ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਧਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਔਰਿਡਨਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਮਆਦਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਤੱ ਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀਆਂ
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱ ਤਰ ਦੀਆਂ। ਨਕਸ਼ੇ C-1a ਅਤੇ ਪਲੈ ਨ C-2b ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਸੌਦਾ ਔਰਿਡਨਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹਨ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਸ
ਕਸਲ ਮੀਿਟੰ ਗਾਂ ਦੇ ਨੋਿਟਸਾਂ ਅਤੇ ਕਸਲ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜਦ ਕਸਲ ਦੇ ਸਦੱ ਿਸਆਂ ਦੀ ਗੱ ਲ੍ਹ ਕਰੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਆਮ
ਿਤੱ ਥ ਭਾ ਾ ਨੂੰ

ਾਮਲ ਕਰਨ (ਿਜਵ ਿਕ “ਕਸਲਮੈਨ” ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ "ਕਸਲਮਬਰ" ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵਾਂ

ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮਸੌਦਾ ਔਰਿਡਨਸ ਿਵੱ ਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅਿਧਆਇ 2.05 ਿਵੱ ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਿਵੱ ਤੀ ਪਰਭਾਵ: ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਵੱ ਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੀਿਖਆ: ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਔਰਡੀਨਸ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਨਵਾਇਰਨਮਟਲ ਕੁਆਿਲਟੀ ਐਕਟ (CEQA) ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ
ਤ ਛੋਟ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਿਕ CEQA ਦੇ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 15061(b)(3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਇਸ ਗੱ ਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਸ ਔਰਡੀਨਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਿਲੰਕ: https://fremont.gov/districtelections
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ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ:
1.

ਸੰ ਭਾਵਤ ਵੋਿਟੰ ਗ ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਮਸੌਦਾ ਨਕਿ ਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10010 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ-ਆਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ
ਲਈ ਸੰ ਭਾਵੀ ਚੋਣ ਕ੍ਰਮ ਲਈ ਜਨਤਕ ਇਨਪੁੱ ਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰੋ;

2.

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਖੋਲੋ ੍ਹ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੂੰ ਮਸੌਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਪੇ

ਸੰ ਭਾਵੀ ਚੋਣ ਕ੍ਰਮ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ

ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਭੇਜੋ;
3.

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਜਦ ਿਕ ਪਬਿਲਕ ਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਪੁੱ ਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਮਸੌਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰੋ;

4.

ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਔਰਡੀਨਸ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਨਵਾਇਰਨਮਟਲ ਕੁਆਿਲਟੀ ਐਕਟ (CEQA) ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਤ ਛੋਟ
ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਿਕ CEQA ਦੇ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 15061(b)(3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਇਸ ਗੱ ਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਸ ਔਰਡੀਨਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਤੇ

5.

ਿਸਟੀ ਕਸਲ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਲਈ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ-ਆਧਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ, ਿਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਫ੍ਰੀਮਟ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਕੋਡ
ਅਿਧਆਇ 2.05 ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਧਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਔਰਿਡਨਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।
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