ਨਕਸ਼ੇ

ਲਈ ਮਸੌਦਾ

ਔਰਡੀਨੈਂਸ

ਨੰਬਰ

ਸਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਸ ਿੱ ਚ ਸਿਲ੍ਹਾ ਅਧਾਰਤ
ਅਸਧਆਇ

ਾਲ੍ੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਅਤੇ

ਸ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਸਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲ੍ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲ੍ੀਆਂ ਕਰਨ

ਲ੍ਈ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਨਗਰਪਾਸਲ੍ਕਾ ਕੋਡ ਦੇ ਅਸਧਆਇ
ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਦੇ ਇਿੱਕ ਔਰਡੀਨੈਂਸ

ਸ ਿੱ ਚ ਬਦਲ੍ਾਅ ਕਰਨ ਾਲ੍ੇ ਸਸਟੀ ਆਫ਼

ਨੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂਕਕ ਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਕਰਆਂ ਨਾਗਕਰਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਜਦੋਂਕਕ

ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮਤਦਾਤਾ ਦੀ ਪਕਹਲਕਦਮੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਾਅ

ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਉਪਾਅ

ਕਜ ੇਂ ਕਕ

ਕ ਿੱ ਚ ਮਤਦਾਤਾ ਾਂ

ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਕ ਿੱ ਚ ਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਇਸ ੇਲੇ ਕ ਆਪਕ ਚੋਣ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਿੱ ਕ

ਿੱ ਖਰੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਕ ਆਪ ੀ ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂਕਕ ਕ ਆਪਕ ਚੋਣ ਪਰਣਾਲੀ ਕ ਿੱ ਚ ਉਮੀਦ ਾਰ ਸ਼ਕਹਰ ਦੇ ਕਕਸੇ ੀ ਕਹਿੱ ਸੇ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸਟੀ
ਕੌਂ ਸਲ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਕਹਰ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਜਦੋਂਕਕ ਇਿੱ ਕ ਕਿਲਹਾ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਪਰਣਾਲੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਾਲੇ ਉਮੀਦ ਾਰ ਦਾ ਉਸੇ ਕਿਲਹੇ
ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਕਜਸਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਚਾਹੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਰਫ੍ ਉਸੀ ਕਿਲਹੇ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾ ਾਂ ਨੂੰ
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫ੍ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਜਦੋਂਕਕ

ਫ੍ਰ ਰੀ

ਨੂੰ ਕਸਟੀ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਕੀਲ ਕੈਕ ਨ ਸ਼ੇਂਕਮੈਨ ਿੱ ਲੋਂ ਇਿੱ ਕ ਪਿੱ ਤਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਜਸ

ਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਸੀ ਕਕ ਕਸਟੀ ਦੀ ਕ ਆਪਕ ਚੋਣ ਪਰਣਾਲੀ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਅਕਧਕਨਯਮ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਸਟੀ ਕਿਲਹਾ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕ ਿੱ ਚ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ
ਜਦੋਂਕਕ ਇਸ ਪਿੱ ਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ੀ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਅਕਧਕਾਰਾਂ
ਸਬੰ ਧੀ ਅਕਧਕਨਯਮ ਦੇ ਤਕਹਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਕਸੇ ਦਾਅ ੇ ਦੇ ਕ ਰੁਿੱ ਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰ ਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਿੱ ਧ ਹੈ ਅਤੇ
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ਜਦੋਂਕਕ

ਜਨ ਰੀ

ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੰ ਸ਼ੋਧਤ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ

ਪਰਦਾਨ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ
ਸੈਕਸ਼ਨ

ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਕਹਰ ਦੀ ਕ ਧਾਨਕ ਸੰ ਸਥਾ ਇਿੱ ਕ ਔਰਡੀਨੈਂਸ

ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਜਸਦੇ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ

ਦੇ ਉਪਭਾਗ

ਅਤੇ

ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ

ਪਰ ਾਨਗੀ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਤੋਂ ਕਬਨਹਾਂ ਕ ਧਾਨਕ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲਹੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ
ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੇਅਰ ਾਲੇ ਕਿਲਹੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਕਣਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਇਿੱ ਕ
ਔਰਡੀਨੈਂਸ ਕ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਗੀ ਕਕ ਕ ਧਾਨਕ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਕਕਕਰਆ
ਕ ਿੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਅਕਧਕਨਯਮ
ਪਾਠ

ਸੈਕਸ਼ਨ

ਚੋਣ ਕੋਡ

ਦੀ ਕਡ ੀਿਨ ਦੇ

ਦੀ ਸ਼ੂਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗੇ ਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਜਦੋਂਕਕ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ

ਛੇ ਕਿਕਲਹਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਇਕ ਚੋਣ ੇਂ ਮੇਅਰ ਨਾਲ

ਕਿਕਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕਹਰ ਦੀ ਕ ਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਜਦੋਂਕਕ

ਮਾਰਚ

ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨੇਮੀ ਬੈਠਕ ਕ ਿੱ ਚ ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ

ਦੇ

ਮੁਤਾਬਕ ਇਿੱ ਕ ਕਿਲਹ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਪਰਕਕਕਰਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ
ਜਦੋਂਕਕ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ

ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘੋਕਸ਼ਤ ਕਕਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਕਕ

ਔਰਡੀਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪਰਕਕਕਰਆ ਕ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਦੇ
ਸੰ ਕ ਧਾਨ ਦੇ ਲੇ ਖ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲੇ ਖ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰ ਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਜ ੇਂ ਕਕ
ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਅਕਧਕਨਯਮ ਦੇ ਸੈਕਸਨ
ਜਦੋਂਕਕ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ

ਕ ਿੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ

ਦੇ ਕਨਯਮਾਂ ਦੇ ਤਕਹਤ ਇਿੱ ਕ ਕਸਆਸੀ ਉਪ ਕਡ ੀਿਨ ਜੋ

ਕਕ ਕ ਆਪਕ ਚੋਣ ਪਰਕਕਕਰਆ ਤੋਂ ਕਿਲਹਾ ਅਧਾਰਤ ਪਰਕਕਕਰਆ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਦੀਆਂ ਤੀਹ ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਕਮਆਦ ਕ ਿੱ ਚ
ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦੋ ਸੁਣ ਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਕਲਹਆਂ ਦੀ ਪਰਸਤਾਕ ਤ ਸੀਮਾ ਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦਾ ਨਕਸਾ
ਜਾਂ ਨਕਕਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਕਲਹਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਕ ਿੱ ਚ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ
ਜਦੋਂਕਕ ਕਿਕਲਹਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਤਾਕ ਤ ਸੀਮਾ ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ੀ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਨੇ ਅਪਰੈਲ
ਅਤੇ

ਅਪਰੈਲ

ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਣ ਾਈਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਕਜਨਹਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਪਰਸਤਾਕ ਤ ਕਿਲਹਾ ਸੀਮਾ ਾਂ

ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਣਆ ਕਗਆ ਅਤੇ
ਪੰਨਾ 14 ਦਾ ਪੰਨਾ 2

ਜਦੋਂਕਕ

ਅਪਰੈਲ

ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਣ ਾਈ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਅੰ ਕੜ੍ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਨੂੰ ਛੇ ਕੌਂ ਸਲ ਕਿਕਲਹਆਂ ਾਲੇ ਮੁੜ੍ ਕਿਲਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕ ਕਲਪ ਕ ਕਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ
ਜਦੋਂਕਕ

ਅਪਰੈਲ

ਨੂੰ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ

ਦੇ ਕਨਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸਟੀ ਨੇ

ਕ ਿੱ ਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਮਸੌਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਪਰਕਾਕਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਰਲੀਿ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਅਤੇ
ਜਦੋਂਕਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰ ਭਾ ੀ ਕਰਮ ੀ ਪਰਕਾਕਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਜਦੋਂਕਕ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ

ਅਨੁਸਾਰ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸਟੀ ਨੇ

ਕਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਾਧੂ ਸੁਣ ਾਈਆਂ ਆਯੋਕਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਕਹਲੀ ਮਈ
ਤੀਜੀ ਜੂਨ

ਨੂੰ ਦੂਜੀ

ਕਦਨਾਂ ਦੀ
ਮਈ

ਨੂੰ ਅਤੇ

ਨੂੰ ਕਜਨਹਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੌਦਾ ਨਕਕਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰ ਭਾ ੀ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਦੇਣ

ਲਈ ਸਿੱ ਦਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਜਦੋਂਕਕ ਇਸ ਔਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ

ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇ ਇਕਿੱ ਲੇ

ਮੈਂਬਰ ਾਲੇ ਕਿਕਲਹਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਦੇ ਕਿਲਹੇ ਦੀ ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਔਰਡੀਨੈਂਸ
ਬਣਾਉਣਾ ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ ਇਸ ਔਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪਕਰਕਸ਼ਸ਼ਟ ਕ ਿੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮੁਤਾਬਕ ਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਕਣਆ ਕਗਆ ਇਿੱ ਕ
ਮੇਅਰ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਨਗਰਪਾਕਲਕਾ ਕੋਡ ਦੇ ਅਕਧਆਇ

ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ

ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਦੇਸ਼ ਕਦੰ ਦੀ ਹੈ
ਭਾਗ

ਅਕਧਆਇ

ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਨਗਰਪਾਕਲਕਾ ਕੋਡ

ਸੰ ਸ਼ੋਧਤ

ਕ ਿੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ
ਅਸਧਆਇ
ਸਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ੍ ਅਤੇ ਮੇਅਰ

ਧਾਰਾ ਾਂ
ਕੌਂ ਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇਮੀ ਮੀਕਟੰ ਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੌਂ ਸਲ ਦੀਆਂ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ।
ਰਾਖ ਾਂ

ਕੌਂ ਕਸਲ ਮੀਕਟੰ ਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ।

ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਨੁਸੂਕਚਤ ਅਕਧਐਨ ਸੈਸਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ।
ਕੌਂ ਸਲ ਦੀਆਂ ਕ ਸੇਸ ਬੈਠਕਾਂ।
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ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆ ਿਾ।
ਅਦਾਇਗੀ ਭਰਪਾਈ।
ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਦਫ੍ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਨਗਰਪਾਕਲਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ।
ਕੌਂ ਸਲ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ।
ਕਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾ ਾਂ।
ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਮਆਦ।
ਛੇ ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਿਲਾ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਪਰਣਾਲੀ।
ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਾਲੇ ਕਿਕਲਹਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
ਕਿਲਹੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਸਦਿੱ ਕਸਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ।
ਧਾਰਾ

ਕੌਂ ਸਲ੍ ਦੀਆਂ ਨੇਮੀ ਮੀਸਟੰ ਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੌਂ ਸਲ੍ ਦੀਆਂ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ।

ਸਕਹਰੀ ਕੌਂ ਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇਮੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਕਤੰ ਨ ਮੰ ਗਲ ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ

ਜੇ ਆਯੋਕਜਤ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਜੇਕਰ ਕਕਸੇ ਨੇਮੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਨਤਕ ਛੁਿੱ ਟੀ ਾਲੇ ਕਦਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਦਨ ਨੇਮੀ ਮੀਕਟੰ ਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ
ਅਤੇ ਇਹ ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਨੇਮੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਉਣ ਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਦਨ
ਤੇ ਮੁਅਿੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੇਮੀ ਮੀਕਟੰ ਗ ਦੇ ਰੂਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਕੌਂ ਸਲ ਅਗਸਤ ਕ ਿੱ ਚ ਪਕਹਲੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ
ਮੰ ਗਲ ਾਰ ਅਤੇ ਦਸੰ ਬਰ ਕ ਿੱ ਚ ਚੌਥੇ ਮੰ ਗਲ ਾਰ ਨੂੰ ਛੁਿੱ ਟੀ ਤੇ ਹੋ ੇਗੀ।
ਧਾਰਾ
ਧਾਰਾ

ਰਾਖ ਾਂ
ਕੌਂ ਸਸਲ੍ ਮੀਸਟੰ ਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ।

ਕੌਂ ਸਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਮੀ ਬੈਠਕਾਂ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਕਸਟੀ ਹਾਲ

ਕੈਪੀਟਲ ਐ ੇਕਨਊ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਕ ਿੱ ਚ ਕਸਟੀ

ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਚੈਮਬਰ ਕ ਿੱ ਚ ਆਯੋਕਜਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਧਾਰਾ

ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਨੁਸਸਚਤ ਅਸਧਐਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ।

ਨੇਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਅਕਧਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਕਸਟੀ ਹਾਲ

ਕੈਪੀਟਲ ਐ ੇਕਨਉ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਕ ਿੱ ਚ ਕਸਟੀ

ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਚੈਮਬਰ ਕ ਿੱ ਚ ਆਯੋਕਜਤ ਹੋਣਗੇ।
ਧਾਰਾ

ਕੌਂ ਸਲ੍ ਦੀਆਂ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ।

ਕਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਸਕਹਰ ਕ ਿੱ ਚ ਉਸਦੀ ਗੈਰ ਹਾਿਰੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ
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ਕ ਿੱ ਚ ਮੇਅਰ ਪਰੋ ਟੈਂਪੋਰ ਅਸਥਾਈ ਮੇਅਰ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਰ ਆਮ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ
ਟੈਲੀਕ ਿਨ ਸਟੇਸਨ ਨੂੰ ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਕਹਰ ਦੀ ੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨੋਕਟਸ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕ ਸੇਸ ਬੈਠਕ
ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅਕਹਜੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਟੋ ਘਿੱ ਟ

ਘੰ ਟੇ ਪਕਹਲਾਂ ਅਕਜਹੇ ਨੋਕਟਸ ਨੂੰ

ਕ ਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੌਂ ਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ
ਕੋਲ ਫ਼ਾਇਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਜਹਾ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰ ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਉੱਪਰ ਇਿੱ ਥੇ ਕਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਕਜਹੇ ਨੋਕਟਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਾਿੱਲ ਅਤੇ ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਖਾਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਕੰ ਮ
ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਂ ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਅਕਜਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕ ਿੱ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।
ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਕਕਸੇ ੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਠਕ ਦੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਸਟੀ
ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਕਲਖਤ ਕ ਿੱ ਚ ਛੂਟ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਛੂਟ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਟੇਲੀਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਖਤੀ
ਨੋਕਟਸ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ
ਕ ਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਕੌਂ ਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇਮੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਇਸ ਪਾਠ ਕ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨੋਕਟਸ ਅਤੇ ਕਾਿੱਲ ਕ ਿੱ ਚ
ਦਰਸਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦਿੱ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਯੋਕਜਤ ਕੀਕਤਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਧਾਰਾ

ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂ ਸਲ੍ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆ ਿਾ।
ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਕੌਂ ਸਲ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ
ਮੇਅਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ

ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਤਨਖਾਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਹਰ ਬਜਟ ਚਿੱ ਕਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆ ਿੇ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਏ ਾਧੇ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਅਤੇ ਾਧੇ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ
ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਕ ਿੱ ਚ ਕ ਿੱ ਚਾਕਰਆ ਜਾ ੇਗਾ ਸਾਰੇ ਸਕਹਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਕਸਸਕੋ ਓਕਲੈਂ ਡ ਸੈਨ
ਹੋਿੇ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ੀ ਾਧਾ
ਉਸ ਾਧੇ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰਤ ਔਰਕਡਨੈਂਸ ਫ੍ਰਮਾਨ ਦੇ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨ ੀਂ ਕੌਂ ਸਲ ਦੀ ਕਮਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ
ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਾਧੂ ਮੁਆ ਜੇ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕ ਿੱ ਚ
ਕੋਈ ੀ ਾਧਾ ਇਸ ਾਧੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਾਲੇ ਔਰਕਡਨੈਂਸ ਕ ਿੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ੇਗਾ।
ਧਾਰਾ
ਸੈਕਸਨ

ਅਦਾਇਗੀ ਭਰਪਾਈ।
ਕ ਿੱ ਚ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਸਟੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਡਊਟੀਆਂ ਨੂੰ

ਕਰਨ ੇਲੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਅਤੇ ਿਰੂਰੀ ਖਰਕਚਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੋਂ ਿੱ ਖ ਹੋਣਗੀਆਂ।
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ਧਾਰਾ

ਸਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ੍ ਦੇ ਦਫ੍ਤਰਾਂ ਨੰ ਭਰਨ ਲ੍ਈ ਜਨਰਲ੍ ਨਗਰਪਾਸਲ੍ਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ।

ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਸਕਹਰ ਦੀ ਆਮ ਨਗਰਕਨਗਮ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ

ਕ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਭਰ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣ ਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਾਲੇ ਕਦਨ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਡ

।

ਸੰ ਪਾਦਕ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਨੋਟ ਸੈਕਸ਼ਨ

ਮੂਲ ਰੂਪ ਕ ਿੱ ਚ ਅਕਧਆਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ

ਦੁਆਰਾ ਅਪਰੈਲ

ਕ ਿੱ ਚ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਸਕਹਰ ਦੇ ੋਟਰਾਂ ਦੀ

ਸਲਾਹਕਾਰ ਟ
ੋ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ ਆਮ ਨਗਰਪਾਕਲਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਕਮਤੀ ਟਾਂਕ ਸੰ ਕਖਆ ਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਜਸਤ
ਸੰ ਕਖਆ ਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਨ ੰ ਬਰ ਤੇ ਬਦਲ ਗਈ ਇਸ ਕ
ਕ ਿੱ ਚ ਆਯੋਕਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸੈਕਸ਼ਨ

ਸਥਾ ਦੇ ਤਕਹਤ ਪਕਹਲੀ ਚੋਣ ਨ ੰ ਬਰ

ਅਕਧਆਦੇਸ਼ ਨੰ

ਦੁਆਰਾ ਨ ੰ ਬਰ

ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਨ ੰ ਬਰ
ਕ ਿੱ ਚ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਸ਼ਕਹਰ ਦੇ ੋਟਰਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਪਰ ਾਨਗੀ

ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੋਕਧਆ ਕਗਆ ਸੀ ਗੈਰ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਲਈ ਬੰ ਨ ੀਂ ਚੋਣ ਆਮ ਨਗਰਪਾਕਲਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਕਮਤੀ ਟਾਂਕ ਸੰ ਕਖਆ ਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਕ ਿੱ ਚ
ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਕ ਿੱ ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਮਤੀ ਤੇ ਬਦਲ ਗਈ ਜੋ ਕਕ ਕੈਲੀ ਚੋਣ

ਕੋਡ

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਹੈ ਹਰ ਕਜਸਤ ਸੰ ਕਖਆ ਾਲੇ ਸਾਲ ਕ ਿੱ ਚ ਨ ੰ ਬਰ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਕਹਲੇ ਮੰ ਗਲ ਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਕਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕ
ਅਧੀਨ ਪਕਹਲੀ ਚੋਣ ਨ ੰ ਬਰ

ਕ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਅਕਧਆਦੇਸ਼ ਨੰ

ਸਥਾ

ਕੌ ਮੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰ ਸੀ ਉਮੀਦ ਾਰਾਂ ਅਤੇ

ਉਪਾ ਾਂ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੀ ਚੋਣਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਿੱ ਡੀ ਸੰ ਕਖਆ ਕ ਿੱ ਚ ੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਇਕਿੱ ਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਹੋਣ ਾਲੇ ਫ੍ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ
ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਉਸੇ ਜਾਂ ਉਕਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੋਣਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ ਰਕਨੰਗ ਬੋਰਡ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਨਗਰਪਾਕਲਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨ
ਦੇ ਫ੍ਾਇਕਦਆਂ

ਕ ਿੱ ਚ ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਅਲਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਾਟਰ ਕਡਸਕਟਰਕਟ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਯੂਨੀਫ੍ਾਈਡ ਸਕੂਲੀ ਕਿਲਾ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਨੇ ਾਰਕ

ਓਹਲੋ ਨ ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਕਾਲਜ ਕਿਲਹਾ ਅਤੇ ਾਕਸੰ ਗਟਨ ਟਾਊਨਕਸਪ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਲਹਾ ਸਾਮਲ ਸਨ ਸਮੇਤ ਆਮ ਨਗਰਕਨਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ
ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਕ ਿੱ ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਾਲੇ ਕਦਨ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕ ਿੱ ਚ ਕਈ ਤਿੱ ਥ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਧਾਰਾ

ਕੌਂ ਸਲ੍ ਦੀਆਂ ਖਾਲ੍ੀ ਥਾਂ ਾਂ ਨੰ ਭਰਨਾ।
ਜੇਕਰ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਨੈੱਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਨੌਕਰੀ ਕਨੈੱਕਲਣ ਦੇ
ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਨਯੁਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਕਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਕੌਂ ਸਲ ਕਨਯੁਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਕ ਅਕਤੀ ਕੌਂ ਸਲ ਾਲੇ ਕਿਲਹੇ ਕ ਿੱ ਚ
ਰਹੇਗਾ ਕਜਿੱ ਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਨੈੱਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਡ ਸੈਕਸਨ

ਕ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ

ਮੁਤਾਬਕ ਦਫ੍ਤਰ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਾਲਾ ਕਸਟੀ
ਕੌਂ ਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਨਯੁਕਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਡ
ਸੈਕਸਨ

ਕ ਿੱ ਚ ਕਨਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰਾਕਧਕਾਰੀ ਦੀ ਕਨਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ

ਹੋ ੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਨੈੱਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਂ ਸਲ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਡ ਸੈਕਸਨ
ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕਨਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੌਂ ਸਲ
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ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨ

ਕ ਿੱ ਚ ਅਸਫ੍ਲ ਰਕਹੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਨਯਤ ਕਦਨ ਤੇ

ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਲਈ ਚੋਣ ਆਯੋਕਜਤ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਚੁਕਣਆ ਕਗਆ ਕ ਅਕਤੀ
ਕਪਛਲੇ ਪਦਧਾਰੀ ਕ ਅਕਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਕਮਆਦ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲੇ ਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੌਂ ਸਲ ਕੋਈ ਕ ਸੇਸ ਚੋਣ ਆਯੋਕਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕ ਸੇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ

ਅਗਲੇ ਨੇਮੀ ਕਦਨ ਤੇ ਕ ਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਆਯੋਕਜਤ ਹੋ ੇਗੀ। ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਚੁਕਣਆ ਕਗਆ
ਕ ਅਕਤੀ ਕੌਂ ਸਲ ਾਲੇ ਕਿਲਹੇ ਕ ਿੱ ਚ ਰਹੇਗਾ ਕਜਿੱ ਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਨੈੱਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਛਲੇ ਪਦਧਾਰੀ ਕ ਅਕਤੀ ਦਾ
ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਮਤ ਕਮਆਦ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲੇ ਗਾ।

ਧਾਰਾ

ਕਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾ ਾਂ।
ਕੋਈ ੀ ਮੇਅਰ ਕਜਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਿੱ ਠ ਸਾਲਾਂ ਤਿੱ ਕ ਮੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇ ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਸ
ਦਫ਼ਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਸੇ ਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ
ਛੁਿੱ ਟੀ ਨਾ ਲਈ ਹੋ ੇ।
ਕੋਈ ੀ ਕੌਂ ਸਲ ਮੈਂਬਰ ਕਜਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਿੱ ਠ ਸਾਲਾਂ ਤਿੱ ਕ ਮੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇ ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਸ
ਦਫ਼ਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਸੇ ਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ
ਛੁਿੱ ਟੀ ਨਾ ਲਈ ਹੋ ੇ।
ਇਸ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਅਯੋਗਤਾ ਾਂ ਉਸ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿੱ ਜੋਂ ਸੇ ਾ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਿੱ ਜੋਂ ਸੇ ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਕ ਕੋਈ ਕ ਅਕਤੀ ਕਜਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ

ਸਾਲਾਂ ਤਿੱ ਕ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਕੌਂ ਸਲ

ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸੇ ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਕਕਸੇ ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਸੇ ਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਨਾ ਲਈ ਹੋ ੇ।
ਸੇ ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਕਬਤਾਇਆ ਕਗਆ ਸਮਾਂ ਕਕਸੇ ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਕਬਤਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ
ਕ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਕਗਕਣਆ ਜਾ ੇਗਾ।
ਦਫ਼ਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਬਤਾਇਆ ਕਗਆ ਸਮਾਂ ਕਕਸੇ ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਕਬਤਾਏ
ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ ਕ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਕਗਕਣਆ ਜਾ ੇਗਾ।
ਸੇ ਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਕਰਨ ਕ ਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਆਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇ ਾ ਦੇ
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ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਭਾ ੇਂ ਸਮਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਆਦ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਹੀ ਕਕਉਂ ਨਾ ਹੋ ੇ।
ਧਾਰਾ

ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂ ਸਲ੍ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਮਆਦ।

ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਮਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ੇਗੀ।
ਧਾਰਾ

ਛੇ ਸਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ੍ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲ੍ਈ ਸਿਲ੍ਾ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਪਰਣਾਲ੍ੀ।
ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਡ ਭਾਗ

ਅਤੇ

ਦੇ ਤਕਹਤ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਛੇ

ਇਿੱ ਕ ਮੈਂਬਰ

ਕਿਕਲਹਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਲਹੇ ਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਕਹਰ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣ ਾਲੀਆਂ ਿੱ ਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਚੁਕਣਆ ਜਾ ੇਗਾ।
ਨ ੰ ਬਰ

ਕ ਿੱ ਚ ਆਮ ਨਗਰ ਕਨਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ

ਕ ਿੱ ਚ ਚੁਕਣਆ ਜਾ ੇਗਾ ਜੋ ਸੈਕਸਨ

ਕ ਿੱ ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕ ਿੱ ਚ

ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਡ ਸੈਕਸਨ
ਕ ਿੱ ਚ ਪਕਰਭਾਕਸਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਲਹੇ ਾਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਯੋਕਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਜਸਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ ਕਕ ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਕਿਲਹੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲਾ ਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਕਣਆ
ਜਾ ੇਗਾ ਜੋ ਕਕ ਸਕਹਰ ਭਰ ਕ ਿੱ ਚ ਚੁਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸਨ

ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਸੈਕਸਨ

ਕ ਿੱ ਚ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾ ਾ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ ਕੌਂ ਸਲ ਦਾ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ
ਕਮਆਦ ਤਿੱ ਕ ਸੇ ਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਕਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ ਅਕਤੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪ ਕਡਕ ਿਨ

ਕ ਿੱ ਚ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਇਿੱ ਕ ਕਿਲਹੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਲਈ ਚੁਣੇ

ਗਏ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਉਸ ਕਿਲਹੇ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਲਹੇ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਰਕਜਸਟਰਡ ੋਟਰ
ਹੋਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕਕਸੇ ੀ ਉਮੀਦ ਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਲਹੇ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਰਕਜਸਟਰਡ ੋਟਰ ਹੋਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਕਜਸ ਕਿਲਹੇ ਕ ਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਡ ਸੈਕਸਨ
ਅਤੇ ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ

ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਕ ਿੱ ਚ ਨਾਮਿਦਗੀ ਕਾਗਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ੇਲੇ ਚੋਣਾਂ

ਕ ਿੱ ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂ ਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਕਿਲਹੇ ਕ ਿੱ ਚ ਕਰਹਾਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ
ਫ੍ੌਰਨ ਇਿੱ ਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾ ੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਕਕ ਕਨ ਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ

ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰ ਦਰ ਕਿਲਹੇ

ਕ ਿੱ ਚ ਬਦਲ ਾਂ ਕਨ ਾਸ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ੇ।
ਹੋਰ ਕਕਸੇ ੀ ਪਰਬੰਧ ਦੇ ਕ ਪਰੀਤ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮਆਦ ਪੁਿੱ ਗਣ ਤਿੱ ਕ ਦਫ਼ਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸੇ ਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰਾਅਕਧਕਾਰੀ
ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸਨ

ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ ਿੱ ਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂ ਸਲ ਕਦਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ
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ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਹਰਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਿੱ ਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਕਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ
ਕਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਤ ਕ ਿੱ ਚ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਉੱਤਰਾਕਧਕਾਰੀ ਭਾਗ

ਅਤੇ

ਕ ਿੱ ਚ ਕਦਿੱ ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ

ਸਥਾਪਤ ਕਿਕਲਹਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਲਹੇ ਾਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਕਣਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਕਿਲਹੇ ਾਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ
ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਜੋ ਕਕ ਉਸ ਕਿਲਹੇ ਦਾ
ਕਨ ਾਸੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ

ਸਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ੍ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਾਲ੍ੇ ਸਿਸਲ੍ਹਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
ਧਾਰਾ

ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਕਿਕਲਆਂ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਕਿਲਹਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ

ਤੇ ਚੁਕਣਆ ਜਾ ੇਗਾ ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ
ਸਿਲ੍ਹਾ
ਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਹਾਈ ੇਅ

ਦੇ ਉੱਤਰ ਪਿੱ ਛਮੀ ਇਲਾਕਕਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਸਕਥਤ ਸਾਰੀਆਂ

ਿਮੀਨਾਂ ਕਜੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਡਕੋਟੋ ਰੋਡ ਜੋਂ ੀ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਲ੍ਹਾ
ਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ
ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਹਾਈ ੇਅ

ਕਜਸ ਨੂੰ ਕਡਕੋਟੋ ਰੋਡ ਜੋਂ ੀ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ

ਦੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ

ਲੈ ਕੇ ਦਿੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਪੁਆਇੰ ਟ ਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਨੇ ਾਰਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰਕਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਕਡਕੋਟੋ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਲੇ ਮੀਡਾ ਕਰੀਕ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਕਰੀਕ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਅਤੇ
ਯੂਕਨਅਨ ਕਸਟੀ ਦੇ ਕ ਚਕਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋ ੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਕਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਯੂਨੀਅਨ ਪੈਸੀਕਫ੍ਕ ਰੇਲ ਰੋਡ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱ ਖਣ ਪੂਰਬ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਐਲੇ ਮੀਡਾ ਕਰੀਕ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਜੰ ਕਸ਼ਨ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਰੇਲਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈ ੇ

ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਕਜਸਨੂੰ

ਕਮਸ਼ਨ ਬੁਲੇ ਾਰਡ ੀ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱ ਖਣ ਪਿੱ ਛਮ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਕਮਸ਼ਨ ਬੁਲੇ ਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਮਾਊਰੀ ਐ ਕਨਊ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱ ਖਣ ਪਿੱ ਛਮੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਮਾਊਰੀ ਐ ਕਨਊ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਪਾਰਕਸਾਈਡ ਡਰਾਈ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪਿੱ ਛਮ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਪਾਰਕਸਾਈਡ ਡਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰ ਟਰੀ
ਡਰਾਈ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱ ਖਣ ਪਿੱ ਛਮੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਕੰ ਟਰੀ ਡਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਬੁਲੇ ਾਰਡ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉਸ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪਿੱ ਛਮ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਬੁਲੇ ਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਐ ਕਨਊ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦਿੱ ਖਣ ਪਿੱ ਛਮ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਐ ਕਨਊ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ
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ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਦਿੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਪੁਆਇੰ ਟ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ

ਅਤੇ ਨੇ ਾਰਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪਿੱ ਛਮ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਈ ੇ

ਦੇ ਚੌਂਕ

ਤਿੱ ਕ ਦਿੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਪੁਆਇੰ ਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਬੰ ਦੂ ਹੈ।
ਸਿਲ੍ਹਾ
ਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ
ਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਨੇ ਾਰਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਕਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਪੁਆਇੰ ਟ ਸਟੀ ਨਸਨ
ਬੁਲੇ ਾਰਡ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ

ਦੇ ਚੌਂਕ ਕ ਿੱ ਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਸੈਂਟਰਲ

ਐ ਕਨਊ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਐ ਕਨਊ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਬੁਲੇ ਾਰਡ
ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱ ਖਣ ਪੂਰਬੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਬੁਲੇ ਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰ ਟਰੀ ਡਰਾਈ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕੰ ਟਰੀ ਡਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਕਸਾਈਡ ਡਰਾਈ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦਿੱ ਖਣ ਪੂਰਬ ਕ ਿੱ ਚ ਪਾਰਕਸਾਈਡ ਡਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਊਰੀ ਐ ਕਨਊ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱ ਖਣ ਪਿੱ ਛਮ
ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਮਾਊਰੀ ਐ ਕਨਊ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਸਕ ਕ ਸੈਂਟਰ ਡਰਾਈ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱ ਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ
ਕਸਕ ਕ ਸੈਂਟਰ ਡਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ੌਲਨਿੱਟ ਐ ਕਨਊ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱ ਖਣ ਪਿੱ ਛਮ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ੌਲਨਿੱਟ
ਐ ਕਨਊ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਕਸਓ ਪਾਅਦਰੇ ਪਾਰਕ ੇਅ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱ ਖਣ ਪਿੱ ਛਮ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਪੈਕਸਓ
ਪਾਅਦਰੇ ਪਾਰਕ ੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੀ ਨਸਨ ਬੁਲੇ ਾਰਡ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱ ਖਣ ਪਿੱ ਕਛਮ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ
ਸਟੀ ਨਸਨ ਬੁਲੇ ਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ

ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਦਿੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਕਬੰ ਦੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਬੰ ਦੂ ਹੈ।

ਸਿਲ੍ਹਾ
ਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਿੱ ਲ ਸਕਥਤ ਹਨ
ਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਨੇ ਾਰਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕ ਿੱ ਚ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ

ਦੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱ ਖਣ ਪੂਰਬੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਾਕਸ਼ੰ ਗਟਨ ਬੁਲੇ ਾਰਡ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ
ਾਕਸ਼ੰ ਗਟਨ ਬੁਲੇ ਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਡਰਸਕੌ ਲ ਰੋਡ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਕਡਰਸਕੌ ਲ
ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਕਸਓ ਪਾਦਰੇ ਪਾਰਕ ੇਅ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਪਿੱ ਛਮ ਕ ਿੱ ਚ ਪੈਕਸਓ ਪਾਦਰੇ
ਪਾਰਕ ੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ੌਲਨਿੱਟ ਐ ਕਨਊ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ੌਲਨਿੱਟ ਐ ਕਨਊ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਸਕ ਕ ਸੈਂਟਰ ਡਰਾਈ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਪਿੱ ਛਮੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਕਸਕ ਕ ਸੈਂਟਰ ਡਰਾਈ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਊਰੀ ਐ ਕਨਊ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਮਾਊਰੀ ਐ ਕਨਊ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਸਟੇਟ ਹਾਈ ੇਅ

ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਕਜਸਨੂੰ ਕਮਸ਼ਨ ਬੁਲੇ ਾਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ੀ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ
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ਪਿੱ ਛਮ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਕਮਸ਼ਨ ਬੁਲੇ ਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪੈਸੀਕਫ਼ਕ ਰੇਲਰੋਡ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱ ਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਕਦਸ਼ਾ
ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪਿੱ ਛਮੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਰੇਲਰੋਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ।
ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਿ ਕ ਿੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਲਹੇ ਅਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ।

ਸਿਲ੍ਹਾ
ਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱ ਖਣੀ ਪਾਸੇ ਿੱ ਲ ਸਕਥਤ ਹਨ
ਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਨੇ ਾਰਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਕਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਪੁਆਇੰ ਟ ਸਟੀ ਨ
ਬੁਲੇ ਾਰਡ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ

ਦੇ ਚੌਂਕ ਕ ਿੱ ਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱ ਖਣ ਪੂਰਬ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ

ਦੇ ਨਾਲ

ਨਾਲ ਆਟੋ ਮੌਲ ਪਾਰਕ ੇਅ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਆਟੋ ਮੌਲ ਪਾਰਕ ੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ

ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ

ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਸਟੀ ਆਫ਼

ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ।
ਸਿਲ੍ਹਾ
ਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ
ਾਕਸ਼ੰ ਗਟਨ ਬੁਲੇ ਾਰਡ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ
ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ

ਦੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱ ਖਣੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ

ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਟੋ ਮਾਲ ਪਾਰਕ ੇਅ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱ ਖਣ ਪਿੱ ਕਛਮ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਆਟੋ

ਮਾਲ ਪਾਰਕ ੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ

ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪਿੱ ਕਛਮੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ

ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੀ ਨ ਬੁਲੇ ਾਰਡ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਸਟੀ ਨ ਬੁਲੇ ਾਰਡ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਕਸਓ ਪਾਦਰੇ ਪਾਰਕ ੇਅ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱ ਖਣ ਪੂਰਬੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਪੈਕਸਓ ਪਾਦਰੇ ਪਾਰਕ ੇਅ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਡਰਸਕੌ ਲ ਰੋਡ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱ ਖਣ ਪਿੱ ਕਛਮੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਕਡਰਸਕੌ ਲ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਾਕਸ਼ੰ ਗਟਨ ਬੁਲੇ ਾਰਡ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਾਕਸ਼ੰ ਗਟਨ ਬੁਲੇ ਾਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਬੰ ਦੂ ਤਿੱ ਕ।
ਉਪ ਕ ਧਾਨ

ਕ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਕੌਂ ਸਲ ਕਿਲਹੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਕਹਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਜਾਂ

ਰਿੱ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ।
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ਧਾਰਾ

ਸਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂ ਸਲ੍ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਸਆਂ ਲ੍ਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ।
ਕੌਂ ਸਲ ਕਿਕਲਹਆਂ

ਅਤੇ

ਕਿਲਹੇ ਅਤੇ ਨੂੰ

ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਲਹਾ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ ਦੇ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨ ੰ ਬਰ

ਕ ਿੱ ਚ ਆਮ ਨਗਰਪਾਕਲਕਾ

ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੇ ਧਾਰਾ
ਦੇ ਇਲਾ ਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ
ਹਾਲਾਂਕਕ ਉਪਭਾਗ

ਕ ਿੱ ਚ ਕਦਿੱ ਤੇ ਗਏ

ਕ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਕਮਆਦੀ ਸੀਮਾ ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁਕਣਆ ਜਾਏਗਾ।
ਉੱਤੇ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਉਪਭਾਗ

ਦੇ ਅਧੀਨ

ਕ ਿੱ ਚ ਕੌਂ ਸਲ ਕਿਲਹੇ

ਤੋਂ ਚੁਕਣਆ ਕਗਆ ਕੌਂ ਸਲ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਆਦ ਲਈ ਸੇ ਾ ਕਰੇਗਾ।
ਕੌਂ ਸਲ ਕਿਕਲਹਆਂ

ਅਤੇ

ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨ ੰ ਬਰ

ਕਿਲਹੇ ਨੂੰ

ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇ ਕੌਂ ਸਲ

ਕ ਿੱ ਚ ਆਮ ਨਗਰਪਾਕਲਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੇ ਧਾਰਾ
ਕ ਿੱ ਚ ਕੌਂ ਸਲ ਕਿਲਹੇ

ਕ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਕਮਆਦੀ ਸੀਮਾ ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁਕਣਆ ਜਾਏਗਾ।
ਤੋਂ ਚੁਕਣਆ ਕਗਆ ਕੌਂ ਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨ ੰ ਬਰ

ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੇ ਧਾਰਾ

ਕ ਿੱ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ

ਕ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਕਮਆਦੀ ਸੀਮਾ ਾਂ ਦੇ

ਅਧੀਨ ਹੋਏਗਾ।

ਭਾਗ

ਕਿਲਹੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਇਸ ਔਰਡੀਨੈਂਸ ਕ ਿੱ ਚ ੇਰਕ ਤ ਕਿਕਲਹਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਾਲਾ ਨਕਸਾ ਪਕਰਕਸ਼ਸ਼ਟ ਦਸਤਾ ੇਿ

ਨਾਲ ਨਿੱਥੀ ਕੀਤਾ

ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰ ਦਰਭ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਕਜਸ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਪਾਠ ਕ ਿੱ ਚ ਸੰ ਸੋਕਧਤ ਅਕਧਆਦੇਸ਼
ਕ ਿੱ ਚਲੇ ੇਰ ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨਕਸੇ ਦੇ ਕ ਚਕਾਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾ ਕਦਖਾਈ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਰਭਾ ੀ
ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਕਧਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦਾ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਹਰੀ ਪਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਕ ਅਕਤੀ
ਕਿਲਹੇ ਦੀਆਂ ਹਿੱ ਦਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਧਕਾਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਕਿਲਹੇ ਦੀ ਜਨਸੰ ਕਖਆ ਉਮੀਦ ਾਰਾਂ
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਕਿਲਹੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਕਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਰਭਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਹਰੀ ਪਰਬੰਧਕ
ਕਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੀ ਮੰ ਨੀ ਜਾਣ ਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਾਯੋਜਨਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ ਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਸਟੀ
ਕੌਂ ਸਲ ਨੂੰ ਕਿਕਲਹਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਜਹੇ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੇ ਬਦਲਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ੇਗਾ।
ਭਾਗ
ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਨਗਰਪਾਕਲਕਾ ਕੋਡ ਕ ਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਪਰਸਤਾਕ ਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼
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ਰੈਗੁਲੇਸਨ ਦੇ ਸੈਕਸਨ

ਦੇ ਟਾਈਟਲ

ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਕ ਿੱ ਚ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਾਤਾ ਰਨ ਗੁਣ ਤਤਾ ਐਕਟ

ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ਅਕਜਹਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ ਾਤਾ ਰਨ ਨੂੰ ਕ ਸ਼ੇਸ਼
ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਭਾਕ ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਹੈ।

ਭਾਗ

ਪਰਭਾ ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਇਹ ਔਰਡੀਨੈਂਸ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਭਾਗ

ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ੇਗਾ।

ਕ ਭਾਕਜਤ ਕਰਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ

ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਕਧਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਉਪ ਭਾਗ

ਾਕ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਾਕਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਕਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ

ਦੁਆਰਾ ਕਕਸੇ ੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਜਹਾ ਫ੍ੈਸਲਾ ਇਸ ਅਕਧਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਕਹੰ ਦੇ ਕਹਿੱ ਸੇ
ਦੀ ੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪਰਭਾ ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਜਹੇ ਭਾਗ ਉਪ ਭਾਗ
ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ

ਾਕ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਾਕਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਉਪਬੰ ਧਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ ਨੂੰ ਰਕਤਆ ਜਾਂ ਬਦਕਲਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਕਸਟੀ ਆਫ਼

ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਘੋਸਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਇਸ ਅਕਧਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਭਾਗ ਜਾਂ ਉਪ ਭਾਗ

ਾਕ ਧਾਰਾ ਅਤੇ

ਾਕਾਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿੱ ਥ ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੋ ੇਗੀ ਕਕ ਕੋਈ ੀ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਭਾਗ ਉਪ ਭਾਗ
ਧਾਰਾ ਾਂ ਜਾਂ ਾਕ ਅ ੈਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਾਕ

ਭਾਗ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਇਸ ਅਕਧਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰ ਦਰਾਂ

ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਕ ਿੱ ਚ ਆਮ

ਸਰਕੂਲੇਸਨ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕ ਿੱ ਚ ਛਾਕਪਆ ਅਤੇ ਕਪਰੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਸ਼ਕਹਰ ਕ ਿੱ ਚ ੰ ਕਡਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੇ ਕਦਨ

ਨੂੰ ਆਯੋਕਜਤ ਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ੍ਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਦੀ ਨੇਮੀ ਬੈਠਕ ਕ ਿੱ ਚ ਪੂਰ ਕ ਧਾਨ

ਅਕਧਆਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੇਠ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ
ਨੂੰ ਆਯੋਕਜਤ ਕਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਦੀ ਨੇਮੀ ਬੈਠਕ ਕ ਿੱ ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ
ਹਾਂ ਾਲੇ
ਨਹੀਂ ਾਲੇ
ਗੈਰਹਾਿਰ ਸਨ
ਲਾਂਭੇ ਰਹੇ

ਮੇਅਰ

ਤਸਦੀਕ

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰ ਾਨਗੀ ਪਰਾਪਤ

ਕਸਟੀ ਕਲਰਕ

ਸਹਾਇਕ ਕਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ
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ਦੇ ਕਦਨ

