ਫ�ੀਮ�ਟ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ
ਏਜੰ ਡਾ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ�
ਜੂਨ 13, 2017

ਕਾਰਜ ਦਾ ਆਮ ਕ�ਮ
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ਫ�ੀਮ�ਟ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ
ਿਲਲੀ ਮੇਈ (Lily Mei), ਮੇਅਰ
ਿਰਕ ਜੋਨਸ (Rick Jones), ਉਪ ਮੇਅਰ
ਿਵਨੀ ਬਾਕੋਨ (Vinnie Bacon)
ਰਾਜ ਸਲਵਾਨ (Raj Salwan)
ਡੇਿਵਡ ਬੋਨਾਕਕੋਰਸੀ (David Bonaccorsi)

ਿਸਟੀ ਸਟਾਫ

1. ਮੁੱ ਢਲਾ
•

ਮੀਿਟੰ ਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ

•

ਝੰ ਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ

•

ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ

2. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੈਲੰਡਰ
3. ਰਸਮੀ ਆਈਟਮ�
4. ਜਨਤਕ ਸੰ ਚਾਰ
5. ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਮੁੱ ਦੇ
•

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ

•

ਅਪੀਲ�

•

ਕਿਮਸ਼ਨ�, ਬੋਰਡ� ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤ� ਿਰਪੋਰਟ�

6. ਿਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਤ� ਿਰਪੋਰਟ
7. ਹੋਰ ਕਾਰਜ
8. ਕ� ਸਲ ਸੰ ਚਾਰ

ਫ�ੇਡ ਡੀਆਜ਼ (Fred Diaz), ਿਸਟੀ ਪ�ਬੰਧਕ

9. ਮੁਲਤਵੀਕਰਨ

ਹਾਰਵੇ ਈ. ਲੇ ਵਾਇਨ (Harvey E. Levine), ਿਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ

ਚਰਚਾ ਦਾ ਕ�ਮ

ਜੈਿਸਕਾ ਵੋਨ ਬੋਰਕ (Jessica von Borck), ਸਹਾਇਕ ਿਸਟੀ ਪ�ਬੰਧਕ
ਮੈਿਰਿਲਨ ਕਰੇਨ (Marilyn Crane), ਇੰ ਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕ. ਸੇਵਾ ਿਨਦੇਸ਼ਕ
ਸੂਸਨ ਗੌਥੀਅਰ (Susan Gauthier), ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ
ਕੈਲੀ ਕਲਾਇਨ (Kelly Kline), ਿਵੱ ਤੀ ਿਵਕਾਸ ਿਨਦੇਸ਼ਕ
ਹ�ਸ ਲਾਰਸਨ (Hans Larsen), ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਿਨਦੇਸ਼ਕ
ਿਜਉਫ ਲਾਟ�ਡਰੇਸੇ (Geoff LaTendresse), ਫਾਇਰ ਪ�ਮਖ
ੁੱ
ਿਰਚਰਡ ਲੁਸੇਰੋ (Richard Lucero), ਪੁਿਲਸ ਪ�ਮਖ
ੁੱ
ਡੇਿਵਡ ਪਰਸਸੇਿਲਨ (David Persselin), ਿਵੱ ਤ ਿਨਦੇਸ਼ਕ
ਜੈਫ਼ ਸ਼ਵੋਬ (Jeff Schwob), ਸਮੂਦਾਇਕ ਿਵਕਾਸ ਿਨਦੇਸ਼ਕ
ਕਰੇਨਾ ਸ਼ੈਕਲਫ਼ੋਰਡ (Karena Shackelford), ਉਪ ਿਸਟੀ ਪ�ਬੰਧਕ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਆਈਟਮ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕ�ਮ
ਿਵੱ ਚ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਤ� ਬਾਅਦ
ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱ ਛ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਬਨ�ਕਾਰ, ਜ� ਉਨ�� ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਮਨ�ਨੀਤ, ਜ� ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਿਰਕ, ਆਇਟਮ �ਤੇ ਗੱ ਲ�ਬਾਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਰਾ ਕੇਵਲ ਹਰ ਇੱ ਕ ਆਇਟਮ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਗੱ ਲ�ਬਾਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬੰ ਦ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਆਇਟਮ 'ਤੇ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱ ਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਜੰ ਡੇ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮ� ਦਾ ਕ�ਮ ਸੂਚੀਬੱ ਧ
ਿਵੱ ਚ� ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨਜ਼ੂਰ ੀ ਕੈਲੰ ਡਰ
ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਏਜੰ ਡੇ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮ� ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮ� ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪ�ਸਤਾਵ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਅਿਧਿਨਯਿਮਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨ� ਮਦ� ਦੀ ਕੋਈ ਵੱ ਖਰੀ ਚਰਚਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਕੋਈ ਕ� ਸਲ
ਮ�ਬਰ ਜ� ਨਾਗਿਰਕ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਤ� ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਆਈਟਮ ਨੂੰ

ਮਨਜ਼ਰਸ਼ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵਚ� ਹਟਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱ ਖਿਰਆਂ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ
ਏਜੰ ਡਾ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ • ਫ�ੀਮ�ਟ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ • 13 ਜੂਨ , 2017

ਸਜ਼ੇਨ ਸ਼ੇਨਿਫਲ (Suzanne Shenfil) ਮਨੱਖੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਨਦੇਸ਼ਕ

ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ

ਿਪਛਲਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ

ਕ� ਸਲ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧ ਨ
ਮੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਤਿਹਤ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਰੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਿਰਆਂ ਲਈ ਕਾਰਡ ਬੈਠਕ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਦਰਿਮਆਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨ�, ਪਤਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ
ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਈਟਮ� ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਕਾਰਡ ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ ਕੋਲ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਨ
ਦਰਿਮਆਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਲੈ ਕਟਰਨ (ਭਾਸ਼ਣ-ਮੰ ਚ) 'ਤੇ ਜਾਓ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱ ਸੋ। ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਸਮ� ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (ਸਪੀਕਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੇਖ)ੋ ।

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 ਚਾਰ� ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਓ।

ਮੌਿ ਖਕ ਸੰ ਚਾਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਉਸ ਮੁੱ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਏਜੰ ਡੇ ਤੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਨਹ� ਤ� 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� ਪਿਹਲ� ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ ਕੋਲ ਜਮ�� ਕਰਵਾਓ। ਮੌਿ ਖਕ
ਸੰ ਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਜੰ ਨ� � ਲੋ ਕ� ਨ� ਕਾਰਡ ਜਮ�� ਕਰਵਾਏ ਹੋਣ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲ ਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗ ੀ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ
ਿਦਓ ਿਕ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਆਇਟਮ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ (California Government Code) ਉਸ
ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਏਜੰ ਡੇ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਮੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਸਤੁਤੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ (ਸਪੀਕਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਨੂੰ ਦੇਖੋ) ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਰਾ ਏਜੰ ਡੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਏਜੰ ਡੇ ਨੂੰ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੁਆ ਰਾ ਇਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈ�ਬ 'ਤੇ ਦੇਿ ਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: www.fremont.gov
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ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇੱ ਕ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤ� ਪਿਹਲ� ਏਜੰ ਡੇ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ�ੀਮ�ਟ ਿਸਟੀ ਹਾਲ, 3300
ਕੈਿਪਟੋਲ ਏਵੇਿਨਊ ਅਤੇ ਡੇਵਲਪਮ�ਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਸ�ਟਰ, 39550 ਿਲਬਰਟੀ ਸਟਰੀਟ ਦੀਆਂ ਲਾਬੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰ ਡਾ ਮੱ ਦ� ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧਤ ਪੂਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਫ�ੀਮ�ਟ ਿਸਟੀ ਕਾ�ਿਸਲ ਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਬੈਠਕ� ਕੇਬਲ ਟੇਲੀਿਵਜਨ ਚੈਨਲ 27 �ਤੇ ਪ�ਸਾਿਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ
(www.Fremont.gov ) 'ਤੇ ਵੈ�ਬਕਾਸਟ ਰਾਹ� ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਅਪਾਹਜ ਲੋ ਕ� ਲਈ 1990 ਦੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਅਪਾਹਜ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਚਾਹਵਾਨ ਸੱ ਜਣ� ਨੂੰ
ਬੈਠਕ ਤ� ਘੱ ਟ ਵਲ� ਘੱ ਟ 2 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ (510) 284-4060 'ਤੇ ਸਮਾਯੋਜਨ� ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਸਟੀ
ਕ� ਸਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕ� ਨੂੰ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਚ�ਬਰ� ਿਵੱ ਚ ਬੋਿਲਆਂ (ਬਿਹਰੇ ਲੋ ਕ�) ਲਈ ਓਪਨ ਕੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲੋ ਜ਼ਡ ਕੈਪਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਿਰਕਾਰਡ� ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਇਸ ਏਜੰ ਡੇ 'ਤੇ ਓਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਜਸ ਮੀਿਟੰ ਗ ਤ� 72 ਘੰ ਟੇ ਪਿਹਲ� ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਜ�
ਿਜਆਦਾਤਰ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਨੂੰ ਵੰ ਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਫ�ੀਮ�ਟ ਿਸਟੀ ਹਾਲ, 3300 ਕੈਿਪਟੋਲ ਐਵੇਿਨਊ ਦੀ ਲਾਬੀ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਲੇ ਬਲ ਕੀਤੇ ਬਾਇੰ ਡਰਸ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰੀਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜਦ� ਿਕ ਿਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਨੂੰ ਵੰ ਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਿਸਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਜੰ ਡੇ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਆਈਟਮ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਪਤਾ:

ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ
ਿਸਟੀ ਆੱਫ ਫ�ੀਮ�ਟ

3300 ਕੈਿਪਟੋਲ ਐਵਿਨਊ, ਿਬਲਿਡੰ ਗ A
ਫ�ੀਮ�ਟ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 94538
ਟੈਲੀਫੋਨ:

(510) 284-4060

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

ਏਜੰ ਡਾ
ਫ�ੀਮ�ਟ ਿਸਟੀ ਕ� ਸ ਲ ਿਨਯਿਮਤ ਬੈਠਕ
ਜੂਨ 13, 2017
ਕ� ਸ ਲ ਚ�ਬ ਰਸ, 3300 ਕੈਿ ਪਟੋਲ ਐਵਿਨਊ, ਿਬਲਿਡੰ ਗ A
ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ

1.

2.

ਮੁੱ ਢਲਾ
A.

ਮੀਿਟੰ ਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ

B.

ਝੰ ਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ

C.

ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ

D.

ਮੇਅ ਰ/ਿਸਟੀ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੁਆ ਰਾ ਘੋਸ਼ ਨਾਵ�

ਮਨਜ਼ੂਰ ੀ ਕੈਲੰ ਡਰ
ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਏਜੰ ਡੇ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮ� ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮ� ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪ�ਸਤਾਵ ਅਤੇ

ਇੱ ਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਅਿਧਿਨਯਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨ� ਮਦ� ਦੀ ਕੋਈ ਵੱ ਖਰੀ ਚਰਚਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਕੋਈ ਕ� ਸਲ ਮ�ਬਰ ਜ�
ਨਾਗਿਰਕ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਤ� ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵਚ� ਹਟਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ

ਵੱ ਖਿਰਆਂ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ "ਨਗਰ ਕ� ਸਲ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ" ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ ਤ� ਿਬਨ��

ਹੋਰ ਆਈਟਮ� ਨੂੰ ਸਿਹਮਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵਚ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮ� ਦਾ ਿਸਰਲੇ ਖ ਪੜ�ੇਗਾ।
A.

ਪ�ਸ ਤਾਿਵਤ ਿਨਯਮ� ਨੂੰ ਅੱ ਗ� ਪੜ�ਨ ਤ� ਛੋਟ ਲਈ ਮੋਸ਼ ਨ
(ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੜ�ਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਵਲ ਿਸਰਲੇ ਖ ਨੂੰ ਪੜ�ਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।)

B.

ਿਮੰ ਟਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ – ਕੋਈ ਨਹ�।

C.

ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ�ੀਮ�ਟ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅਧਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਿਧਆਇ 2.05 ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ
ਿਨਯਮ� ਦੇ ਅਨੁਪ ਾਲਨ ਸਬੰ ਧੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫ�ੀਮ�ਟ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਕੋਡ ਦੇ ਅਿਧਆਇ

2.05 ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ�ੀਮ�ਟ ਦੇ ਇੱ ਕ ਔਰਡੀਨ� ਸ (ordinance) ਦੀ ਦੂਜੀ ਰੀਿਡੰ ਗ ਅਤੇ

ਉਸਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ

ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਮ:

ਜੈਿਸਕਾ ਵੋਨ ਬੋਰਕ (Jessica von

ਸੂਜ਼ਨ ਗੌਥੀਅਰ (Susan Gauthier)

Borck)

ਪਦਵੀ:
13 ਜੂਨ, 2017

ਸਹਾਇਕ ਿਸਟੀ ਪ�ਬੰਧਕ

ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ
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ਿਵਭਾਗ:
ਫੋਨ:

ਈ-ਮੇਲ:

ਿਸਟੀ ਮੈਨ�ਜਰ ਦਾ ਦਫਤਰ

ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦਾ ਦਫਤਰ

510-248-4008

510-284-4076

jvborck@fremont.gov

sgauthier@fremont.gov

ਿਸਫਾਰਸ਼ : ਅਿਧਆਦੇਸ਼ (ਔਰਿਡਨ�ਸ) ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ
D.

ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨ� ਟਵਰਕ ਉਪਕਰਣ� ਲਈ ਅਪਗ�ੇਡ - $222,725 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਆਈਟੀ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ ਨ
ਤ� ਸਬੰ ਧਤ ਹਾਰਡਵੇਅ ਰ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਿਸਸਕੋ ਨ� ਟਵਰਕ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱ ਕ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਟੀ ਪ�ਬੰ ਧਕ ਜ� ਉਸ ਦੇ ਨੁਮ ਾਇੰ ਦੇ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।
ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਮ:

ਮੈਿਰਿਲਨ ਜੇ.ਕਰੇਨ (Marilyn J.
Crane)

ਿਸਰਲੇ ਖ:

ਿਨਦੇਸ਼ਕ

ਫੋਨ:

510-494-4802

ਿਵਭਾਗ:

ਈ-ਮੇਲ:

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਸੇਵਾਵ�
mcrane@fremont.gov

ਿਸਫਾਰਸ਼ : $222,725 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਕਰੀ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ) ਿਵੱ ਚ ਆਈਟੀ ਮੈਨ�ਜਮ�ਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਤ� ਿਸਸਕੋ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ� ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱ ਕ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਿਸਟੀ ਪ�ਬੰਧਕ ਜ� ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।
E.

ਗ�ੀਨ ਇੰ ਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ ਪਲਾਨ ਫ�ੇਮ ਵਰਕ - ਗ�ੀਨ ਇੰ ਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ ਪਲਾਨ ਫ�ੇਮ ਵਰਕ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਟ�ਪ ਲੇ ਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੂੰ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦਓ ਜੋ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਖੇਤਰੀ ਬਾੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਿਮਟ ਦੁਆ ਰਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ
ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਮ:

ਡੇਿਵਡ ਸਵਾਰ�੍ਜ਼ (David Swartz)

ਕੈਥਲੀਨ ਕੋਟ-ੋ ਗੁਆਿਰ�ਅਰੀ (Kathleen Cote-

ਿਸਰਲੇ ਖ:

ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਿਹਰ II

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨ�ਜਰ

ਫੋਨ:

510-494-4587

510-494-4583

dswartz@fremont.gov

kcote@fremont.gov

Guarnieri)

ਿਵਭਾਗ:

ਈ-ਮੇਲ:

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵ�

ਸਾਮੂਦਾਇਕ ਸੇਵਾਵ�

ਿਸਫਾਰਸ਼ : ਸਟਾਫ਼ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ�ੀਮ�ਟ ਗ�ੀਨ ਇੰ ਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ ਪਲਾਨ ਫ�ੇਮਵਰਕ ਨੂੰ
ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਸੰ ਕਲਪ (ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱ ਚ ਵੇਰਵਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
F.

ਏਰੀਅਲ ਬਕੇ�ਟ ਟਰੱ ਕ ਦੀ ਖਰੀਦ - ਇੱ ਕ ਐਲਟੈਕ AT37G ਏਰੀਅਲ ਬਕੇ�ਟ ਟਰੱ ਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐਲਟੈਕ

ਇੰ ਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਜਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ $119,718 ਤ� ਿਜਆਦਾ ਨਹ�

13 ਜੂਨ, 2017
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ਹੋਏ ਗੀ। ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ 15061 ਦੇ ਤਿਹਤ CEQA ਸਮੀਿਖਆ ਤ� ਛੋਟ।
ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਮ:

ਮਾਰਕ ਕੋਿਲੰਸ (Mark Collins)

ਹ�ਸ ਲਾਰਸਨ (Hans Larsen)

ਿਵਭਾਗ:

ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ

ਿਸਰਲੇ ਖ:
ਫੋਨ:

ਈ-ਮੇਲ:

ਫਲੀਟ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਪ�ਬੰਧਕ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ

510-979-5739

510-494-4722

mcollins@fremont.gov

hlarsen@fremont.gov

ਿਸਫਾਰਸ਼ : ਇੱ ਕ ਐਲਟੇਕ AT37G ਏਰੀਅਲ ਬਕੇ�ਟ ਟਰੱ ਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ $119,718 ਤ� ਘੱ ਟ ਰਾਸ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਐਲਟੇਕ
ਇੰ ਡਸਟ�ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨ�ਪਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਿਸਟੀ ਮੈਨ�ਜਰ ਜ� ਮਨ�ਨੀਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।
G.

ਈਸਟ ਬੇਅ ਖੇਤਰੀ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ ਨਸ ਿਸਸਟਮ ਅਥਾਰਟੀ (EBRCSA) ਰੇਡੀਓ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ - EBRCSA ਪਬਿਲਕ
ਸੇਫ ਟੀ ਰੇਡੀਓ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ ਨਸ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ $273,000 ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2017/18

ਸਾਲਾਨਾ ਓਪਰੇਿ ਟੰ ਗ ਭੁਗ ਤਾਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਟੀ ਮੈਨ� ਜਰ , ਜ� ਮਨ� ਨੀਤ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।
ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਮ:

ਮੈਿਰਿਲਨ ਜੇ.ਕਰੇਨ (Marilyn J. Crane)

ਿਵਭਾਗ:

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਸੇਵਾਵ�

ਿਸਰਲੇ ਖ:
ਫੋਨ:

ਿਨਦੇਸ਼ਕ

510-494-4802

ਈ-ਮੇਲ:

mcrane@fremont.gov

ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼�:
1.

ਈਸਟ ਬੇਅ ਿਰਜਨਲ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਿਸਸਟਮ ਅਥਾਰਟੀ (EBRCSA) ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ, ਜੋ 1

ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤ� 30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱ ਕ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, $273,000 ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ EBRCSA ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਰੇਡੀਓ ਸੰ ਚਾਰ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਔਪਰੇਿਟੰ ਗ
ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੇ ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਲਈ ਿਸਟੀ ਮੈਨ�ਜਰ ਜ� ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਨੂੰ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।
2.

ਦੋ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ, ਈਸਟ ਬੇਅ ਿਰਜਨਲ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਿਸਸਟਮ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ

ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ� ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪੰ ਜ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ (5%) ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਪਰੇਿਟੰ ਗ ਭੁਗਤਾਨ�
ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਿਸਟੀ ਮੈਨ�ਜਰ ਜ� ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।
H.

ਪੇਗ ਪਹੁੰ ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਗ ਾ� ਿਮੰ ਗ ਲਈ ਚਾਬੋਟ -ਲਾਸ ਪੋਿ ਜਟਸ ਕਮਯੂਿ ਨਟੀ ਕਾਲੇ ਜ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ - ਿਸਟੀ
ਮੈਨ� ਜਰ ਜ� ਉਸ ਦੇ ਨੁਮ ਾਇੰ ਦੇ ਨੂੰ ਪੇਗ ਪਹੁੰ ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਗ ਾ� ਿਮੰ ਗ ਲਈ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ� ਲਈ $150,000 ਪ�ਤ ੀ

ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਚਾਬੋਟ -ਲਾਸ ਪੋਿ ਜਟਸ ਕਮਯੂਿ ਨਟੀ ਕਾਲੇ ਜ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ
ਕਰਨਾ
13 ਜੂਨ, 2017

ਫ�ੀਮ�ਟ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰ ਡਾ

ਸਫਾ 3

ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਮ:

ਕਰੀਨਾ ਸ਼ੈਕਲਫੋਰਡ (Karena

ਮੈਿਰਿਲਨ ਜੇ.ਕਰੇਨ (Marilyn J. Crane)

Shackelford)

ਿਸਰਲੇ ਖ:

ਉਪ ਿਸਟੀ ਪ�ਬੰਧਕ

ਿਨਦੇਸ਼ਕ

ਫੋਨ:

510-284-4063

510-494-4802

kshackelford@fremont.gov

mcrane@fremont.gov

ਿਵਭਾਗ:

ਈ-ਮੇਲ:

ਿਸਟੀ ਮੈਨ�ਜਰ ਦਾ ਦਫਤਰ

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਸੇਵਾਵ�

ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼�:
1.
2.

$450,000 ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਫੰ ਡ� ਨੂੰ 502PWC8857 ਿਵੱ ਚ ਟ��ਸਫਰ ਕਰਨਾ।

ਿਸਟੀ ਮੈਨ�ਜਰ ਜ� ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਨੂੰ ਪੇਗ ਪਹੁੰ ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਗ�ਾਿਮੰ ਗ ਲਈ 30 ਜੂਨ 2018 ਤੱ ਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਬਾਰ�� ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ $150,000 ਦੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ, ਅਤੇ ਕੁੱ ਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ $450,000 ਦੀ
ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਹੋਰ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਨਿਵਆਉਣ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਬੋਟ-ਲਾਸ ਪੋਿਜਟਸ
ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਕਾਲੇ ਜ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।

I.

ਟ�ੈਕਟ 8288 - ਫਾਈਨਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਸੁਧ ਾਰ� ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਆਮ ਖੇਤ ਰ� ਦੇ

ਸੁਧ ਾਰ ਲਈ , ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਟ�ੈਕਟ 8288 ਦੇ ਪਬਿਲਕ ਸੁਿ ਵਧਾਵ� ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ

ਪ�ਵਾਨਗੀ, ਜੋ ਅਰਡਨਵੁਡ ਬੂਲੇ ਵ ਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਿਸਓ ਪਾਦਰੇ ਪਾਰਕਵੇ (ਪੈਟਰਸਨ ਰ�ਚ) ਦੇ ਨਾਰਥਈਸਟ ਕ�ਾਡਰੰ ਟ ਤੇ
ਸਿਥਤ ਹੈ।

ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਮ:

ਕੈਨ ਜ਼ੂ (Kan Xu)

ਹ�ਸ ਲਾਰਸਨ (Hans Larsen)

ਿਵਭਾਗ:

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ

ਿਸਰਲੇ ਖ:
ਫੋਨ:

ਈ-ਮੇਲ:

ਐਸੋਿਸ਼ਏਟ ਿਸਵਲ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ

510-494-4714

510-494-4722

kxu@fremont.gov

hlarsen@fremont.gov

ਿਸਫਾਰਸ਼ : ਹੇਠ� ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੰ ਕਲਪ (ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ)ਅਪਨਾਉਣਾ:
1.
2.

ਫਾਈਨਲ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਟ�ੈਕਟ 8288 ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵ� ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ।

"ਜਨਤਕ ਸੁਧਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਟ�ੈਕਟ 8288" ਨਾਿਮਤ ਜਨਤਕ ਸੁਧਾਰ� ਲਈ ਿਡਵੈਲਪਰ, ਫ�ੀਮ�ਟ ਪੈਟ ਰ�ਚ

ਐਲਐਲਸੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਮੈਨ�ਜਰ ਨੂੰ ਿਸਟੀ ਵਲ� ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣਾ।
3.

"ਿਨ�ਜੀ ਸੁਧਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਟ�ੈਕਟ 8288" ਨਾਿਮਤ ਿਨ�ਜੀ ਸੁਧਾਰ� ਲਈ ਿਡਵੇਲਪਰ, ਫ�ੀਮ�ਟ ਪੈਟ ਰ�ਚ

ਐਲਐਲਸੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਮੈਨ�ਜਰ ਨੂੰ ਿਸਟੀ ਵਲ� ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣਾ।
4.

ਿਜਵ� ਿਕ ਫਾਈਨਲ ਨਕਸ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ ਿਹੱ ਤ� ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਿਡਵੈਲਪਰ ਦੀ

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਜਸਤੇ ਿਡਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਧਾਰ�
ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਿਸਟੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਡਵੈਲਪਰ ਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ
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ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱ ਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
J.

ਡੇਲ ਟਾ ਸਾਇੰ ਿਟਿਫਕ ਇੰ ਕ ਨਾਲ 12 ਪੋਰਟੇਬਲ 20-ਫੀਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ (PWC 8520) ਖਰੀਦਣ ਲਈ

ਖਰੀਦ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ - ਡੇਲ ਟਾ ਸਾਇੰ ਿਟਿਫਕ ਇੰ ਕ ਤ� 12 ਪੋਰਟੇਬ ਲ 20-ਫੀਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਬੈਰ ੀਕੇਡਜ਼ ਖਰੀਦਣ
ਲਈ PWC 8520 ਤ� $5,43,330.20 ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਮ:

ਕਿਲਫ਼ ਨਾਗੁਏਨ (Cliff Nguyen)

ਿਰਚਰਡ ਲੁਸੇਰੋ (Richard Lucero)

ਿਵਭਾਗ:

ਿਸਟੀ ਮੈਨ�ਜਰ ਦਾ ਦਫਤਰ

ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ

ਿਸਰਲੇ ਖ:
ਫੋਨ:

ਈ-ਮੇਲ:

ਸ਼ਿਹਰੀ ਯਤਨ ਮੈਨ�ਜਰ

ਪੁਿਲਸ ਮੁਖੀ

510-284-4017

510-790-6818

cnguyen@fremont.gov

rlucero@fremont.gov

ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼�:
1.

PWC 8520 (ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਫੰ ਡ) ਤ� ਡੇਲਟਾ ਸਾਇੰ ਿਟਿਫਕ ਇੰ ਕ ਤ� ਬਾਰ�� (12) ਪੋਰਟੇਬਲ 20-ਫੀਟ ਵਾਲੇ

ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਿਜਨ�� ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ $543,330.20 ਹੋਵੇਗੀ।
2.

ਇੱ ਕ ਿਵਆਪਕ, ਸਥਾਈ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬੈਰੀਕੇਿਡੰ ਗ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਅਿਧਐਨ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ।

3.

ਰਸਮੀ ਆਈਟਮ� – ਕੋਈ ਨਹ�।

4.

ਜਨਤਕ ਸੰ ਚਾਰ
A.

ਮੌਿ ਖਕ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਸੰ ਚਾਰ

ਓਦਯੋਿ ਗਕ ਿਵਕਾਸ ਅਥਾਿਰਟੀ – ਕੋਈ ਨਹ�।
ਜਨਤਕ ਿਵੱ ਤ ਅਥਾਿਰਟੀ – ਕੋਈ ਨਹ�।
ਮਨਜ਼ੂਰ ੀਸ਼ੁਦਾ ਕੈਲੰ ਡਰ ਤ� ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਈਟਮ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ
5.

ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਮੁੱ ਦੇ
A.

ਫ�ੀਮ�ਟ ਲ� ਡਸਕੈਿ ਪੰ ਗ ਮੁਲ �ਕਣ ਿਜ਼ਲ�ਾ 88 - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ (ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੋਸ ਟ ਕੀਤਾ ਨ� ਿਟਸ) ਲ� ਡਸਕੈਿ ਪੰ ਗ
ਮੁਲ �ਕਣ ਿਜ਼ਲ�ਾ 88 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲ �ਕਣ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2017/2018 ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ 88 ਦੇ
ਡਾਇਗ�ਾਮਜ਼ ਅਤੇ ਅਸੈਸ ਮ�ਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੰ ਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ
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ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਮ:

ਸੁਜ਼ੈਨ ਵੁਲਫ਼ (Suzanne Wolf)

ਿਸਰਲੇ ਖ:

ਸਾਮੂਦਾਇਕ ਸੇਵਾ ਿਨਦੇਸ਼ਕ

ਿਵਭਾਗ:

ਪਾਰਕ

ਫੋਨ:

510-494-4329

ਈ-ਮੇਲ:

swolf@fremont.gov

ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼�:
1.

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।

2.

ਸਾਰੇ ਮੌਖਕ ਕਥਨ� ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਿਵਰੋਧ� ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ।

3.

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ।

4.

ਫ�ੀਮ�ਟ ਲ� ਡਸਕੈਿਪੰ ਗ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਜ਼ਲ�ਾ 88 ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2017/18 ਲਈ ਡਾਇਗ�ਾਮਸ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ� ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਪ�ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੋ।

B.

ਦੂਜੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ 2017/18 ਦੇ ਆਪਰੇਿ ਟੰ ਗ ਬਜਟ ਅਤੇ ਐਪ�ੋਿ ਪ�ਏ ਸ਼ਨ (ਿਵਿਨਯੋਜਨ) ਸੀਮਾ ਨੂੰ
ਅਪਨਾਉਣਾ - ਦੂਜੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ (ਨ� ਿਟਸ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ) ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ 2017/18 ਦੇ ਆਪਰੇਿ ਟੰ ਗ
ਬਜਟ ਅਤੇ ਐਪ�ੋਿ ਪ�ਏ ਸ਼ਨ (ਿਵਿਨਯੋਜਨ) ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ
ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਮ:

ਮਾਇਕ ਸੰ ਗ (Mike Sung)

ਡੇਿਵਡ ਪਰਸਸੇਿਲਨ (David Persselin)

ਿਸਰਲੇ ਖ:

ਿਡਪਟੀ ਿਵੱ ਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ

ਿਵੱ ਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ

ਿਵਭਾਗ:

ਿਵੱ ਤ ਿਵਭਾਗ

ਿਵੱ ਤ ਿਵਭਾਗ

ਫੋਨ:

510-494-4608

510-494-4631

ਈ-ਮੇਲ:

msung@fremont.gov

dpersselin@fremont.gov

ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼�:
1.

ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2017/18 ਲਈ ਆਪਰੇਿਟੰ ਗ ਬਜਟ ਅਤੇ ਐਪ�ੋਿਪ�ਏਸ਼ਨ (ਿਵਿਨਯੋਜਨ) ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਜਨਤਕ
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ।

2.

ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ�ੀਮ�ਟ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2017/18 ਦੇ ਆਪਰੇਿਟੰ ਗ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਨੁਮੋਿਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਪ�ਸਤਾਵ
(ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ।

3.

ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2017/18 ਲਈ $675,413,206 ਦੀ ਇੱ ਕ ਐਪ�ੋਿਪ�ਏਸ਼ਨ (ਿਵਿਨਯੋਜਨ) ਸੀਮਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ
ਪ�ਸਤਾਵ (ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ।

C.

ਪੂੰ ਜੀ ਸੁਧ ਾਰ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ - ਦੂਜੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ (ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਸੂਚਨਾ) ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ 2017/18 - 2021/22 ਪੂੰ ਜੀ
ਸੁਧ ਾਰ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ (CIP) ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ:
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ਨਾਮ:

ਿਮਸ਼ੇਲ ਿਸਲਵਾ-ਸਲੀਨਾਸ (Michelle

ਹ�ਸ ਲਾਰਸਨ (Hans Larsen)

ਿਸਰਲੇ ਖ:

Silva-Salinas)
ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ�ਬੰਧਕ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ

ਿਵਭਾਗ:

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ

ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ

ਫੋਨ:

510-979-5705

510-494-4722

ਈ-ਮੇਲ:

msilva-salinas@fremont.gov

hlarsen@fremont.gov

ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼�:
1.

ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2017/18 ਤ� 2021-22 ਦੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲ� ਦੇ ਕੈਿਪਟਲ ਸੁਧਾਰ ਪੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ
ਕਰਵਾਉਣਾ।

2.

1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2017/18 ਲਈ ਐਪ�ੋਿਪ�ਏਸ਼ਨ (ਿਵਿਨਯੋਜਨ) ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ
2018 ਨੂੰ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2018/19 ਲਈ ਐਪ�ੋਿਪ�ਏਸ਼ਨ (ਿਵਿਨਯੋਜਨ) ਨਾਲ, ਫੰ ਡ ਸਰੋਤ ਿਵੱ ਚ
ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਸਰੋਤ ਤ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲ� ਲਈ ਵਰਤ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ
ਸਮੇਤ, ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2017/18 ਤ� 2021/22 CIP ਨੂੰ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਪ�ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ।

3.

1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ, ਫੰ ਡ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਰਤ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤੇ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਸ�ਟਰ, HVAC/ਰੂਫ
ਿਰਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਅਤੇ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਸ�ਟਰ, ਕਾਰਪੈਟ ਰੈਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਪ�ਾਜੈਕਟ� ਲਈ ਇਸ CIP ਿਵੱ ਚ ਐਪ�ੋਿਪ�ਏਸ਼ਨ
(ਿਵਿਨਯੋਜਨ) ਲਈ, ਫੰ ਡ 392 ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਕੋਸਟ ਸ�ਟਰ ਿਰਜ਼ਰਵ ਅਣ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਫੰ ਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤ� ਫੰ ਡ 502
ਿਵੱ ਚ $2.5 ਿਮਿਲਅਨ ਦੇ ਟ��ਸਫਰ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।

4.

ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬ ਿਵੱ ਚ ਇਨ�� ਫੰ ਡ� ਦੇ ਐਪ�ੋਿਪ�ਏਸ਼ਨ (ਿਵਿਨਯੋਜਨ) ਦੇ ਸਮ� ਦੀ
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਜ� ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ
ਸਮ� ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਟੀ ਮੈਨ�ਜਰ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।

5.

ਿਸਟੀ ਮੈਨ�ਜਰ ਨੂੰ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰ ਜੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਕੋਪ ਹਾਲਾਤ (PWC8101) ਅਤੇ
ਇਮਰਿਜ਼ੰ ਗ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਰਜ਼ਰਵ (PWC 7101) ਤ� ਪ�ਤੀ ਪ�ਾਜੈਕਟ $50,000 ਤੱ ਕ ਦੇ ਐਪ�ੋਿਪ�ਏਸ਼ਨ (ਿਵਿਨਯੋਜਨ) ਨੂੰ
ਟ�ਾਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।

6.

ਿਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਤ� ਿਰਪੋਰ ਟ – ਕੋਈ ਨਹ�।

7.

ਹੋਰ ਕਾਰਜ – ਕੋਈ ਨਹ�।

8.

ਕ� ਸਲ ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ
A.
B.

9.

ਕ� ਸ ਲ ਦੇ ਰੈਫ ਰਲਸ - ਕੋਈ ਨਹ�।
ਬੈਠਕ� ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੌਿ ਖਕ ਿਰਪੋਰ ਟ�

ਮੁਲ ਤਵੀਕਰਨ

13 ਜੂਨ, 2017

ਫ�ੀਮ�ਟ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ 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
Alameda County Water District
Art Review Board
Bay Area Air Quality Management
District
Bay Area Rapid Transit District
Bay Conservation & Development
Commission
Best Management Practices
Below Market Rate

GIS
GPA
HARB
HBA
HRC
ICMA

NEPA
NLC
NPDES

FFD

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
California State Association of
Counties
California Transportation Commission
Decibel
Draft Environmental Impact Report
Dwelling Units per Acre
East Bay Regional Park District
Economic Development Advisory
Commission (City)
Environmental Impact Report (CEQA)
Environmental Impact Statement
(NEPA)
Education Revenue Augmentation
Fund
Emergency Vehicle Accessway
Floor Area Ratio
Federal Emergency Management
Agency
Fremont Fire Department

FMC
FPD
FRC
FUSD

Fremont Municipal Code
Fremont Police Department
Family Resource Center
Fremont Unified School District

WMA

Santa Clara Valley Transportation
Authority
Waste Management Authority

ZA
ZTA

Zoning Administrator
Zoning Text Amendment

ACWD
ARB
BAAQMD
BART
BCDC
BMPs
BMR
CALPERS
CBC
CDD
CC & R’s
CDBG
CEQA
CERT
CIP
CNG
COF
COPPS
CSAC
CTC
dB
DEIR
DU/AC
EBRPD
EDAC
EIR
EIS
ERAF
EVAW
FAR
FEMA

NPO
PC
PD
PDA

Geographic Information System
General Plan Amendment
Historical Architectural Review Board
Home Builders Association
Human Relations Commission
International City/County Management
Association
Joint Powers Authority
Lighting and Landscaping Maintenance
District
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
Neighborhood Preservation Ordinance
Planning Commission
Planned District
Priority Development Area

PUC
PVAW
PWC
RFP
RFQ
RHNA

Public Utilities Commission
Private Vehicle Accessway
Public Works Contract
Request for Proposals
Request for Qualifications
Regional Housing Needs Allocation

ROP
RRIDRO

Regional Occupational Program
Residential Rent Increase Dispute
Resolution Ordinance
Regional Water Quality Control Board
Southern Alameda County Narcotics
Enforcement Task Force

JPA
LLMD
LOCC
LOS
MOU
MTC

RWQCB
SACNET
STIP
TCRDF
TOD
TS/MRF
UBC
VTA

State Transportation Improvement
Program
Tri-Cities Recycling and Disposal
Facility
Transit Oriented Development
Transfer Station/Materials Recovery
Facility
See CBC

ਆਗਾਮੀ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਅਤੇ ਚੈਨਲ 27 ਬ�ਾੱਡਕਾਸਟ ਸਮ�-ਸੂਚੀ

ਆਗਾਮੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਚੈਨ ਲ, 27
ਬ�ਾੱਡਕਾਸਟ ਅਨੁ ਸ ੂਚੀ
ਿਮਤੀ
20 ਜੂਨ , 2017

ਸਮ�
ਸ਼ਾਮੀ 7:00
ਵਜੇ

ਬੈਠਕ ਦੀ ਿਕਸਮ
ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਲਾਇਵ

ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਕ� ਸਲ ਚ�ਬਰਸ

ਲਾਇਵ

ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਕ� ਸਲ ਚ�ਬਰਸ

ਲਾਇਵ

ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਕ� ਸਲ ਚ�ਬਰਸ

ਲਾਇਵ

ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਕ� ਸਲ ਚ�ਬਰਸ

ਲਾਇਵ

ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਕ� ਸਲ ਚ�ਬਰਸ

ਲਾਇਵ

ਸੰ ਯੁਕਤ ਕ� ਸਲ/FUSD ਬੈਠਕ

FUSD

ਲਾਇਵ

ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਕ� ਸਲ ਚ�ਬਰਸ

ਲਾਇਵ

ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਕ� ਸਲ ਚ�ਬਰਸ

ਲਾਇਵ

ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਕ� ਸਲ ਚ�ਬਰਸ

ਲਾਇਵ

ਕੋਈ ਕ� ਸਲ ਬੈਠਕ ਨਹ�

4 ਜੁਲ ਾਈ, 2017

ਛੁੱ ਟੀ – ਕੋਈ ਕ� ਸਲ ਬੈਠਕ ਨਹ�

18 ਜੁਲ ਾਈ, 2017

ਸ਼ਾਮੀ 7:00
ਵਜੇ
ਸ਼ਾਮੀ 7:00
ਵਜੇ

25 ਜੁਲ ਾਈ, 2017

ਕੋਈ ਕ� ਸਲ ਬੈਠਕ ਨਹ�

ਅਗਸਤ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ

ਕੋਈ ਕ� ਸਲ ਬੈਠਕ ਨਹ�

5 ਸਤੰ ਬਰ, 2017
12 ਸਤੰ ਬਰ, 2017
19 ਸਤੰ ਬਰ, 2017

ਸ਼ਾਮੀ 7:00
ਵਜੇ
ਸ਼ਾਮੀ 7:00
ਵਜੇ
ਸ਼ਾਮੀ 7:00
ਵਜੇ

26 ਸਤੰ ਬਰ, 2017
ਸੋਮ ਵਾਰ,
2 ਅਕਤੂਬਰ, 2017
3 ਅਕਤੂਬਰ, 2017
10 ਅਕਤੂਬਰ, 2017
17 ਅਕਤੂਬਰ, 2017

ਕੇਬਲ ਚੈਨ ਲ 27

ਕ� ਸਲ ਚ�ਬਰਸ

27 ਜੂਨ , 2017

11 ਜੁਲ ਾਈ, 2017

ਸਥਾਨ

ਕੋਈ ਕ� ਸਲ ਬੈਠਕ ਨਹ�
ਸ਼ਾਮੀ 05:30
ਵਜੇ
ਸ਼ਾਮੀ 7:00
ਵਜੇ
ਸ਼ਾਮੀ 7:00
ਵਜੇ
ਸ਼ਾਮੀ 7:00
ਵਜੇ

24 ਅਕਤੂਬਰ, 2017

ਕੋਈ ਕ� ਸਲ ਬੈਠਕ ਨਹ�

31 ਅਕਤੂਬਰ, 2017

ਕੋਈ ਕ� ਸਲ ਬੈਠਕ ਨਹ�

ਆਗਾਮੀ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਅਤੇ ਚੈਨਲ 27 ਬ�ਾੱਡਕਾਸਟ ਸਮ�-ਸੂਚੀ

ਨਕਸ਼ੇ C-2b ਲਈ ਮਸੌਦਾ
ਔਰਡੀਨ� ਸ (ordinance) ਨੰ ਬਰ XX-2017
ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ�ੀਮ�ਟ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅਧਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਅਿਧਆਇ 2.05 ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਅਨੁ ਪ ਾਲਨ ਸਬੰ ਧੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਫ�ੀਮ�ਟ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਕੋਡ ਦੇ ਅਿਧਆਇ 2.05 ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਸਟੀ ਆਫ਼
ਫ�ੀਮ�ਟ ਦੇ ਇੱ ਕ ਔਰਡੀਨ� ਸ (ORDINANCE) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਜਦ�ਿਕ, ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ�ੀਮ�ਟ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਿਵੱ ਚ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਗਿਰਕ� ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ
ਜਦ�ਿਕ, 1977 ਦੇ ਇੱ ਕ ਮਤਦਾਤਾ ਦੀ ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਪਾਅ A, ਿਜਵ� ਿਕ 1996 ਿਵੱ ਚ ਮਤਦਾਤਾਵ�
ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਉਪਾਅ AA ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ, ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ�ੀਮ�ਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਵਆਪਕ ਚੋਣ ਪ�ਣਾਲੀ ਰਾਹ� ਇੱ ਕ
ਵੱ ਖਰੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਚਾਰ ਮ�ਬਰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਆਪ ਵੀ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦਾ ਮ�ਬਰ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ;
ਜਦ�ਿਕ, ਿਵਆਪਕ ਚੋਣ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱ ਚ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਟੀ
ਕ� ਸਲ ਦਾ ਹਰ ਮ�ਬਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਚੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ
ਜਦ�ਿਕ, ਇੱ ਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ-ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱ ਚ, ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਲਈ ਖੜ�ੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਉਸੇ ਿਜ਼ਲ�ੇ
ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਉਸੀ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾਵ� ਨੂੰ
�ਥ� ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ
ਜਦ�ਿਕ,15 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ, ਿਸਟੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵਕੀਲ, ਕੈਿਵਨ ਸ਼�ਕਮੈਨ, ਵੱ ਲ� ਇੱ ਕ ਪੱ ਤਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਿਜਸ
ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਸਟੀ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਚੋਣ ਪ�ਣਾਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰ� ਸਬੰ ਧੀ ਅਿਧਿਨਯਮ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਿਸਟੀ ਿਜ਼ਲ�ਾ-ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਅਤੇ
ਜਦ�ਿਕ, ਇਸ ਪੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਸੀ, ਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰ�
ਸਬੰ ਧੀ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱ ਧ ਹੈ; ਅਤੇ
ਪੰ ਨਾ 14 ਦਾ 1

ਜਦ�ਿਕ, 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤ� ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੰ ਸ਼ੋਧਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 34886 ਪ�ਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ:
ਸੈਕਸ਼ਨ 34871 ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱ ਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਿਵਧਾਨਕ ਸੰ ਸਥਾ ਇੱ ਕ ਔਰਡੀਨ�ਸ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 34871 ਦੇ ਉਪਭਾਗ (a) ਅਤੇ (c) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰਡੀਨ�ਸ ਨੂੰ
ਪ�ਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੋ ਕ� ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤ� ਿਬਨ�� ਿਵਧਾਨਕ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੁਆਰਾ ਜ�

ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੇਅਰ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਇੱ ਕ
ਔਰਡੀਨ�ਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਿਵਧਾਨਕ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ
ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰ� ਸਬੰ ਧੀ ਅਿਧਿਨਯਮ 2001 (ਚੋਣ ਕੋਡ 14 ਦੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ
ਪਾਠ 1.5 (ਸੈਕਸ਼ਨ 14025 ਦੀ ਸ਼ੂਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ
ਜਦ�ਿਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 34871(c) ਛੇ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਇਕ ਚੋਣਵ� ਮੇਅਰ ਨਾਲ,

ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ�ਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ
ਜਦ�ਿਕ, 21 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨ�ਮੀ ਬੈਠਕ ਿਵੱ ਚ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਨ� ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 10010 ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਇੱ ਕ ਿਜ਼ਲ�-ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮਤਾ ਅਪਣਾਇਆ; ਅਤੇ
ਜਦ�ਿਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 34886 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਘੋਿਸ਼ਤ ਿਕਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ
ਔਰਡੀਨ�ਸ ਦੁਆਰਾ ਫ�ੀਮ�ਟ ਦੀ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ
ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਲੇ ਖ I ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ ਲੇ ਖ II ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀਆਂ ਗਾਰੰ ਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰ� ਸਬੰ ਧੀ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14031 ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਜਦ�ਿਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 10010 ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਤਿਹਤ, ਇੱ ਕ ਿਸਆਸੀ ਉਪ-ਿਡਵੀਜ਼ਨ, ਜੋ
ਿਕ ਿਵਆਪਕ ਚੋਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ� ਿਜ਼ਲ�ਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਤੀਹ ਿਦਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱ ਚ
ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਦੋ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਦੀ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਮਸੌਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਜ� ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ;
ਅਤੇ
ਜਦ�ਿਕ, ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਦੀਆਂ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਨ� 4 ਅਪਰੈਲ
2017 ਅਤੇ 18 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਸੀਮਾਵ�
ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਿਗਆ; ਅਤੇ
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ਜਦ�ਿਕ, 18 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੋਰਾਨ, ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਨ� ਆਪਣੇ ਜਨ-ਅੰ ਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਨੂੰ ਛੇ ਕ� ਸਲ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਯੋਜਨਾ ਿਵਕਲਪ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ; ਅਤੇ
ਜਦ�ਿਕ, 27 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 10010 ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਿਸਟੀ ਨ�
ਿਵੱ ਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਮਸੌਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਿਰਲੀਜ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ; ਅਤੇ
ਜਦ�ਿਕ, ਚੋਣ� ਦਾ ਸੰ ਭਾਵੀ ਕ�ਮ ਵੀ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ; ਅਤੇ
ਜਦ�ਿਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 10010 ਅਨੁ ਸਾਰ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਿਸਟੀ ਨ� 45 ਿਦਨ� ਦੀ
ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਵਾਧੂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿਹਲੀ 2 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ, ਦੂਜੀ 16 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਅਤੇ
ਤੀਜੀ 6 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ, ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਮਸੌਦਾ ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ� ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਕ�ਮ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਦੇਣ
ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ; ਅਤੇ
ਜਦ�ਿਕ, ਇਸ ਔਰਡੀਨ�ਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 34886 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਛੇ ਇਕੱ ਲੇ ਮ�ਬਰ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ�ੀਮ�ਟ ਦੇ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੀ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਔਰਡੀਨ�ਸ
ਬਣਾਉਣਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਔਰਡੀਨ�ਸ ਦੇ ਪਿਰਿਸ਼ਸ਼ਟ 1 ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਇੱ ਕ
ਮੇਅਰ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫ�ੀਮ�ਟ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਕੋਡ ਦੇ ਅਿਧਆਇ 2.05 ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ
ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ,ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ�ੀਮ�ਟ ਦੀ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ:
ਭਾਗ 1.

FMC ਅਿਧਆਇ 2.05, ਸੰ ਸ਼ੋਧਤ

ਫ�ੀਮ�ਟ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਕੋਡ 2.05 ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ� ਅਨੁਸਾਰ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:
ਅਿਧਆਇ 2.05
ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਅਤੇ ਮੇਅ ਰ
ਧਾਰਾਵ�:
2.05.010

ਕ� ਸਲ ਦੀਆਂ ਨ�ਮੀ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਦਾ ਸਮ� - ਕ� ਸਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ।

2.05.020

ਰਾਖਵ�2.05.030

2.05.040

ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਨੁ ਸੂਿਚਤ ਅਿਧਐਨ ਸੈਸ਼ਨ� ਦਾ ਸਥਾਨ।

2.05.050

ਕ� ਸਲ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ�।

33

33

33

33

33

ਕ� ਿਸਲ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਦਾ ਸਥਾਨ।
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2.05.060

ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।

2.05.070

ਅਦਾਇਗੀ/ਭਰਪਾਈ।

2.05.080

ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਦਫਤਰ� ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ।

2.05.090

ਕ� ਸਲ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥ�ਵ� ਨੂੰ ਭਰਨਾ।

2.05.100

ਿਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ�।

2.05.110

ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਿਮਆਦ।

2.05.120

ਛੇ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਮ�ਬਰ� ਲਈ ਿਜ਼ਲਾ-ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਪ�ਣਾਲੀ।

2.05.130

ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਚੋਣ� ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

2.05.140

ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਸਦੱ ਿਸਆਂ ਲਈ ਚੋਣ� ਦੀ ਸਮ�-ਸਾਰਣੀ।

33

33

33

33

33

33

ਧਾਰਾ 2.05.010

ਕ� ਸਲ ਦੀਆਂ ਨ� ਮੀ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਦਾ ਸਮ� - ਕ� ਸਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ।

ਸ਼ਿਹਰੀ ਕ� ਸਲ ਦੀਆਂ ਨ�ਮੀ ਬੈਠਕ� ਹਰ ਮਹੀਨ� ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰ ਨ ਮੰ ਗਲਵਾਰ� ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਆਯੋਿਜਤ ਹੋਣਗੀਆਂ;
ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਨ�ਮੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮ� ਜਨਤਕ ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਿਦਨ ਨ�ਮੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,
ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਨ�ਮੀ ਬੈਠਕ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ
ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨ�ਮੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਰੂਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕ� ਸਲ ਅਗਸਤ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲੇ , ਦੂਸਰੇ, ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ
ਮੰ ਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਦਸੰ ਬਰ ਿਵੱ ਚ ਚੌਥੇ ਮੰ ਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱ ਟੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 2.05.020 ਰਾਖਵ�
0

ਧਾਰਾ 2.05.030

0

ਕ� ਿ ਸਲ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਦਾ ਸਥਾਨ।

ਕ� ਸਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨ�ਮੀ ਬੈਠਕ� ਫ�ੀਮ�ਟ ਿਸਟੀ ਹਾਲ, 3300 ਕੈਪੀਟਲ ਐਵੇਿਨਊ, ਫ�ੀਮ�ਟ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱ ਚ ਿਸਟੀ
ਕ� ਸਲ ਦੇ ਚੈਮਬਰ ਿਵੱ ਚ ਆਯੋਿਜਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਧਾਰਾ 2.05.040

ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਨੁ ਸ ੂਿ ਚਤ ਅਿਧਐਨ ਸੈਸ਼ ਨ� ਦਾ ਸਥਾਨ।

ਨ�ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਅਿਧਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਫ�ੀਮ�ਟ ਿਸਟੀ ਹਾਲ, 3300 ਕੈਪੀਟਲ ਐਵੇਿਨਉ, ਫ�ੀਮ�ਟ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱ ਚ ਿਸਟੀ
ਕ� ਸਲ ਦੇ ਚੈਮਬਰ ਿਵੱ ਚ ਆਯੋਿਜਤ ਹੋਣਗੇ।
ਧਾਰਾ 2.05.050

ਕ� ਸਲ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ�।

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ�, ਚਾਰ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ, ਜ� ਮੇਅਰ ਜ� ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਉਸਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ� ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ
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ਿਵੱ ਚ, ਮੇਅਰ ਪ�ੋ ਟ�ਪੋਰ (ਅਸਥਾਈ ਮੇਅਰ), ਕ� ਸਲ ਦੇ ਹਰ ਮ�ਬਰ ਅਤੇ ਹਰ ਆਮ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਰੇਡੀਓ ਜ�
ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨ�ਿਟਸ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ
ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨ�ਿਟਸ ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅਿਹਜੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਘਟੋ-ਘੱ ਟ 24 ਘੰ ਟੇ ਪਿਹਲ� ਅਿਜਹੇ ਨ�ਿਟਸ ਨੂੰ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕ� ਸਲ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ
ਕੋਲ ਫ਼ਾਇਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਿਜਹਾ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ �ਪਰ ਇੱ ਥੇ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਨ�ਿਟਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਾੱਲ ਅਤੇ ਨ�ਿਟਸ ਿਵੱ ਚ ਖਾਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮ� ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰ ਮ
ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕ� ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹੀਆਂ ਬੈਠਕ� ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਿਵੱ ਚਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਠਕ ਦੇ ਹੋਣ ਸਮ� ਜ� ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਸਟੀ
ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਿਲਖਤ ਿਵੱ ਚ ਛੂਟ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਛੂਟ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਟੇਲੀਗ�ਾਮ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਲਖਤੀ
ਨ�ਿਟਸ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮ� ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ� ਕ� ਸਲ ਦੀਆਂ ਨ�ਮੀ ਬੈਠਕ� ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਇਸ ਪਾਠ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨ�ਿਟਸ ਅਤੇ ਕਾੱਲ ਿਵੱ ਚ
ਦਰਸਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਿਦੱ ਤੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਿਤਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਧਾਰਾ 2.05.060

ਮੇਅ ਰ ਅਤੇ ਕ� ਸ ਲ ਦੇ ਮ�ਬ ਰ� ਦਾ ਮੁਆ ਵਜ਼ਾ।

(a) ਮੇਅਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕ� ਸਲ ਦਾ ਹਰ ਮ�ਬਰ $2,118.89 ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
(b) ਮੇਅਰ ਹਰ ਮਹੀਨ� $3,764.52 ਤਨਖਾਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
(c) ਹਰ ਬਜਟ ਚੱ ਕਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ� ਦੇ
ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ - ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖਪਤਕਾਰ�, ਸੈਨ ਫ��ਿਸਸਕੋ-ਓਕਲ� ਡ-ਸੈਨ
ਹੋਜ਼ੇ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਵੱ ਧ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕ� ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ
ਉਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਔਰਿਡਨ�ਸ (ਫਰਮਾਨ) ਦੇ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਨਵ� ਕ� ਸਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ
‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜੇ (ਕ� ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਤ� ਵੱ ਧ ਦੀ ਰਕਮ) ਿਵੱ ਚ
ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰਿਡਨ�ਸ ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 2.05.070

ਅਦਾਇਗੀ/ਭਰਪਾਈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 2.05.060 ਿਵੱ ਚ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਲਈ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖਾਹ� ਿਸਟੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਿਡਊਟੀਆਂ ਨੂੰ
33

ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਮ�ਬਰ ਵੱ ਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤ� ਵੱ ਖ ਹੋਣਗੀਆਂ।
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ਧਾਰਾ 2.05.080

ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਦਫਤਰ� ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ §36503 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ�ੀਮ�ਟ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਆਮ ਨਗਰਿਨਗਮ ਦੀਆ ਚੋਣ� ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ
33

ਦੀਆਂ ਚੋਣ� (Cal. Elec.) ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣ� ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਡ
§1301 ।
33

ਸੰ ਪਾਦਕ ਵੱ ਲ� ਨ� ਟ: ਸੈਕਸ਼ਨ 2.05.080 ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 1500 ਦੁਆਰਾ, ਅਪ�ੈਲ 1982 ਿਵੱ ਚ ਫ�ੀਮ�ਟ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵੋਟਰ� ਦੀ

10

0

0

33

ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੋਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਆਮ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਟ�ਕ-ਸੰ ਿਖਆ ਵਾਲੇ ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਅਪ�ੈਲ ਤ� ਿਜਸਤਸੰ ਿਖਆ ਵਾਲੇ ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਨਵੰ ਬਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਗਈ (ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਿਹਲੀ ਚੋਣ ਨਵੰ ਬਰ, 1983, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਨਵੰ ਬਰ, 1991
ਿਵੱ ਚ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ)। ਸੈਕਸ਼ਨ 2.05.080 ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਨੰ. 1977 ਦੁਆਰਾ, ਨਵੰ ਬਰ 1991 ਿਵੱ ਚ ਫ�ੀਮ�ਟ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵੋਟਰ� ਵੱ ਲ� ਪ�ਵਾਨਗੀ
33

ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਗੈਰ-ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਲਈ ਬੰ ਨਵ� ਚੋਣ, ਆਮ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਟ�ਕ-ਸੰ ਿਖਆ ਵਾਲੇ ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ
ਅਪ�ੈਲ ਤ� ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਚੋਣ� ਦੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਗਈ, ਜੋ ਿਕ ਕੈਲੀ. ਚੋਣ (Cal. Elec.) ਕੋਡ §1301 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੈ, ਹਰ ਿਜਸਤ-ਸੰ ਿਖਆ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਨਵੰ ਬਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੇ ਮੰ ਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ
ਅਧੀਨ ਪਿਹਲੀ ਚੋਣ ਨਵੰ ਬਰ 1994 ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ)। ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਨੰ. 1977 ਕੌ ਮੀ, ਰਾਜ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਅਤੇ
ਉਪਾਵ� ਲਈ ਇਕੱ ਠੀ ਚੋਣ� ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਸੰ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਵੋਟਰ� ਦੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ; ਇਕੱ ਠੀਆਂ ਚੋਣ� ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ; ਅਤੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ
ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਉਸੇ ਜ� ਉਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੋਣਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਵਰਿਨੰਗ ਬੋਰਡ ਚੋਣ� ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ
ਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ (1991 ਿਵੱ ਚ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਅਲਮੀਡਾ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਵਾਟਰ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ, ਫ�ੀਮ�ਟ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲੀ ਿਜ਼ਲਾ, ਫ�ੀਮ�ਟ-ਨ�ਵਾਰਕ
(ਓਹਲੋ ਨ) ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਾਲਜ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅਤੇ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਟਾਊਨਿਸ਼ਪ ਹਸਪਤਾਲ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਸਮੇਤ ਆਮ ਨਗਰਿਨਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਦੀ
ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਚੋਣ� ਵਾਲੇ ਿਦਨ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਤੱ ਥ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਧਾਰਾ 2.05.090

ਕ� ਸ ਲ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥ�ਵ� ਨੂੰ ਭਰਨਾ।

(a) ਜੇਕਰ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਿਨ�ਕਲਦੀ ਹੈ, ਤ� ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ, ਨੌਕਰੀ ਿਨ�ਕਲਣ ਦੇ 60
ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਿਨਯੁਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜ� ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਥ� ਨੂੰ ਭਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਕ� ਸਲ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਵਅਕਤੀ ਕ� ਸਲ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਿਵੱ ਚ
ਰਹੇਗਾ, ਿਜੱ ਥੇ ਨੌਕਰੀ ਿਨ�ਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 36512(b)(2) ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ।
(b) ਜੇਕਰ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਸਟੀ
ਕ� ਸਲ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਿਨਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਡ
ਸੈਕਸ਼ਨ 36512(e) ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਅਧੀਨ �ਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ
ਹੋਵੇਗਾ।
(c) ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਿਨ�ਕਲਦੀ ਹੈ, ਤ� ਕ� ਸਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ
34902 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕ� ਸਲ 60 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਖਾਲੀ ਥ� ਭਰਨ
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ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ 114 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਚੋਣ� ਲਈ ਿਨਯਤ ਿਦਨ ‘ਤੇ
ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਲਈ ਚੋਣ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਲੀ ਥ� ਭਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜ� ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਿਵਅਕਤੀ,
ਿਪਛਲੇ ਪਦਧਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਿਮਆਦ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲੇ ਗਾ।
(d) ਜੇਕਰ ਕ� ਸਲ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ 114 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ
ਅਗਲੇ ਨ�ਮੀ ਿਦਨ ‘ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲੀ ਥ� ਭਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ
ਿਵਅਕਤੀ ਕ� ਸਲ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇਗਾ ਿਜੱ ਥੇ ਨੌਕਰੀ ਿਨ�ਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਪਦਧਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ
ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਮਤ ਿਮਆਦ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲੇ ਗਾ।

ਧਾਰਾ 2.05.100 ਿਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ�।
(a) ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਅਰ, ਿਜਸ ਨ� ਲਗਾਤਾਰ ਅੱ ਠ ਸਾਲ� ਤੱ ਕ ਮੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਉਸ
ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਉਸਨ� ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤ� ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਚਾਰ ਸਾਲ� ਦੀ
ਛੁੱ ਟੀ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ।
(a) ਕੋਈ ਵੀ ਕ� ਸਲ ਮ�ਬਰ, ਿਜਸ ਨ� ਲਗਾਤਾਰ ਅੱ ਠ ਸਾਲ� ਤੱ ਕ ਮੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਉਸ
ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਉਸਨ� ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤ� ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਚਾਰ ਸਾਲ� ਦੀ
ਛੁੱ ਟੀ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ।
(c) ਇਸ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਅਯੋਗਤਾਵ�, ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮੇਅਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਵੱ ਜ� ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਤ� ਨਹ� ਰੋਕਣਗੀਆਂ ਜ� ਕ� ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਵੱ ਜ� ਸੇਵਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹ� ਰੋਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸ ਨ� ਲਗਾਤਾਰ 16 ਸਾਲ� ਤੱ ਕ ਮੇਅਰ ਜ� ਕ� ਸਲ
ਮ�ਬਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਉਸਨ� ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤ� ਜ� ਸੇਵਾ ਤ� ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਚਾਰ ਸਾਲ� ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ।
(d) ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਿਬਤਾਇਆ ਿਗਆ ਸਮ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਬਤਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮ�
ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(e) ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਬਤਾਇਆ ਿਗਆ ਸਮ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਬਤਾਏ
ਲਗਾਤਾਰ ਸਮ� ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(f) ਸੇਵਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ, ਪੂਰੀ, ਚਾਰ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ� ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ
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ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ� ਸਮ� ਚਾਰ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ� ਵੱ ਧ ਹੀ ਿਕ� ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਧਾਰਾ 2.05.110

ਮੇਅ ਰ ਅਤੇ ਕ� ਸ ਲ ਦੇ ਮ�ਬ ਰ� ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਿਮਆਦ।

ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਿਮਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲ� ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 2.05.120

ਛੇ ਿਸਟੀ ਕ� ਸ ਲ ਮ�ਬ ਰ� ਲਈ ਿਜ਼ਲਾ-ਦੁਆ ਰਾ ਚੋਣ ਪ�ਣਾਲੀ।

(a) ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਡ ਭਾਗ 34886 ਅਤੇ 34871(c) ਦੇ ਤਿਹਤ, ਕ� ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਛੇ (6) ਇੱ ਕ-ਮ�ਬਰ
ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਲ�ੇਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਚੋਣ� ਦੁਆਰਾ
ਚੁਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(1) ਨਵੰ ਬਰ 2018 ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਚੋਣ� ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ� ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਉਹਨ� ਚੋਣ ਖੇਤਰ�
ਿਵੱ ਚ ਚੁਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 2.05.130 ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ
ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ� ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ� ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ
34871 ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਲ�ੇਵਾਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਿਜਸਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮ�ਬਰ, ਉਸ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ �ਥ� ਦੇ ਵੋਟਰ� ਦੁਆਰਾ ਚੁਿਣਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਚੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 2.05.110 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ
2.05.140 (b) ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ ਕ� ਸਲ ਦਾ ਹਰ ਇੱ ਕ ਮ�ਬਰ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ
ਿਮਆਦ ਤੱ ਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਯੋਗ ਨਹ� ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
(2) ਉਪ-ਿਡਿਵਜ਼ਨ (b) (3) ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਇੱ ਕ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਲਈ ਚੁਣੇ
ਗਏ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਦਾ ਉਸ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦਾ ਇੱ ਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ
ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਲਈ ਖੜ�ੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਰਿਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਨ� ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ
34882 ਅਤੇ ਚੋਣ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10227 ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਚੋਣ�
ਿਵੱ ਚ ਖੜ�ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ� ਸਲ ਦੀ ਮ�ਬਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਿਵੱ ਚ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ
ਫੌਰਨ ਇੱ ਕ ਖਾਲੀ ਥ� ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ 30 ਿਦਨ� ਤ� ਅੰ ਦਰ ਿਜ਼ਲ�ੇ
ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਵ� ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
(3) ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਿਵਪਰੀਤ, ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ� ਤੇ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਉਹਨ� ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ
ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਤੱ ਕ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਸੇਵਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜ� ਜਦ� ਤੱ ਕ ਉਹਨ� ਦਾ �ਤਰਾਅਿਧਕਾਰੀ
ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 2.05.090 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱ ਡੀ ਚੋਣ� ਿਵੱ ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕ� ਸਲ ਿਦਆਂ ਮ�ਬਰ�
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ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ� ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀਆਂ ਚੋਣ� ਰਾਹ� ਭਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ� ਸਲ ਦੇ ਹਰ ਮ�ਬਰ ਦੀ
ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ, ਉਸ ਮ�ਬਰ ਦਾ �ਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਭਾਗ 2.05.130 ਅਤੇ 2.05.140 ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਸਥਾਪਤ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਲ�ੇਵਾਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜ਼ਲ�ੇਵਾਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕ� ਸਲ ਦੇ
ਮ�ਬਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ�ਪ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦਾ
ਿਨਵਾਸੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 2.05.130
(ਅ)

ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਚੋਣ� ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਿਲ�ਆ ਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

ਧਾਰਾ 2.05.120(b)(3) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕ� ਸਲ ਦੇ ਸਦੱ ਸ� ਨੂੰ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਤ� ਇੱ ਕ "ਿਜ਼ਲ�ਾ-ਦੁਆਰਾ" ਦੇ
ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ:

ਿਜ਼ਲ�ਾ 1:
ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ�ੀਮ�ਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ 84 ਦੇ �ਤਰ ਪੱ ਛਮੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਜ਼ਮੀਨ�, ਿਜੰ ਨ� ਨੂੰ ਿਡਕੋਟੋ ਰੋਡ ਵਜ� ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਿਜ਼ਲ�ਾ 2:
ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ�ੀਮ�ਟ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਹੱ ਸੇ ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੇਠ� ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ:
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ 84, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਡਕੋਟੋ ਰੋਡ ਵਜ� ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ 880 ਦੇ
ਇੰ ਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤ� ਲੈ ਕੇ, ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਪੁਆਇੰ ਟ, ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਨ�ਵਾਰਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤ� �ਤਰੀ ਕੋਨ� ਤ� ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਤਰ-ਪੂਰਬ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਿਡਕੋਟੋ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਲੇ ਮੀਡਾ ਕ�ੀਕ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ,
ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਕ�ੀਕ ਫ�ੀਮ�ਟ ਅਤੇ ਯੂਿਨਅਨ ਿਸਟੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ
ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਯੂਨੀਅਨ ਪੈਸੀਿਫਕ ਰੇਲ ਰੋਡ ਨਾਲ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੂਰਬ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਐਲੇ ਮੀਡਾ
ਕ�ੀਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਲਾਈਨ ਤੱ ਕ; ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੱ ਛਮ ਵੱ ਲ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਕ�ੀਕ ਤ� ਐਪਲਟਰੀ ਕੋਰਟ
ਦੇ ਪ�ਸਤਾਵ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਐਪਲਟਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਰਵਰਵੌਕ ਡ�ਾਈਵ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ;
ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੱ ਛਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਿਰਵਰਵੌਕ ਡ�ਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਿਸਓ ਪਾਦਰੇ ਪਾਰਕਵੇਅ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ;
�ਥ� ਦੱ ਖਣੀ ਪਾਸੇ ਪੈਿਸਓ ਪਾਦਰੇ ਪਾਰਕਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ 84, ਿਜਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਟਾ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ
ਹੈ, ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੱ ਛਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਪੈਰਾਲਾਟਾ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਰੀਸ਼ ਐਵਿਨਊ ਦੇ
ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੱ ਛਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਪੈਰੀਸ਼ ਐਵਿਨਊ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ�ੀਮ�ਟ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ;
ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੱ ਛਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਫ�ੀਮ�ਟ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਗਰਸ ਡ�ਾਇਵ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ�
ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੱ ਛਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਐਗਰਸ ਡ�ਾਇਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੌ ਗਨ ਡ�ਾਈਵ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣਪੰ ਨਾ 14 ਦਾ 9

ਪੱ ਛਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਲੌ ਗਨ ਡ�ਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਰਚਮੰ ਡ ਐਵਿਨਊ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੱ ਛਮ ਿਦਸ਼ਾ
ਿਵੱ ਚ ਿਰਚਮੰ ਡ ਐਵਿਨਊ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਲਾਕੋ ਰੋਡ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੱ ਛਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਬਲਾਕੋ ਰੋਡ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਊਰੀ ਐਵੇਿਨਊ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੱ ਛਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਮਾਊਰੀ ਐਵੇਿਨਊ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ 880 ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਤਰ-ਪੱ ਛਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ 880 ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਿਬੰ ਦੂ ਤੱ ਕ।
ਿਜ਼ਲ�ਾ 3:
ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ�ੀਮ�ਟ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਹੱ ਸੇ ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੇਠ� ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ:
ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਨ�ਵਾਰਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ� ਪੂਰਬੀ ਿਕਨਾਰੇ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਪੁਆਇੰ ਟ, ਸਟੀਵਨ
ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ 880 ਦੇ ਚ�ਕ ਿਵੱ ਚ ਹੈ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਤਰ-ਪੂਰਬ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਟੀਵਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਿਸਓ ਪਾਦਰੇ ਪਾਰਕਵੇਅ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ, ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਪੈਿਸਓ ਪਾਦਰੇ
ਪਾਰਕਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੌਲਨਟ ਐਵਿਨਊ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਵੌਲਨਟ ਐਵਿਨਊ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਸਿਵਕ ਸ�ਟਰ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਤਰੀ-ਪੱ ਛਮ ਿਵੱ ਚ ਿਸਿਵਕ ਸ�ਟਰ ਡਰਾਈਵ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਊਰੀ ਐਵਿਨਊ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਤਰੀ-ਪੱ ਛਮ ਿਵੱ ਚ ਮਾਊਰੀ ਐਵਿਨਊ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੇਟ
ਹਾਈਵੇਅ 238 ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ, ਿਜਸਨੂੰ ਿਮਸ਼ਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਨ� ਤ� ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਤਰੀ-ਪੱ ਛਮ
ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਿਮਸ਼ਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪੈਸੀਿਫ਼ਕ ਰੇਲਰੋਡ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; �ਥ� ਦੱ ਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ
ਿਵੱ ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪੈਸੀਿਫ਼ਕ ਰੇਲਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਲਾਮੀਡਾ ਕ�ੀਕ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੱ ਛਮ ਿਦਸ਼ਾ
ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਕ�ੀਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਪੱ ਲਟ�ੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ�ਸਤਾਵ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਐਪੱ ਲਟ�ੀ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਰਵਰਵੌਕ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੱ ਛਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਿਰਵਰਵੌਕ ਡਰਾਈਵ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਿਸਓ ਪਾਦਰੇ ਪਾਰਕਵੇਅ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਪੈਿਸਓ ਪਾਅਦਰੇ ਪਾਰਕਵੇਅ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈਵੇਅ 84 ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ, ਿਜਸਨੂੰ ਪੈਰਾਲਟਾ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਨ� ਤ� ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ
ਦੱ ਖਣ-ਪੱ ਛਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਪੈਰਾਲਟਾ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਿਰਸ਼ ਐਵਿਨਊ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣਪੱ ਛਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਪੈਿਰਸ਼ ਐਵਿਨਊ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ�ੀਮ�ਟ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ
ਿਵੱ ਚ ਫ�ੀਮ�ਟ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਗਰਸ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੱ ਛਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ
ਐਗਰਸ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋ ਗਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਗਨ
ਡਰਾਈਵ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਿਰਚਮੰ ਡ ਐਵਿਨਊ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੱ ਛਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਿਰਚਮੰ ਡ ਐਵਿਨਊ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਲਾਕੋ ਰੋਡ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਬਲਾਕੋ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਊਰੀ
ਐਵਿਨਊ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੱ ਛਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਮਾਊਰੀ ਐਵਿਨਊ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ 880 ਦੇ
ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ 880 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਬੰ ਦੂ ਤੱ ਕ।
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ਿਜ਼ਲ�ਾ 4:
ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ�ੀਮ�ਟ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਹੱ ਸੇ ਜੋ ਹੇਠ� ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਲਾਈਨ ਦੇ �ਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਵੱ ਲ ਸਿਥਤ ਹਨ:
ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਨ�ਵਾਰਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱ ਚ �ਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ 680 ਦੇ ਚ�ਕ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ;
ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ, ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਤਰੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ
ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਡ�ਸਕਓਲ ਰੋਡ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ
ਿਡ�ਸਕਓਲ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਿਸਓ ਪਾਦਰੇ ਪਾਰਕਵੇਅ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਤਰੀ-ਪੱ ਛਮ ਿਵੱ ਚ ਪੈਿਸਓ
ਪਾਦਰੇ ਪਾਰਕਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੌਲਨੱਟ ਐਵਿਨਊ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਵੌਲਨੱਟ
ਐਵਿਨਊ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਸਿਵਕ ਸ�ਟਰ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ, ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਤਰੀ-ਪੱ ਛਮੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਿਸਿਵਕ
ਸ�ਟਰ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਊਰੀ ਐਵਿਨਊ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਮਾਊਰੀ
ਐਵਿਨਊ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ 238 ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ, ਿਜਸਨੂੰ ਿਮਸ਼ਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਨ� ਤ� ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ;
ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਤਰੀ-ਪੱ ਛਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਿਮਸ਼ਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪੈਸੀਿਫ਼ਕ ਰੇਲਰੋਡ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ;
�ਥ� ਦੱ ਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ ਅਤੇ �ਤਰੀ-ਪੱ ਛਮੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਰੇਲਰੋਡ ਲਾਈਨ ਤ� ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ�ੀਮ�ਟ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਲ�ੇ 2 ਅਤੇ 5 ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ।
ਿਜ਼ਲ�ਾ 5:
ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ�ੀਮ�ਟ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਹੱ ਸੇ ਜੋ ਹੇਠ� ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੱ ਖਣੀ ਪਾਸੇ ਵੱ ਲ ਸਿਥਤ ਹਨ:
ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਨ�ਵਾਰਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ� ਪੂਰਬੀ ਿਕਨਾਰੇ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਪੁਆਇੰ ਟ, ਸਟੀਵਨ
ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ 880 ਦੇ ਚ�ਕ ਿਵੱ ਚ ਹੈ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੂਰਬ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ 880 ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਟੋ ਮੌਲ ਪਾਰਕਵੇਅ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ, ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਆਟੋ ਮੌਲ ਪਾਰਕਵੇਅ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ 680 ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ 680 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ�ੀਮ�ਟ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ।
ਿਜ਼ਲ�ਾ 6:
ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ�ੀਮ�ਟ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਹੱ ਸੇ ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੇਠ� ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ:
ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ 680 ਦੇ ਚ�ਕ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ
ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ 680 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਟੋ ਮਾਲ ਪਾਰਕਵੇਅ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ, ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੱ ਿਛਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਆਟੋ
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ਮਾਲ ਪਾਰਕਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ 880 ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਤਰ-ਪੱ ਿਛਮੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ
ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ 880 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੀਵਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ �ਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ
ਸਟੀਵਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਿਸਓ ਪਾਦਰੇ ਪਾਰਕਵੇਅ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ
ਪੈਿਸਓ ਪਾਦਰੇ ਪਾਰਕਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਡ�ਸਕੋਲ ਰੋਡ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੱ ਖਣ-ਪੱ ਿਛਮੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ
ਿਡ�ਸਕੋਲ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਚ�ਕ ਤੱ ਕ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ
ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਤ� ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਬੰ ਦੂ ਤੱ ਕ।
(b) ਉਪ-ਿਵਧਾਨ (a) ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਕ� ਸਲ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਉਦ� ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੇ ਜਦ� ਤਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ
ਜ� ਰੱ ਦ ਨਹ� ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਜ�ਦੇ।
ਧਾਰਾ 2.05.140

ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕ� ਸ ਲ ਦੇ ਸਦੱ ਿਸਆਂ ਲਈ ਚੋਣ� ਦੀ ਸਮ�-ਸਾਰਣੀ।

(a) ਕ� ਸਲ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ 1, 2, 3, ਅਤੇ 4 ਦੇ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਨਵੰ ਬਰ 2020 ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ�
ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੇ, ਧਾਰਾ 2.05.140(b) ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਦੇ ਇਲਾਵਾ
ਅਤੇ ਧਾਰਾ 2.05.100 ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਿਮਆਦੀ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁਿਣਆ ਜਾਏਗਾ।
(b) ਹਾਲ�ਿਕ ਉਪਭਾਗ (a), �ਤੇ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੇਠ� ਦੱ ਸੇ ਗਏ, ਉਪਭਾਗ (d) ਦੇ ਅਧੀਨ, 2018 ਿਵੱ ਚ ਕ� ਸਲ ਿਜ਼ਲ�ੇ
1 ਤ� ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਕ� ਸਲ ਮ�ਬਰ, ਦੋ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ।
(c) ਕ� ਸਲ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ 5 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਕ� ਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਨਵੰ ਬਰ 2020 ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਤ�
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੇ, ਧਾਰਾ 2.05.100 ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਿਮਆਦੀ
ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁਿਣਆ ਜਾਏਗਾ।
(d) 2018 ਿਵੱ ਚ ਕ� ਸਲ ਿਜ਼ਲ�ੇ 1 ਤ� ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਕ� ਸਲ ਮ�ਬਰ, ਨਵੰ ਬਰ 2020 ਿਵੱ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ� ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੇ, ਧਾਰਾ 2.05.100 ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਿਮਆਦੀ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹੋਏਗਾ।
ਭਾਗ 2.

ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਇਸ ਔਰਡੀਨ�ਸ ਿਵੱ ਚ ਵੇਰਿਵਤ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਿਰਿਸ਼ਸ਼ਟ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼) 1 ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰ ਦਰਭ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਸ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਇਸ ਪਾਠ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼
ਿਵੱ ਚਲੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਵ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਨਕਸ਼ਾ ਪਰਭਾਵੀ
ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਸ਼ਿਹਰੀ ਪ�ਬੰਧਕ ਜ� ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨ�ਨੀਤ ਿਵਅਕਤੀ
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ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੀਆਂ ਹੱ ਦ� ਿਵੱ ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੀ ਜਨਸੰ ਿਖਆ, ਉਮੀਦਵਾਰ�
ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਜ� ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ �ਪਰ ਕੋਈ ਪ�ਭਾਵ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਹਰੀ ਪ�ਬੰਧਕ
ਿਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਮੰ ਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਾਯੋਜਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਸਟੀ
ਕ� ਸਲ ਨੂੰ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਿਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਬਦਲਾਵ� ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।
ਭਾਗ 3.

CEQA

ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਪਤਾ ਲਗਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਫ�ੀਮ�ਟ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਕੋਡ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਸੋਧ� ਨੂੰ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼
ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15061(b)(3) ਦੇ ਟਾਈਟਲ 14 ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੁਣਵਤਤਾ ਐਕਟ
(CEQA) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਤ� ਛੋਟ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ, ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਨਹ� ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਹੈ।

ਭਾਗ 4.

ਪਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਇਹ ਔਰਡੀਨ�ਸ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ ਤ� 30 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਗ 5.

ਿਵਭਾਿਜਤ ਕਰਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ

ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ, ਉਪ-ਭਾਗ, ਵਾਕ, ਧਾਰਾ ਜ� ਵਾਕ�ਸ਼ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ
ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਅਿਜਹਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ
ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਵਤ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। ਅਿਜਹੇ ਭਾਗ, ਉਪ-ਭਾਗ, ਵਾਕ, ਧਾਰਾ ਜ� ਵਾਕ�ਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ 24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਉਪਬੰ ਧ�, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਰਿਤਆ ਜ� ਬਦਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਸਟੀ ਆਫ਼
ਫ�ੀਮ�ਟ ਦੀ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱ ਕ ਭਾਗ ਜ� ਉਪ-ਭਾਗ, ਵਾਕ, ਧਾਰਾ ਅਤੇ
ਵਾਕ�ਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱ ਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱ ਕ ਜ� ਇੱ ਕ ਤ� ਵੱ ਧ ਭਾਗ, ਉਪ-ਭਾਗ, ਵਾਕ,
ਧਾਰਾਵ� ਜ� ਵਾਕ ਅਵੈਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਭਾਗ 6.

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਇਸ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰ ਦਰ� (15) ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਆਮ
ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਛਾਿਪਆ ਅਤੇ ਿਪ�ੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ�ੀਮ�ਟ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਿਡਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
***
_____, 2017 ਦੇ ਿਦਨ __ ਨੂੰ ਆਯੋਿਜਤ ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ�ੀਮ�ਟ ਦੀ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੀ ਨ�ਮੀ ਬੈਠਕ ਿਵੱ ਚ ਪੂਰਵ ਿਵਧਾਨ
ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਵੋਟ� ਦੁਆਰਾ ਅਖੀਰ ਿਵੱ ਚ_________, 2017 ਦੇ ਿਦਨ
_____ ਨੂੰ ਆਯੋਿਜਤ ਿਸਟੀ ਕ� ਸਲ ਦੀ ਨ�ਮੀ ਬੈਠਕ ਿਵੱ ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ:
ਹ� ਵਾਲੇ :
ਨਹ� ਵਾਲੇ :
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ:
ਲ�ਭੇ ਰਹੇ:

_____________________________
ਮੇਅਰ
ਤਸਦੀਕ:

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਪ�ਾਪਤ:

__________________________________
ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ

_____________________________
ਸਹਾਇਕ ਿਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ
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ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ-ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰ੍ ੀਮ�ਟ ਦੀ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਕੋਡ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਿਧਆਇ 2.05 ਿਵੱਚ
ਹੋਰ ਅਨੁ ਪਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਫ਼ਰ੍ ੀਮ�ਟ ਦੇ ਇੱਕ ਔਰਡੀਨ� ਸ (ordinance) ਦੀ
ਦੂ ਜੀ ਰੀਿਡੰਗ (ਪੜਹ੍ ਨਾ) ਅਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਅਪਨਾਉਣਾ
ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ:
ਨਾਂ:

ਜੈਿਸਕਾ ਵੌਨ ਬੌਰਕ (Jessica von Borck)

ਸੂਸਨ ਗੌਥੀਅਰ (Susan Gauthier)

ਪਦਵੀ:
ਿਵਭਾਗ:
ਫ਼ੋਨ:

ਸਹਾਇਕ ਿਸਟੀ ਪਰ੍ਬੰਧਕ
ਿਸਟੀ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ

ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ
ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ

510-248-4008

510-284-4076

ਈ-ਮੇਲ:

jvborck@fremont.gov

sgauthier@fremont.gov

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖਪ
ੇ : 21 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂ ੰ, ਿਸਟੀ ਨੇ ਿਵਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤ� ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱਤਾ
ਅਪਣਾਇਆ। ਚੋਣ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 10010 ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਿਸਟੀ ਦਾ ਕਨੂ ੰਨ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ (5) ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2 ਮਈ 2017 ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ, ਕ�ਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ। ਪਿਹਲੀ ਪੰਜ (5)
ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕ�ਸਲ ਅਤੇ ਸਮੂਦਾਇ ਨੂ ੰ ਿਜ਼ਿਲਹ੍ ਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਮਲ ਗਈ ਸੀ। 6 ਜੂਨ ਨੂ ੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹ ਪੰਜਵੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕ�ਸਲ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ C2-b ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰ੍ ੀਮ�ਟ ਦੀ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਕੋਡ ਦੇ ਅਿਧਆਇ 2.05 ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਅਨੁ ਪਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ
ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਡੀਨ� ਸ (ordinance) ਦੀ ਪਰ੍ਸਤਾਵਨਾ ਕੀਤੀ। ਛਠੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਔਰਡੀਨ� ਸ
(ordinance) ਹੁਣ ਕ�ਸਲ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:
•

ਮਸੌਦਾ ਔਰਡੀਨ� ਸ (ordinance) – ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ

ਿਸਫਾਰਸ਼: ਔਰਡੀਨ� ਸ (ordinance) ਨੂ ੰ ਅਪਨਾਓ

ਡੇਬ�ਾ ਮਰਗੌਿਲਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ: 6/7/2017 ਸਵੇਰੇ 11:39 ਤੇ
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