ਿ◌ਬਲ ਨਬਰ 12
ਕਮ ਨਬਰ 2020-012
ਫੈਸਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਿ◌ਸਟੀ ਦਾ ਇਕ ਸਕਟਕਾਲੀ ਆਦੇ, ਕੋਵਡ -19 ਮਹਮਾਰੀ ਦ ਸਬਧ ਿ◌ਵਚ ਫੀਸਨ ਿ◌ਮUN◌◌ਂਸੀਪਲ ਕੋਡ
ਦੀ ਧਾਰਾ 2-514 ਨ ◌ਾਮਲ ਕਰਦ ਹੋਏ
ਿ◌ਜਥ ਵੀ, 13 ਮਾਰਚ, 2020 ਨ, ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਟਰਪ ਨ ਨਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿ◌ਬਮਾਰੀ (ਸੀਓਵੀਡ -19) ਦ ਪਕੋਪ ਦ
ਸਬਧ ਿ◌ਵਚ ਇਕ ਰਾ ਟਰੀ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਘੋਣਾ ਕੀਤੀ; ਅਤ
ਜਦ ਿ◌ਕ, 4 ਮਾਰਚ, 2020 ਨ, ਗਵਰਨਰ ਿ◌ਨomਜ਼ਨਮ ਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਿ◌ਵਚ ਕੋਿ◌ਵਡ -19 ਨਾਲ ਸਬਧਤ ਇਕ
ਐਮਰਜਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਘੋਣਾ ਕੀਤੀ; ਅਤ
ਿ◌ਜਥ ਵੀ, ਿ◌ਸਟੀ ਨ ਕੋਿ◌ਵਡ -19 ਨਾਲ ਸਬਧਤ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਘੋਣਾ ਕੀਤੀ ਹ; ਅਤ
ਿ◌ਜਥ ਵੀ, ਕਸਲ ਨ 19 ਮਾਰਚ 2020 ਨ ਐਮਰਜਸੀ ਆਰਡੀਨਸ 2020-010 ਅਪਣਾਇਆ, ਅਤ ਇਸ ਆਰਡੀਨਸ ਨ
ਸੋਧਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹ; ਅਤ
ਿ◌ਜਥ ਵੀ, ਇਸ ਆਰਡੀਨਸ ਨ ਤੁ ਰਤ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ਜਨਤਕ ਿ◌ਸਹਤ,

ਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤ ਸੁਿਰਖਆ.

ਫੇਸਨ ਿ◌ਸਟੀ ਦੀ ਕਸਲ ਹੇਠ ਅਨਸਾਰ ਕਮ ਕਰਦੀ ਹ: ਭਾਗ 1. ਿਫਰਜ਼ਨ ਿ◌ਮ Municipal◌◌ਂਸਪਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ
2-514 ਨ ਇਹ ਪੜਨ ਲਈ ਸੋਿ◌ਧਆ ਿ◌ਗਆ ਹ:
ਭਾਗ 2-514. ਜਵਾਬ 19-ਿਕਿਵਨਡ ਨ ਿ◌ਦਓ. ਏਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜਦ ਤਕ ਕੋਿ◌ਵਡ -19 ਮਹਮਾਰੀ ਦ ਕਾਰਨ
ਐਮਰਜਸੀ ਦਾ ਇਕ ਰਾਜ ਰਾਜ ਹ, ਹੇਠ ਿ◌ਲਖੀਆ ਲਾਗ ਹੋਣਗੀਆ:
a. ਿ◌ਸਟੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤ ਸੈਨਟਰੀ ਸੇਵਾ ਨ ਬਦ ਨਹ ਕਰੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦ ਕਾਰਨ ਨਹ, ਅਤ
ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫੀਸ ਜ ਿ◌ਵਆਜ ਨਹ ਲਦਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਿ◌ਜਸਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੇਵਾ ਬਦ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹ ਜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ, ਉਸ ਨ ਿ◌ਬਨ ਿ◌ਕਸ ਜੁੜਵ ਚਾਰਜ ਦ, ਐਲਾਨ ਗਏ
ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਿ◌ਮਆਦ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ.
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b. ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਪਿਬਲਕ ਿ◌ਰਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਦ ਅਧੀਨ ਬੇਨਤੀਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿ◌ਦਦ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ
ਿ◌ਹਰੀ ਸੇਵਾਵ ਨ ਮੁਅਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ [ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਸ ਤਕ ਸੀਿ◌ਮਤ ਨਹ). [ਐਮਰਜਸੀ
ਦ ਦੌਰਾਨ ਅਤ ਬਾਅਦ ਿ◌ਵਚ ਦੇਰੀ ਹ ਸਕਦੀ ਹ]

c. ਮਨੀ ਬੈਕ ਗਰਟੀ, ਿਫਰਜ਼ਨ ਿ◌ਮ Municipal◌◌ਂਸਪਲ ਕੋਡ 12-2301, ਅਤ ਸੈਿ◌ਕਡ. ਦ ਅਨਸਾਰ,
ਕੋਈ ਵੀ ਿ◌ਰਫਡ ਬਕਾਇਆ ਜ ਭੁ ਗਤਾਨ ਨਹ ਕੀਤ ਜਾਣਗ, COVID-19 ਮਹਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਬਧਤ
ਵਧਦੀ ਿਪਿਕਰਆ ਦ ਸਮ ਦ ਨਤੀਜ ਵਜ.

d. Hot◌◌ੁਕਵ ਿ◌ਸਹਤ ਅਤ ਸੁਿਰਖਆ ਦੀਆ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੀਆ ਥਵ ਦ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਟ ਮੀਲ
ਪੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਿਰਹਣਗ.

e. ਿ◌ਸਟੀ ਬਸ ਨ ਘਟ ਘਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਅਤ ਰੋਗਾਣ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਿ◌ਸਟੀ ਟਸਪੋਰਟੇਨ
ਿ◌ਵਭਾਗ ਨ ਐਮਰਜਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤ ਭਲਾਈ ਦ ਅਨਕੂ ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਸ ਰੂਟ ਅਤ ਸਮਸਾਰਣੀਆ ਨ ਸੋਧਣ ਜ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਅਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ

f.

4 ਮਾਰਚ, 2020 ਤਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਦ ਸਾਮਾਨ ਅਤ ਿਰਹਣ ਦੀਆ ਸਹੂਲਤ 'ਤ ਕੀਮਤ ਅਤ ਰੇਟ ਫੀਜ
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿ◌ਜਸ ਨ ਿ◌ਕਸ ਸਕਟਕਾਲੀਨ ਜ ਆਫ਼ਤ ਿਸਥਤੀ ਦ ਨਤੀਜ ਵਜ ਸੀਮਤ
ਉਪਲਬਧਤਾ ਹ ਸਕਦੀ ਹ. ਕੋਈ ਵੀ ਿ◌ਵਅਕਤੀ ਜ ਕਾਰੋਬਾਰ 4 ਮਾਰਚ 2020 ਨ ਿਅਜਹੀਆ ਵਸਤ ਦੀ
ਕੀਮਤ ਤ 10% ਤ ਪਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹ ਵਸੂਲਣਗ. ਇਹ ਿ◌ਵਵਸਥਾ ਕਸਲ ਦੁ ਆਰਾ 16 ਮਾਰਚ,
2020 ਨ ਪਵਾਨਤ ਕੀਮਤ ਦ ਸਕਟਕਾਲੀ ਆਰਡੀਨਸ ਦੁ ਆਰਾ ਲਾਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

2 of 6

g. ਿ◌ਕਰਾਇਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ, ਕ Evਣ ਦੀ ਅਵਸਰ, ਅਤ ਿਭਵਖਬਾਣੀ.

1.

[ਰਾਜ ਦ ਕਾਨਨ ਦੁ ਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ ਅਨਸਾਰ] ਕੋਈ ਿ◌ਰਹਾਇ ◌ੀ ਨਹ ਿ◌ਹਰ ਿ◌ਵਚ
ਿ◌ਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ਬਾਹਰ ਕ .ਿ◌◌ਆ ਜਾਏਗਾ ਿ◌ਕਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦ ਬਦ ਹੋਣ, ਿਘਟਆ ਦੀ
ਕਮਾਈ ਜ ਤਨਖਾਹ, ਛਟੀਆ, ਜ ਜੇਬ ਤ ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਿਰਚਆ ਨਾਲ ਸਬਧਤ ਆਮਦਨੀ
ਘਟ ਹੋਣ ਕਰਕ [ ਸਕਟਕਾਲੀਨ ਿਸਥਤੀ ਦ ਦੌਰਾਨ ਿ◌ਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਨਾ
ਕਰਨ ਦ ਕਾਰਨ] COVID-19 ਦ ਫੈਲਣ ਨਾਲ.

2.

[ਰਾਜ ਦ ਕਾਨਨ ਦੁ ਆਰਾ ਿਆਗਆ ਿ◌ਦਤੀ ਹਦ ਤਕ] ਿ◌ਹਰ ਿ◌ਵਚ ਵਪਾਰਕ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ਿ◌ਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤ ਵਪਾਰਕ ਿ◌ਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ਬਾਹਰ ਕ
fromਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹ ਿ◌ਕਰਾਏਦਾਰ ਦ ਸਬਧ ਿ◌ਵਚ ਿ◌ਜਨ ਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦ
ਅਧੀਨ ਹਨ ਜ ਸਵੈਇਛਤ ਤੌਰ 'ਤ ਜ ਫੈਲਣ ਨ ਰੋਕਣ ਜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇ ਦੁ ਆਰਾ ਬਦ
ਕੀਤ ਗਏ ਹਨ [ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵੀਡ -19 ਦ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਿਸਥਤੀ.]

3. ਇਕ ਿ◌ਕਰਾਏਦਾਰ [ਭਾਵ ਿ◌ਰਹਾਇ ◌ੀ ਹੋਵ ਜ ਵਪਾਰਕ] ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ਉਨ ਦ ਮਕਾਨ
ਮਾਲਕ ਨ ਸੂਿ◌ਚਤ ਕਰ ਿ◌ਕ ਉਹ ਕੋਿ◌ਵਡ -19 ਨਾਲ ਸਬਧਤ ਪਭਾਵ ਕਰਕ
ਿ◌ਕਰਾਇਆ ਨਹ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦ. ਇਸ ਿਨਟਸ ਦ ਇਕ ਹਫ਼ਤ [ਦਸ ਿ◌ਦਨ ] ਦ
ਅਦਰ,
ਿ◌ਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ ਹੋਰ ਉਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ
ਜ ਉਹ ਿ◌ਕਰਾਇਆ ਨਹ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦ. ਿ◌ਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਐਮਰਜਸੀ ਘੋਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ
ਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਿ◌ਕਰਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਛ ਮਹੀਿ◌ਨਆ ਦਾ ਸਮ
ਹੋਵੇਗਾ. [ਇਸ ਿ◌ਹਸ ਦ ਅਨਸਾਰ ਿ◌ਕਰਾਏ ਦ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦ
ਨਤੀਜ ਵਜ ਕੋਈ ਿ◌ਦਲਚਸਪੀ, ਦੇਰੀ ਫੀਸ , ਜ ਹੋਰ ਜ਼ਰਮਾਨ ਜਮ ਨਹ ਹੋਣਗ ਜ
ਬਕਾਇਆ ਹੋਣਗ]
4. ਇਹ ਬੇਦਖਲੀ ਰਦ 30 ਿ◌ਦਨ ਲਈ ਲਾਗ ਰਹੇਗੀ [19 ਮਾਰਚ, 2020 ਤ], ਅਤ ਕਸਲ
ਦੁ ਆਰਾ ਹੋਰ 30 ਿ◌ਦਨ ਦੀ ਿ◌ਮਆਦ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ, ਜਦ ਤਕ ਿ◌ਹਰ ਦੀ
ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲਾਗ ਹ ਿ◌ਗਆ ਹ.
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5. ਵਸਨੀਕ ਅਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ ਿਭਵਖਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਓਵੀਡੀ -19
ਦ ਨਤੀਜ ਵਜ. ਿ◌ਰਣਦਾਤਾਵ ਨ ਉਤ ◌ਾਿ◌ਹਤ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹ ਿ◌ਕ ਉਹ COVID-19
ਦੁ ਆਰਾ ਪਭਾਿ◌ਵਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲਣ ਵਾਿ◌ਲਆ ਲਈ ਛ ਮਹੀਿ◌ਨਆ ਲਈ
ਿਸਹਣ ◌ੀਲਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ, ਿ◌ਬਨਾ ਉਧਾਰ ਲਣ ਵਾਲ ਦ ਕੈਿ◌ਡਟ ਨ ਪਭਾਵਤ
ਕੀਤ. [ ਿ◌ਹਰ ਿਭਵਖਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਿਰਖਆ ਦ ਸਬਧ ਿ◌ਵਚ ਰਾਜ ਦ ਸਾਰ ਕਾਨਨ
ਅਤ
ਆਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।]
h. ਿ◌ਸਟੀ ਸਟਾਫ ਕੋਿ◌ਵਡ -19 ਐਮਰਜਸੀ ਨਾਲ ਸਬਧਤ ਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਰਾਜ ਅਤ ਸਘੀ ਿਫਡਗ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ.

i.

ਿ◌ਸਟੀ ਮੈਨਜਰ, ਜ ਿ◌ਡਸੀਗਨੀ ਨ ਿ◌ਨਰਦੇ ਿ◌ਦਤ ਗਏ ਹਨ ਿ◌ਕ ਉਹ ਫਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤ ਇਕ
COVID-19 ਐਮਰਜਸੀ ਿ◌ਰਸਪਸ ਫਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜ ਿ◌ਸਟੀ ਐਕ ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਉਚਤ ਅਤ ਲੜਦੀਆ ਹਨ ਜ COVID-19 ਮਹਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲ ਪਭਾਵ ਅਤ ਸਕਟਕਾਲੀਆ ਨ
ਸਬੋਿ◌ਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਉਚਤ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ. ਿ◌ਸਟੀ ਮੈਨਜਰ, ਜ ਿ◌ਡਸੀਜੀ, ਅਗਲੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ
ਿ◌ਵਚ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ਕਸਲ ਨ ਦਸੇਗਾ ਅਤ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਕਵੀਡ
-19 ਐਮਰਜਸੀ ਿ◌ਰਸਪਸ ਫਡ ਿ◌ਵਚ ਕੀਤ ਖਿਰਚਆ ਬਾਰ ਿ◌ਜਨੀ ਵਾਰ ਸਭਵ ਹ ਸਕ ਕਸਲ ਨ ਤੁ ਰਤ
ਅਤ ਿ◌ਜਨੀ ਵਾਰ ਸਭਵ ਹ ਸਕ, ਿ◌ਰਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ। [ਘਟ ਘਟ, ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦ ਖਲ ਿਰਹਣ, ਜ COVID-19 ਮਹ ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਹੋਰ ਮਾਿਮਲਆ ਦ ਨਤੀਜ
ਵਜ
ਇਕਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ COVID-19 ਐਮਰਜਸੀ ਿਪਿਤਕਆ ਫਡ ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ]

j. ਿ◌ਸਟੀ ਅਤ ਫਰੈਜ਼ਨ ਐਮਰਜਸੀ ਆਰਡਰ 2020-01 ਿ◌ਵਚ ਿਪਰਭਾਿ◌ ਤ ਬਾਰ ਅਤ ਟਾਵਰ
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(ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਲਕੋਿਹਲਕ ਬੀਵਰ ਕਟਰੋਲ (ਏਬੀਸੀ)) ਲਾਇਸਸ ਿ◌ਕਸਮ ਦੀਆ 40, 42,
48, 51, 57, 60 ਅਤ 61) ਦੀਆ ਸਥਾਪਨਾਵ ਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਹਨ. ਿ◌ਜਨਾ
ਿ◌ਚਰ ਭੋਜਨ ਦ ਨਾਲ, ਜ ਉਹਨ ਦ ਸੀਯੂਪੀ ਅਤ ਰਾਜ ਦ ਕਾਨਨ ਦੁ ਆਰਾ ਿਆਗਆ ਿ◌ਦਤੀ
ਜਦੀਹ,ਸਮੇਤ, ਿ◌ਨਯਮਤ ਿ◌ਰਲੀਫ ਦੀ ਕੋਈ ਏ ਬੀ ਸੀ ਿਨਟਸ, ਿ◌ਬਨਾ ਸੀਮ.
k. ਿ◌ਕਸ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ ਬਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇ ਿ◌ਦਤਾ ਿ◌ਗਆ ਜ ਿ◌ਹਰ ਦ ਐਮਰਜਸੀ
ਆਰਡਰ ਦੀ
ਉਲਘਣਾ ਕਰਨ ਦ ਬਾਵਜੂਦ ਖਲਾ ਿਰਹਦਾ ਹ, ਪਬਧਕੀ ਹਵਾਲ ਨਾਲ ਿ◌ਵਕਿਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤ
ਸਜ਼ਾ
ਿ◌ਦਤੀ ਜਾਏਗੀ.
'ਤ ਿਪਹਲ

ਿ◌ਹਰ ਇਕ ਿ◌ਚਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ

ਅਪਰਾਧ ਲਈ $ 1000, ਦੂ ਜ ਅਪਰਾਧ ਲਈ $ 5,000 ਅਤ ਤੀਜ ਜ ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਦ
ਅਪਰਾਧ
ਲਈ 10,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ.)
(j)[(l)] ਜ ਇਸ ਆਰਡੀਨਸ ਦੀ ਿ◌ਕਸ ਵੀ ਿ◌ਵਵਸਥਾ ਜ ਿ◌ਕਸ ਿ◌ਵਅਕਤੀ ਜ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਇਸ ਦੀ
ਅਰਜ਼ੀ ਨ ਗਲਤ ਿਮਨਆ ਜਦਾ ਹ, ਤ ਇਸ ਿ◌ਹਸ ਦੀ ਵਰਤ ਜ ਹੋਰ ਿ◌ਵਅਕਤੀਆ ਜ ਹਾਲਤ ਨ ਲਾਗ
ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਆਰਡੀਨਸ ਦੀ ਯਾਦ ਪਭਾਿ◌ਵਤ ਨਹ ਹੋਏਗੀ ਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਕਤ ਅਤ
ਪਭਾਵ. ਇਸ ਅਤ ਤਕ, ਇਸ ਆਰਡੀਨਸ ਦੀਆ ਧਾਰਾਵ ਟ .◌ ਹਨ।

(k)[m)] ਇਸ ਆਰਡੀਨਸ ਦਾ ਤੁ ਰਤ ਹੀ ਸਪੈਿ◌ਨ , ਹਮਗ ਅਤ ਪਜਾਬੀ ਿ◌ਵਚ ਅਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤ
ਸਾਰ ਅਪਾਹਜ ਿ◌ਵਅਕਤੀਆ ਨ ਇਸ ਦ ਭਾਗ ਪੜਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਿ◌ਦਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆ; ਇਸ ਨ ਸਾਰ
ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨ ਵੀ ਿਵਡਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ਿ◌ਹਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤ ਪਮਖ ਤੌਰ' ਤ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗ.
ਭਾਗ 2. ਿਫਰਜ਼ਨ ਿ◌ਸਟੀ ਦ ਚਾਰਟਰ ਦ ਸੈਕ ਨ 603 ਅਤ 610 ਦ ਅਨਸਾਰ, ਇਹ ਆਰਡੀਨਸ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤ ਤੁ ਰਤ ਲਾਗ ਹੋਵੇਗਾ।

*************
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ
ਫਰੈਸਨ ਦੀ ਕਾ ਟੀ
ਫਰੈਸਨ ਦੀ ਿ◌ਹਰ
ਮ, ਯੋਵੋਨ ਸਪੈਨਸ, ਿ◌ਸਟੀ ਫਰੈਜ਼ਨ ਦਾ ਿ◌ਸਟੀ ਕਲਰਕ, ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪੁਟੀ ਕਰਦਾ ਹ ਿ◌ਕ ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਡੀਨਸ, ਮਾਰਚ
2020

ਦ

25

ਵ ਿ◌ਦਨ ਰਖੀ ਗਈ ਿ◌ਨਯਮਤ ਬੈਠਕ ਿ◌ਵਚ ਿ◌ਸਟੀ ਆਫ ਿਫਰਜ਼ਨ ਦੀ ਕਸਲ ਦੁ ਆਰਾ

ਅਪਣਾਇਆ ਿ◌ਗਆ ਸੀ।
ਹ

: ਬਰੇਡਫੀਲਡ, ਕੈਿਪਰਓਗਲੀਓ, ◌ਾਵੇਜ਼, ਐਸਪਰਜ਼ਾ, ਕਰਬਾਸੀ, ਸੋਰੀਆ, ਏਰੀਆਸ ਨਹ

ਕੋਈ ਨਹ
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ
ਪਰਹੇਜ਼

: ਕੋਈ ਨਹ
: ਕੋਈ ਨਹ
ਯੋਵੋਨ ਸਪੇਨ, ਐਮਐਮਸੀ ਸੀਆਰਐਮ
ਿ◌ਸਟੀ ਕਲਰਕ
ਨਾਲ:

ਿ◌ਡਪਟੀ
ਫਾਰਮ ਦ ਤੌਰ ਤ ਮਨਜ਼ਰ:
ਡਗਲਸ ਟੀ. ਸਲਆਨ,
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ਤਾਰੀਖ਼

:

