
 

BILL NO. 9 

ORDINANCE NO. 2020-009 

 

ਫ�ੀਸਨ� , ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ �ਿਹਰ ਦਾ ਇਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਆਦੇ�, ਭਾ�ਾਈ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਗਾਹਕ� ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵ� ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਫ�ੀਸਨ�  ਿਮਨੀਿਸਪਲ ਕੋਡ ਨੰੂ ਸੈਕ�ਨ 2-513 ਿਵਚ �ਾਮਲ ਕਰਨਾ 

 

ਫ�ੈਸਨ�  ਿਸਟੀ ਦੀ ਕ�ਸਲ ਹੇਠ� ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦੀ: 

 

ਭਾਗ 1. ਧਾਰਾ 2-513 ਨੰੂ ਫ�ੇਸਨ�  ਿਮ Municipal◌ਂ ਸਪਲ ਕੋਡ ਨੰੂ ਪੜਣ ਲਈ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ: 

 

ਭਾਗ 2-513. ਪ�ਾਈਸ ਗੌਿਗੰਗ. 

 

a. �ਿਹਰ ਨੰੂ ਇਥ� ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭੁਚਾਲ, 

ਹੜ�, ਅੱਗ, ਦੰਗੇ, ਤੂਫਾਨ, ਸੋਕਾ, ਪੌਦਾ ਜ� ਜਾਨਵਰ� ਦੀ ਲਾਗ, ਿਬਮਾਰੀ, ਜ� ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜ� ਮਨੱੁਖੀ 

ਤਬਾਹੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਪਤਕਾਰ� ਦੀਆਂ ਵਸਤ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ� ਿਵੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ 

ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰ� ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੱੁਿਕਆ ਹੈ। ਜਦ� ਿਕ ਖਪਤਕਾਰ� ਦੀਆਂ ਵਸਤ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ 

ਕੀਮਤ ਆਮ ਹਾਲਤ� ਦੇ ਤਿਹਤ ਬਾਜ਼ਾਰ� ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ 

ਘੋਿ�ਤ ਸਿਥਤੀ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਿਵਘਨ ਪ�ਦੇ ਹਨ, 

ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ� ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ. 

ਖਪਤਕਾਰ� ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ. �ਿਹਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਵਸਤ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� 

ਲਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ ਘੋ�ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ� ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਵਸਤ� ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ� ਿਵਚ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ �ਿਹਰ ਦੀ 

ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸਹਤ, ਸੁਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ� ਦੀ ਭਲਾਈ. ਅੱਗ�, ਇਹ �ਿਹਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਹੱਸੇ 

ਨੰੂ ਖੱੁਲ� ਕੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤ� ਜੋ ਇਸਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਉਦੇ�� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

b. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾ�ਟਰਪਤੀ ਜ� ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 

ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਜ� �ਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਇਸ ਘੋ�ਣਾ ਜ� ਘੋ�ਣਾ 

ਦੇ ਬਾਅਦ 30 ਿਦਨ� ਲਈ, ਇਹ ਇਕ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ ਿਵਅਕਤੀ, ਠ� ਕੇਦਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ 

ਵੇਚਣ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ� ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਜ� ਚੀਜ਼�, ਚੀਜ਼� ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਐਮਰਜ�ਸੀ 

ਸਫਾਈ, ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਪਲਾਈ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਜ� ਿਬਲਿਡੰਗ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ 

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ ਘੋ�ਣਾ ਜ� ਘੋ�ਣਾ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਪਿਹਲ� ਉਨ� � ਚੀਜ਼� ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ 

ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਨਾਲ� 10 ਪ�ਤੀ�ਤ ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ. ਹਾਲ�ਿਕ, ਕੀਮਤ� ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ 

ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਨਹ� ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀਮਤ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਿਸੱਧਾ 

ਸਾਧਨ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ �ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ� ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜ� ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ. , ਐਮਰਜ�ਸੀ ਜ� 

ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਸਿਥਤੀ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਤ� 

ਤੁਰੰਤ ਪਿਹਲ� ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕੱੁਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲ� 10 ਪ�ਤੀ�ਤ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ. 

ਮਾਰਕਅਪ ਿਵਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਕੰਮ� ਿਵਚ ਉਸ ਚੰਗੇ ਜ� ਸੇਵਾ ਲਈ 

ਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਐਮਰਜ�ਸੀ 

 

c. ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ੀ�ਦ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਹੋਰ ਸਮ� ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਸਨੀਕ� ਦੀ ਜਾਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ� ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 

 

d. ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇੱਕ ਕਾੱਰਵਾਈ ਜੇਲ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਕੈਦ, ਜ� ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ 

ਡਾਲਰ (not 1000) ਤ� ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜ� ਦੋਨ� ਦੁਆਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਹੈ। ਿਵਕਲਿਪਕ ਤੌਰ 

'ਤੇ, ਇਸ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 1-308 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ��ਾਸਿਨਕ ਹਵਾਲੇ' ਤੇ ਪ�ਤੀ ਉਲੰਘਣਾ $ 10,000 

ਤੱਕ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 

 

 



 

 

 

e. ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇ�ੇਵਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 17200 ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ 

ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਅਣਉਿਚਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ. ਇਸ ਸੈਕ�ਨ ਦੁਆਰਾ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੁਮਾਨ�  ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸੰਚਤ ਹਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੇ�ੇਵਰ ਕੋਡ ਦੀ 

ਧਾਰਾ 17200 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਚਾਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨ� ਅਧੀਨ ਉਪਚਾਰ ਜ� ਜ਼ਰੁਮਾਨ�  

ਉਪਲਬਧ ਹਨ. 

 

 

f. ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਦੇ�� ਲਈ, ਹੇਠ ਿਲਖਤ� ਦੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਅਰਥ ਹਨ: 

1. “ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਜ� ਮਨੱੁਖ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ, 

ਿਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ, ਅੱਗ, ਦੰਗੇ, ਤੂਫਾਨ, ਸੋਕਾ, ਪੌਦਾ ਜ� ਜਾਨਵਰ� ਦੀ ਤਬਾਹੀ, 

ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜ� ਮਨੱੁਖ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਿਬਪਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾ�ਟਰਪਤੀ ਜ� ਰਾਜਪਾਲ. 

 

2. “ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਜ� ਮਨੱੁਖ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ, ਿਜਸ 

ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ, ਅੱਗ, ਦੰਗੇ, ਤੂਫਾਨ, ਸੋਕਾ, ਪੌਦਾ ਜ� ਜਾਨਵਰ� ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਿਬਮਾਰੀ ਜ� 

ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜ� ਮਨੱੁਖ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਿਬਪਤਾ ਿਜਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਘੋਿ�ਤ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. "ਖਪਤਕਾਰ� ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖ ਿਜਸਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਿਮਲਾਵਟ ਜ� ਿਮਕਦਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. 

4. "ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਪਲਾਈਆਂ" ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ, ਫਲੈ� ਲਾਈਟ�, ਰੇਡੀਓ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਕੰਬਲ, 

ਸਾਬਣ, ਡਾਇਪਰ, ਅਸਥਾਈ �ੈਲਟਰ, ਟੇਪ, ਪਖਾਨ� , ਪਲਾਈਵੱੁਡ, ਨਹੰੁ ਅਤੇ ਹਥੌੜੇ �ਾਮਲ ਨਹ� 

ਹਨ. 

5. "ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਆਂ" ਿਵੱਚ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਪ�ੈਸਿਕ�ਪ�ਨ ਦਵਾਈਆਂ, ਪੱਟੀਆਂ, ਜਾਲੀਦਾਰ, 

ਆਈਸੋਪ�ੋਫਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਐਟਂੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦ �ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ 

ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹਨ. 

6. "ਿਬਲਿਡੰਗ ਸਮਗਰੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੱਕੜ, ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਿਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ 

ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜ� ਉਸਾਰੀ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 

7. "ਵਸਤੂਆਂ" ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਸਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 1689.5 ਦੇ ਉਪ-ਿਡਵੀਜ਼ਨ (ਸੀ) 

ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. 

 

g. ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਜ� ਐਲਾਨ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਪਿਹਲ� ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੇ� ਕਰਨਾ ਉਸ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ' ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪ-ਵੰਡ (ਬੀ) ਦੇ 

ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਹੈ. 

 

h. ਇਸ ਧਾਰਾ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਮਾਨ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ �ਿਹਰ ਦੇ ਪ�ਮੱੁਖ ਪ�ਵੇ� 

ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨ� ਿਟਸ� ਨੰੂ ਇਸ ਸੈਕ�ਨ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ� ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ। 

ਅਿਜਹੀਆਂ ਨ� ਿਟਸ� ਨੰੂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਪ��ਾਸਕੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ. 

 

ਭਾਗ 2. ਇਹ ਆਰਡੀਨ� ਸ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ, ��ਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਫਰੈਸਨ�  ਿਸਟੀ 

ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸੈਕ�ਨ 603 ਅਤੇ 610 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਰਡੀਨ� ਸ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 



 

 

ਮ�, ਯੋਵੋਨ�  ਸਪੈਨਸ, ਿਸਟੀ ਫਰੈਜ਼ਨ�  ਦਾ ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਡੀਨ� ਸ, ਿਸਟੀ ਆਫ਼ 

ਫਿਰਜ਼ਨ�  ਦੀ ਕ�ਸਲ ਦੁਆਰਾ, ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ 16 ਵ� ਿਦਨ ਿਨਯਮਤ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 


