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ਆਰਡੀਨ�ਸ ਨੰਬਰ   2020-036 
 

ਫ�ੀਸਨ�, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਿਸਟੀ ਦਾ ਇਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਆਦੇ�, “ਕਾਰੋਬਾਰ         
ਸਥਾਨਕ ਆਰਿਥਕਤਾ ਐਕਟ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ,” ਭਾਗ 2-516 ਨੰੂ �ਾਮਲ          
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫ�ੀਸਪੀਸਕ (ਐਮ) ਦੇ 2-514 ਦੇ ਉਪਬੰਧ (ਜੀ) ਅਤੇ (ਐਮ) ਨੰੂ            
�ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ 

 
ਿਜੱਥੇ ਵੀ, 13 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੰੂ, ਰਾ�ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨ� ਨ�ਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ (ਸੀਓਵੀਡ -19)              

ਦੇ ਪ�ਕੋਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾ�ਟਰੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ ਘੋ�ਣਾ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ 

ਜਦ� ਿਕ, 4 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੰੂ, ਗਵਰਨਰ ਿਨਜ਼ਮ ਨ� ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ -19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ                

ਇੱਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਘੋ�ਣਾ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ 

ਿਜਥੇ ਵੀ, ਿਸਟੀ ਨ� ਕੋਿਵਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ ਘੋ�ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ, 17 

ਮਾਰਚ, 2020 ਨੰੂ, ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫਿਰਜ਼ਨ� ਿਮ ਸਪਲ ਕੋਡ ਸੈਕ�ਨ 2-505 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ 

ਫ�ੇਸਨ� ਿਮ ਸਪਲ ਕੋਡ ਸੈਕ�ਨ 2-506 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇ� ਕੀਤੀਆਂ �ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, 

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਆਦੇ� 2020-01 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ�, ਫੂਡ ਕੋਰਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪੇ�ਕ� 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪੇ�ਕ� 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ.  ਿਡਿਲਵਰੀ, ਡ�ਾਇਵ ਥਰੂ, ਅਤੇ ਿਪਕ-ਅਪ ਿਵਕਲਪ 

ਅਜੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ; ਅਤੇ 

 
ਜਦ� ਿਕ, 26 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੰੂ, ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਆਦੇ� 2020-08              

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, �ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ �ੈਲਟਰ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ                  

ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਜ� ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ� ਅਤੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਰੱੁਝਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ�                  

ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ; ਅਤੇ 

 

 
 

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ: 09/17/2020  
ਿਮਤੀ ਅਪ�ੈਲ: 09/17/2020   
ਪ�ਭਾਵੀ ਿਮਤੀ: 09/17/2020 
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ਿਜੱਥੇ ਵੀ, 28 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੰੂ, ਰਾਜਪਾਲ ਿਨਜ਼ਨਮ ਨ� ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ              

ਨੀਲਾ-ਘਰ ਪੇ� ਕੀਤਾ, ਇਕ ਕੋਵੀਡ -19 ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾਜ ਿਵਆਪੀ, ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਯੋਜਨਾ; ਅਤੇ 

ਿਜਥੇ ਵੀ, ਿਵ�ਾਣੂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ, ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਰਥ                

ਿਵਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਬਲੂਿਪ�ੰ ਟ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ, ਕੋਵੀਆਈਡੀ- 19 ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸਖਤ ਅਤੇ ਸਲੋ ਯੋਜਨਾ, �ਿਹਰ                

ਿਵਚ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ� ਨੰੂ ਭੋਜਨ-ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਕਰਨ, ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ� ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤ� ਵਰਜਦੀ ਹੈ. ਿਡਿਲਵਰੀ,                 

ਟੇਕਆ ;ਟ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਬਾਹਰੀ ਭੋਜਨ; ਅਤੇ 

ਿਜਥੇ ਵੀ, ਰੈਸਟੋਰ�ਟ� ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱ ,ਣ, ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪੇ�ਕ�� 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ                 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ�' ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਿਵੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਜੋ                  

ਪਿਹਲ� ਹੀ ਪਤਲੇ ਹਾ�ੀਏ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਦਯੋਗ ਿਵਚ ਿਵੱਤੀ ਦਬਾਅ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਵੀਡ -19                   

ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ. 19 ਸੰਕਟ; ਅਤੇ 

ਿਜਥੇ ਵੀ, ਇਹ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਲਈ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ� ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ                   

ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ� ਨੰੂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤ� ਬਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ �ਿਹਰ ਿਵੱਚ                    

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਂ-ਗੁਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਣ। ; ਅਤੇ 

ਿਜਥੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਿਡਿਲਵਰੀ ਅਤੇ ਟੇਕਆਉਟ ਲਈ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ� ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ              

ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇ�ਨ� ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਭੋਜਨ ਸਪੁਰਦਗੀ                

ਸੇਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ� ਦੀ ਫੀਸ ਲ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ�ਤੀ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ��ਜੈਕ�ਨ ਦੇ 12% ਤ� 30% ਦੇ                  

ਿਵਚਕਾਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. ਫੀਸ; ਅਤੇ 

ਿਜਥੇ ਵੀ, ਕੋਵੀਡ -19 ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ; ਅਤੇ 

ਿਜਥੇ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ ਜੋ ਥੋੜ�ੇ ਿਟਕਾਣੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਿਵਚ ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੀ                 

ਫੂਡ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸਰਿਵਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਫੀਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ �ਕਤੀ ਹੈ,                 

ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ �ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਿਤ�ਪਤਤਾ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 
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ਇਸ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ� ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਿਵੱਤੀ ਪਰੇ�ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ                  

ਹੈ; ਅਤੇ 

ਜਦ� ਿਕ ਇਥੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਰਕਮ� ਿਵਚ ਪ�ਤੀ ਆਰਡਰ ਫੀਸ� ਨੰੂ ਕੈਪਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੌਰਾਨ                

ਸੰਘਰ��ੀਲ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ� 'ਤੇ ਿਵੱਤੀ ਬੋਝ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਨਤਕ ਉਦੇ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਿਕ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ                  

ਪਲੇਟਫਾਰਮ�' ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਨਹ� ਪਾਏਗਾ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਜਬ ਵਜ� ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ- ਪਾਰਟੀ                 

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣੇ ਰਿਹਣਗੇ; ਅਤੇ 

ਿਜੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ -19 ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ              

ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ; ਅਤੇ 

ਜਦ� ਵੀ, ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਕੋਿ��� ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਰਪ�ਸਤ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਨਹ�                 

ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਗਾਹਕ� ਜ� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਿਵਡ                  

-19 ਨਾਲ ਸੰਕਰਿਮਤ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਗ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ; ਅਤੇ 

ਿਜੱਥੇ ਵੀ, ਕ�ਸਲ ਹੁਣ ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਪੀੜਤ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ                 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ. 

ਫ�ੈਸਨ� ਿਸਟੀ ਦੀ ਕ�ਸਲ ਹੇਠ� ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦੀ: 
 
ਭਾਗ 1. ਧਾਰਾ 2-516 ਨੰੂ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਫਰੈਸਨ� ਿਮ ਸਪਲ ਕੋਡ ਿਵੱਚ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ: 
 

 
ਭਾਗ 2-516. ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖਰਚੇ. 

 
(a) ਪਿਰਭਾ�ਾ. ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਦੇ�� ਲਈ, ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਪਿਰਭਾ�ਾਵ� ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ: 

(1) "ਿਸਟੀ" ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਫ�ੇਸਨ� ਦਾ �ਿਹਰ. 
 

(2) "ਿਡਿਲਵਰੀ ਫੀਸ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਫੂਡ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ            

ਇੱਕ ਪਰਚੂਨ ਭੋਜਨ ਸਥਾਪਨਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ 
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ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜੋ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਅਦਾਿਰਆਂ ਤ� ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਪ�ਦਾਨ              

ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਸ �ਬਦ ਿਵਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ ਜ� ਲਾਗਤ �ਾਮਲ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਰਟੇਲ ਫੂਡ                 

ਅਦਾਰੇ ਨੰੂ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਫੂਡ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਤੀਜੀ               

ਿਧਰ ਫੂਡ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸੇਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਭੋਜਨ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜ�            

ਇ�ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਫੀਸ ਜ� ਫੀਸ ਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਸਮੇਤ,            

ਪਰ ਸੀਮਤ ਨਹ�, ਸੇਵਾ ਫੀਸ�, ਚੱੁਕਣ ਲਈ ਨਲਾਈਨ ਆਦੇ�� ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫੀਸ ਅਤੇ              

ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਫੀਸ �ਾਮਲ ਹਨ. 

(3) “ਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕਸੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਤੀਸਰੀ ਿਧਰ ਦੀ           

ਭੋਜਨ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜ�            

�ਿਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਜ� ਚੱੁਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਡਰ ਸਮੇਤ, ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ             

ਿਗਆ ਆਰਡਰ। 

(4) "ਖਰੀਦ ਮੁੱ ਲ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਿਜਵ� ਿਕ ਮੀਨੂ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ, ਇੱਕ            

ਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਆਈਟਮ� ਲਈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੂਪਨ ਨੰੂ ਘਟਾਓ ਜ� ਤੀਜੀ              

ਿਧਰ ਦੀ ਫੂਡ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਿਰਟੇਲ ਫੂਡ ਐਸਟੇਬਿਲ�ਮ�ਟ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ            

ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ�ਚਾਰ ਛੂਟ. ਇਸ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਟੈਕਸ, ਗ�ੈਚੁਟੀਜ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ              

ਜ� ਖਰਚੇ �ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ ਜੋ ਗਾਹਕ ਜ� ਇੱਕ ਆੱਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਲਈ ਕੱੁਲ ਰਕਮ ਨੰੂ               

ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

(5) "ਪਰਚੂਨ ਭੋਜਨ ਸਥਾਪਨਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ, ਡੇਲੀਕੇਟਸਨ,         

ਬੇਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਜ� ਪ�ੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜ� ਿਤਆਰ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਖਾਣਾ               

ਜ� ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਜ� ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ. 
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(6)   "ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਫੂਡ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸਰਿਵਸ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇ�ਨ, 

ਜ� ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਨ�ਟ ਸੇਵਾ ਜੋ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਜ� ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਜ� ਿਪਕ-ਅਪ, 20 ਤ� ਘੱਟ ਨਹ� ਿਸਟੀ ਿਵਚ ਸਿਥਤ 

ਪਰਚੂਨ ਭੋਜਨ ਅਦਾਿਰਆਂ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ 

ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 

 
 

(b)    ਫੀਸ ਸੀਮਾ. ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ� ਿਰਟੇਲ 

ਫੂਡ ਸਥਾਪਨਾਵ� ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਆਿਗਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ�ਚੂਨ ਖੁਰਾਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ 90 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੂਨੀ 

ਗਾਹਕ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵਚ 50% ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਮੁੜ ਖੋਲ�ੋ: 
 

 
(1) ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਫੂਡ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਿਰਟੇਲ ਫੂਡ ਸਥਾਪਨਾ            

�ਤੇ ਿਡਿਲਵਰੀ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਦੀ           

ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦੇ 15 ਪ�ਤੀ�ਤ ਤ� ਵੱਧ ਹਨ. 

(2) ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਫੂਡ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਿਰਟੇਲ ਫੂਡ ਸਥਾਪਨਾ            

ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਲਈ ਿਡਿਲਵਰੀ ਫੀਸ ਵਜ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ           

ਕੋਈ ਰਕਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੋਵੇਗਾ. 

(3) ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੀ ਫੂਡ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਰਚੂਨ ਖੁਰਾਕ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ          

ਫੀਸ�, ਕਿਮ�ਨ�, ਜ� ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਖਰਚੇ            

ਜੋ ਿਕ 5 ਪ�ਤੀ�ਤ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ, ਲਈ ਿਕਸੇ ਫੀਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੋਵੇਗਾ               

ਹਰੇਕ ਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ. ਫੀਸ�, ਕਿਮ�ਨ�, ਜ� ਖਰਿਚਆਂ ਿਵੱਚ           

ਿਡਿਲਵਰੀ ਫੀਸ �ਾਮਲ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ. 
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(4) ਉਪਰੋਕਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1 ਤ� 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਕਸੇ ਪ�ਚੂਨ ਖੁਰਾਕ ਸਥਾਪਨਾ           

ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ, ਕਿਮ�ਨ ਜ� ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਫੂਡ ਿਡਿਲਵਰੀ              

ਸੇਵਾ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੋਵੇਗਾ. 

(5) ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੀ ਫੂਡ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਗ�ਾਹਕ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਜ�            

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੋਵੇਗਾ             

ਜੋ ਿਕ ਿਰਟੇਲ ਫੂਡ ਅਸਟਾਬਲੇ�ਮ�ਟ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਤ� ਿਬਨ� ਪਰਚੂਨ ਖੁਰਾਕ           

ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ. 

(6) ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਿਟਪ ਜ� ਗਰੈਚੁਟੀ           

ਵਜ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਰਕਮ� ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੋਵੇਗਾ.            

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜ� ਗਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸਰਿਵਸ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ             

ਤਰ�� ਖਾਣੇ ਜ� ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

(c) ਜ਼ਰੁਮਾਨ� ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 

(1) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ                

ਕੈਦ, ਜ� $1000 ਤ� ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜ� ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੋ�ੀ 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. 

(2) 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. 
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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 ਹੋਰ                

ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਪਚਾਰ ਜ� ਜ਼ਰੁਮਾਨ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ. 

ਭਾਗ 2. ਫਿਰਜ਼ਨ� ਿਮ ਸਪਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 2-514 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਜੀ) ਨੰੂ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਹੈ: 

(g) ਿਕਰਾਇਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ, ਕੱ ਣ ਦੀ ਅਵਸਰ, ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ. 
 

(1) ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਰਹਾਇ�ੀ            

ਿਕਰਾਏਦਾਰ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੀਮਤ ਰਿਹਤ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਿਕਰਾਏਦਾਰ �ਾਮਲ ਹੈ, ਨੰੂ            

ਸੀ.ਓ.ਵੀ.ਡੀ.-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ            

ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੇਦਖਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. 

(2) ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, �ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵਪਾਰਕ           

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ� ਨੰੂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਪਾਰਕ             

ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱ ਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ. ਕੋਿਵਡ -19 [ਦੁਆਰਾ. ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ              

ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ 90 ਿਦਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ]. 

 
(3) ਿਕਰਾਏਦਾਰ, ਭਾਵ� ਿਰਹਾਇ�ੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਵਪਾਰਕ,   ਉਹਨ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ          

ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਵੀਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ�ਭਾਵ               

ਕਰਕੇ ਿਕਰਾਇਆ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਨ�ਿਟਸ ਦੇ ਦਸ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ, ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਇਸ               

ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਰਾਇਆ             

ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਦੇ�� ਲਈ, "ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ" ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਈ-ਮੇਲ ਜ�                

ਟੈਕਸਟ ਸੰਚਾਰ �ਾਮਲ ਹੈ. ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ             

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਨੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ 
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ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜ� ਿਵੱਤੀ               

ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਉਦੇ��              

ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ. 

(4) ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਕੋਲ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਘੋ�ਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਵੀ          

ਬਕਾਇਆ ਿਕਰਾਇਆ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਸਮ� ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ              

ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਕੋਈ ਿਵਆਜ, ਦੇਰੀ ਫੀਸ, ਜ� ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨ�               

ਜਮ�� ਨਹ� ਹੋਣਗੇ ਜ� ਬਕਾਇਆ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ. 

(5) ਇਹ ਬੇਦਖਲੀ ਰੱਦ ਇਸ ਸਮ� ਤੱਕ ਿਨਰੰਤਰ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਸਟੀ            

ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਲਈ,             

ਅਗਲੇ 90 ਿਦਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ). 

 
(6) ਇੱਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ             

ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

(7) ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਵਸਨੀਕ� ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਨੰੂ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ           

ਸਾਹਮਣਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਿਰਣਦਾਤਾਵ� ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ             

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਸਿਹਣ�ੀਲਤਾ           

ਸਮਝੌਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ, ਿਬਨਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਸਹਰਾ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕੀਤੇ. �ਿਹਰ             

ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ� ਅਤੇ ਆਦੇ�� ਦੀ ਪਾਲਣਾ              

ਕਰੇਗਾ. 

ਭਾਗ 3. ਫਿਰਜ਼ਨ� ਿਮ ਸਪਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 2-514 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਐਮ) ਨੰੂ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਹੈ: 

(m) ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ� ਗਾਹਕ ਿਵਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਿਵਡ -19 ਕੇਸ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ              

ਹੋਣ ਤੇ, ਮਾਲਕ ਸਭ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ 
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24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਤ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ. ਅਿਜਹੀ ਨ�ਟੀਿਫਕੇ�ਨ, ਅਪੰਗਤਾ ਐਕਟ            

ਅਤੇ ਪ�ਾਈਵੇਸੀ ਕਾਨੰੂਨ� ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ, �ਾਮਲ ਜ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ             

ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ. ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ            

ਜ਼ਰੂਰਤ� ਅਤੇ ਿਸਫਾਰ�� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਵੱਛਤਾ �ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਿਸੰਗ              

ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਾ �ਾਮਲ ਹੈ. [ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਥਤ ਕੋਿਵਡ -19              

ਲਾਗ� ਲਈ ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ� ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਿਵਡ               

-19.ਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਵ� ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

ਭਾਗ 4. ਗੰਭੀਰਤਾ. 

(a) ਜੇ ਇਸ ਆਦੇ� ਦਾ ਕੋਈ ਪ�ਬੰਧ ਜ� ਇਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਯੋਗ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ                

ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਵੈਧ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਅਿਜਹੀ ਅਵੈਧਤਾ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵ�, ਧਾਰਾਵ�, ਜ� ਆਦੇ��              

ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜ� ਇਸ ਮਤੇ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਅਵੈਧ ਿਵਵਸਥਾ ਜ� ਿਬਨ�-ਪੱਤਰ ਦੇ ਿਬਨ�                

ਪ�ਭਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਾਕ��, ਭਾਗ, ਵਾਕ ਜ� �ਬਦ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ                  

ਘੋਿ�ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 

(b) ਇਸ ਆਰਡੀਨ�ਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਵਾਦ ਸਪੈਿਨ�, ਹਮ�ਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤਾ           

ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ;              

ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੰੂ ਵੀ ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ �ਿਹਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ' ਤੇ                 

ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ. 

ਸੈਕ�ਨ 5. ਫਿਰਜ਼ਨ� ਿਸਟੀ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸੈਕ�ਨ 603 ਅਤੇ 610 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 
ਆਰਡੀਨ�ਸ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 

 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  * 
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ    ) 
ਫਿਰਜ਼ਨ� ਦੀ ਕਾ�ਟੀ   )ਸੈਸ ੈ
ਫਰੈਸਨ� ਦੀ �ਿਹਰ     ) 

 
ਮ�, ਯੋਵੋਨ� ਸਪੈਨਸ, ਿਸਟੀ ਫਰੈਜ਼ਨ� ਦਾ ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ, ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਡੀਨ�ਸ ਨੰੂ               

ਿਸਟੀ ਕ�ਸਲ ਆਫ ਿਸਟੀ ਆਫ ਫ�ੇਸਨ� ਨ� ਇੱਕ ਿਨਯਮਤ ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ 17 th ਦਾ ਿਦਨ ਸਤੰਬਰ                 
2020. 

 
ਹ� : ਕੈਪਰੀਓਗਲੀਓ, �ਾਵੇਜ਼, ਐਸਪਰਜ਼ਾ, ਕਰਬਾਸੀ, ਏਰੀਆਸ 
ਨਹ� : ਬਰੇਡਫੀਲਡ 
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ     :  ਸੋਰੀਆ 
 ਅਬਸਟੈਨ  :   ਕੋਈ ਨਹ� 
 

ਯੋਵੋਨ� ਸਪੈਨਸਰ, ਐਮਐਮਸੀ ਸੀਆਰਐਮ 
�ਿਹਰ ਦੇ ਕਲਰਕ 

ਨਾਲ  
                                                                                                       ਿਡਪਟੀ                             ਤਾਰੀਖ਼ 
 
 
ਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂ: 
ਡਗਲਸ ਟੀ 
ਿਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ 

                                     ਨਾਲ  
                                            ਕੇਟੀ ਡੋਰ                     ਤਾਰੀਖ਼ 
                                            ਿਡਪਟੀ ਿਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ 
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