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ਸਿਟੀ ਕੋਂਿਲ ਮੀਸਟੰਗ ਨੰ ਸਿਆਨ ਸਵਚ ਰੱਖਸਦਆਾਂ ਮਹੱਤਵਪਰਨ
ਨੋਸਟਿ
ਇਹ ਮੀਸਟੰਗ ਕੋਸਵਡ-19 ਮਹ ਮ
ਾਂ ਰੀ ਦੇ ਿੰਬੰਿ ਸਵੱਚ 17 ਮ ਰਚ, 2020
ਨੰ ਰ ਜ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕ ਰਜਕ ਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਐਨ-29-20 ਦੇ
ਅਨੁ ਕਲ ਟੈਲੀਕ ੱਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟਰ ਸਨਕ ਿ ਿਨ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਸਦਆਾਂ ਕੀਤੀ ਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਸਟੰਗ ਦੀ ਲ ਈਵ ਿਟਰੀਮ ਨੰ ਸਿਟੀ ਆਫ
ਫਰੇਮੋਂਟ ਦੀ ਵੈਬਿ ਈਟ ‘ਤੇ ਵੇਸਖਆ ਜ ਿਕਦ ਹੈ
www.Fremont.gov/Channel27 , ਜੋ ਲ ਈਵ ਿਟਰੀਮ ਦ
ਸਲੰ ਕ ਵੀ ਪਰਦ ਨ ਕਰਦ ਹੈ; ਜ ,ਾਂ ਕ ਮਕ ਿਟ ਚੈਨਲ 27 ‘ਤੇ। ਸਕਰਪ
ਕਰਕੇ ਇਿ ਿਮੇਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ 27 ਸਿਰਫ ਕ ਮਕ ਿਟ ਕੇਬਲ ਗ ਹਕ ਾਂ
ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਪਰਬੰਿਕੀ ਹੁਕਮ ਐਨ-29-20 ਦੇ ਅਨੁ ਿ ਰ, ਜਨਤ
ਮੀਸਟੰਗ ਨੰ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਸਵਜ਼ਨ ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਆਨਲ ਈਨ ਦੇਖ ਿਕਦੀ ਹੈ ਨ
ਸਕ ਪਸਰਸ਼ਦ ਚੈਂਬਰ ਸਵੱਚ।
ਜਨਤਕ ਸਟੱਪਣੀਆਾਂ ਦ ਖਲ ਕਰ ਉਣ : ਜੋ 13 ਜੁਲ ਈ 2021 ਦੀ
ਪਸਰਸ਼ਦ ਮੀਸਟੰਗ ਸਵਚ ਜਨਤਕ ਸਟੱਪਣੀਆਾਂ ਦੇਣ ਚ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਾਂ ਲਈ
ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਜ ਾਂ ਤ :ਾਂ (1) ਮੀਸਟੰਗ ਤੋਂ ਪਸਹਲ ਾਂ ਈਮੇਲ ਰ ਹੀ,ਾਂ ਜ ਾਂ (2) ਬੋਲਣ
ਦੁਆਰ ਮੀਸਟੰਗ ਦੌਰ ਨ ਜਨਤਕ ਸਟੱਪਣੀ ਦੁਆਰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਟੱਪਣੀਆਾਂ
ਦੇ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਅਗਲੇ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਵੇਖ।ੋ

ਿੈਿਫੋਿਡ ਟੇਲਿ, ਿੂਚਿ ਤਕਿ ਲੋ ਜੀ ਡ ਇਿੈਕਟਿ
ਿ਼ਿ ਿ ਵਲਫ, ਕਸਮਊਸਿਟੀ ਿੇਵ ਵ ਾਂ ਡ ਇਿੈਕਟਿ

ਏਜੰਡ ਅਤੇ ਸਰਪੋਰਟ - ਫਰੇਮੋਂਟ ਸਿਟੀ ਪਸਰਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਸਟੰਗ - 13 ਜੁਲ ਈ 2021

ਮੀਸਟੰਗ ਤੋਂ ਪਸਹਲ ਾਂ ਈਮੇਲ ਰ ਹੀ ਾਂ ਜਨਤਕ ਿੰਚ ਰ/ਜਨਤਕ ਸਟੱਪਣੀ ਸਕਵੇਂ ਜਮ੍ ਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ:
ਮੀਸਟੇੰਗ ਦੇ ਸਦਿ ਤੁੱਕ ਸਿਟੀਕੌਂਜਲ_ਫਰੀਮੌਂਟ.gov ਿੂੇੰ ਸ਼ ਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਈਮੇਲ ਭੋਜੇ। ਸਕਿਪ ਕਿਕੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਸਵਸ਼ ਲ ਈਿ ਸਵੁੱਚ
ਏਜੇੰਡ ਆਈਟਮ ਿੇੰਬਿ ਅਤੇ ਮੀਸਟੇੰਗ ਦੀ ਸਮਤੀ ਦਿਿ ਓ, ਜ ਾਂ ਦੁੱਿੋ ਸਕ ਇਹ ਸਕਿੇ ਏਜੇੰਡ ਆਈਟਮ ਿ ਲ ਿਬੇੰਧਤ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਾਂ ਿੂੇੰ ਏਜੇੰਡ
ਆਈਟਮ ਿੇੰਬਿ ਦਆਿ ਫ ਈਲ ਾਂ ਸਵਚ ਕੇੰਪ ਈਲ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ , ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਿਟ ਫ ਿੂੇੰ ਵੇੰਸਡਆ ਜ ਵੇਗ , ਅਤੇ ਇਿ ਿੂੇੰ ਸਿਟੀ ਏਜੇੰਡ ਿੈਂਟਿ
ਸਵਚ www.fremont.gov ਉਤੇ ਪਰਕ ਸ਼ਤ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ ।

ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਏਜੇੰਡ ਆਈਟਮ ਾਂ ਬ ਿੇ ਇਲੈ ਕਟਰ ਸਿਕ ਸਟੁੱਪਣੀਆਾਂ ਸਿਿਫ ਈਮੇਲ ਦਆਿ ਜਮਹ ਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਿਕਦੀਆਾਂ ਹਿ। ਟੈਕਿਟ
ਅਤੇ ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਫੇਿਬੁੱਕ, ਟਸਵੁੱਟਿ, ਆਸਦ) ਦਆਿ ਸਟੁੱਪਣੀਆਾਂ ਿਵੀਕ ਿ ਿਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਣਗੀਆਾਂ।
ਮੀਸਟੰਗ ਦੌਰ ਨ ਿਪੋਕਨ ਪਬਸਲਕ ਸਟੱਪਣੀ ਸਕਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੀਏ:
1)
2)

ਫੋਿ ਦਆਿ 833-430-0037 (ਟੋਲ ਫਰੀ)। ਵੈਸਬਿ ਿ ID:949 3338 3101 . ਬੋਲਣ ਲਈ ਹੁੱਥ ਵਧ ਉਣ ਲਈ * 9 ਤੇ ਕਸਲਕ ਕਿੋ।
ਆਿਲ ਈਿ ਦਆਿ https://zoom.us/j/94933383101
ਏ.
ਇੁੱਕ ਮੌਜੂਦ , ਅਪ-ਟੂ-ਡੇ ਟ ਬਰ ਊ਼ਿਿ ਵਿਤੋ: ਕਰੋਮ 30+, ਫ ਇਿਫ ਕਿ 27+, ਮ ਈਕਰੋਿ ੁੱਫਟ ਐਜ 12+, ਿਫ ਿੀ 7+। ਇੇੰਟਿਿੈੁੱਟ
ਐਕਿਪਲੋ ਿਿ ਿਮੇਤ ਪਿ ਣੇ ਬਰ ਊ਼ਿਿ ਾਂ ਸਵੁੱਚ ਕਝ ਕ ਿਜਕਸ਼ਲਤ ਅਯੋਗ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲ ਾਂ ਹੋਿ ਿ ਿੇ ਆਡੀਓ ਬੇੰਦ ਕਿੋ।
ਮਲਟੀਪਲ ਉਪਕਿਣ ਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਆਡੀਓ ਫੀਡਬੈਕ ਦ ਕ ਿਿ ਬਣ ਿਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀ. ਈਮੇਲ ਪਤ ਅਤੇ ਿ ਮ ਦਿਜ ਕਿੋ। ਿ ਮ ਆਿਲ ਈਿ ਸਦਖ ਈ ਦੇਵੇਗ ਅਤੇ ਤਹ ਿੂੇੰ ਿੂਸਚਤ ਕਿਿ ਲਈ ਇਿਤੇਮ ਲ ਕੀਤ ਜ ਏਗ ਸਕ
ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਹ ਡੀ ਵ ਿੀ ਹੈ।
ਾਂ ੇ ਹਿ ਸਜਿ 'ਤੇ ਤਿੀ ਾਂ ਬੋਲਣ ਚ ਹੇੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਾਂ "ਹੁੱਥ ਵਧ ਓ" ਤੇ ਕਸਲਕ ਕਿੋ। ਬੋਲਣ ਵ ਸਲਆਾਂ ਿੂੇੰ
ਿੀ. ਜਦੋਂ ਮੇਅਿ ਉਿ ਵਿਤੂ ਿੂੇੰ ਬਲ ਉਦ
ਬੋਲਣ ਲਈ ਬਲ ਏ ਜ ਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਿ ਪਸਹਲ ਾਂ ਿੂਸਚਤ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ ।
ਡੀ. ਜਦੋਂ ਬਲ ਇਆ ਜ ਾਂਦ ਹੈ, ਸਕਿਪ ਕਿਕੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਟੁੱਪਣੀਆਾਂ ਿੂੇੰ ਸਿਿਧ ਿਤ ਿਮੇਂ ਦੀ ਿੀਮ ਤੁੱਕ ਿੀਸਮਤ ਕਿੋ।

ਜੇ ਤਿੀ ਾਂ ਅਪ ਹਜ ਸਵਅਕਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਅਮਿੀਕੀ ਅਪ ਹਜਤ ਐਕਟ ਦੇ ਅਿਿ ਿ ਕੋਈ ਢਕਵੀ ਾਂ ਿੋਧ ਜ ਾਂ ਸਿਹ ਇਸ਼ ਦੀ ਼ਿਿੂਿਤ ਹੈ, ਜ ਾਂ ਜੇ ਤਹ ਡੇ ਕੋਲ
ਈਮੇਲ ਜ ਾਂ ਇੇੰਟਿਿੈਟ ਦੀ ਪਹੇੰਚ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਸਕਿਪ ਕਿਕੇ ਿਹ ਇਤ ਲਈ ਮੀਸਟੇੰਗ ਤੋਂ ਪਸਹਲ ਾਂ ਸਿਟੀ ਕਲਿਕ ਦੇ ਦਫਤਿ (510)2844060 'ਤੇ ਜ ਾਂ CClerk@fremont.gov ਿਹ ਇਤ ‘ਤੇ ਿੇੰਪਿਕ ਕਿੋ।

ਸਵਚ ਰ ਵਟ ਾਂਦਰੇ ਦ ਹੁਕਮ
ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ, ਮੇਅਿ ਦਆਿ ਸਕਿੇ ਚੀ਼ਿ ਦੀ ਸ਼ਿੂਆਤ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਸਵਚ ਿ-ਵਟ ਾਂਦਿੇ ਦੇ ਕਰਮ ਸਵੁੱਚ ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪਰਸ਼ਿ ਅਤੇ ਪੁੱਛਸਗੁੱਛ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਿਟ ਫ ਦਆਿ
ਸਟਪਣੀਆਾਂ ਅਤੇ ਜ ਣਕ ਿੀ ਸ਼ ਮਲ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਿੈਕ ਿ, ਜ ਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਅਸਧਕ ਿਤ ਿਮ ਇੇੰਦੇ, ਜ ਾਂ ਸਦਲਚਿਪੀ ਵ ਲੇ ਿ ਗਸਿਕ, ਉਹ ਚੀ਼ਿ 'ਤੇ ਗੁੱਲ ਕਿ ਿਕਦੇ ਹਿ;
ਹਿੇਕ ਿਪੀਕਿ ਹਿੇਕ ਵਿਤੂ ਿ ਲ ਸਿਿਫ ਇੁੱਕ ਵ ਿ ਬੋਲ ਿਕਦ ਹੈ। ਜਿਤਕ ਸਵਚ ਿ-ਵਟ ਾਂਦਿੇ ਦੇ ਅੇੰਤ ਤੇ, ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦਆਿ ਇਕ ਈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕ ਿਵ ਈ 'ਤੇ
ਸਵਚ ਿ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ । ਏਜੇੰਡੇ ਦੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੇੰ ਿੂਚੀਬੁੱਧ ਕਰਮ ਤੋਂ ਭੇਸਜਆ ਜ ਿਕਦ ਹੈ।

ਿਸਹਮਤੀ ਕੈਲੰਡਰ
ਿਸਹਮਤੀ ਕੈਲੇੰਡਿ ਦੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੇੰ ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦਆਿ ਸਿਯਸਮਤ ਮੇੰਸਿਆ ਜ ਾਂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਮਤੇ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਵੋਟ ਦਆਿ ਲ ਗੂ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ । ਇਹਿ ਾਂ ਵਿਤੂ ਆਾਂ ਦੀ
ਕੋਈ ਵੁੱਖਿੀ ਚਿਚ ਿਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜ ਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਕੋਈ ਪਸਿਸ਼ਦਮੈਂਬਿ ਜ ਾਂ ਿ ਗਸਿਕ ਬੇਿਤੀ ਿਹੀ ਾਂ ਕਿਦ , ਸਜਿ ਿਸਥਤੀ ਸਵੁੱਚ ਉਹ ਚੀ਼ਿ ਿਸਹਮਤੀ ਕੈਲੇੰਡਿ ਤੋਂ ਹਟ ਸਦੁੱਤੀ
ਜ ਏਗੀ ਅਤੇ ਵੁੱਖਿੇ ਤੌਿ ਤੇ ਸਵਚ ਿੀ ਜ ਵੇਗੀ। ਇਿਦੇ ਇਲ ਵ , ਸਵਿੋਧ ਸਵੁੱਚ "ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਿੂੇੰ ਿੇੰਬੋਸਧਤ ਕਿਿ ਦੀ ਬੇਿਤੀ" ਕ ਿਡ ਤੋਂ ਸਬਿ ਾਂ ਹੋਿ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿਸਹਮਤੀ ਕੈਲੇੰਡਿ
ਸਵੁੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਿਕਦੀਆਾਂ ਹਿ। ਸਿਟੀ ਅਟ ਿਿੀ ਅਪਣ ਏ ਜ ਣ ਵ ਲੇ ਆਿਡੀਿੈਂਿ ਦ ਸਿਿਲੇ ਖ ਪੜ੍ਹੇਗ ।
ਸਿਟੀ ਪਸਰਸ਼ਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੰ ਕੰਸਪਊਟਰ ਦੁਆਰ ਹੇਠ ਸਦੱਤੇ ਵਰਲਡ ਵ ਈਡ ਵੈਬ ਐਡਰੈਿ ਤੇ ਪਹੁੰਸਚਆ ਜ ਿਕਦ ਹੈ: www.fremont.gov

ਜਨਤਕ ਸਰਕ ਰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤ
ਇਿ ਏਜੇੰਡੇ ਸਵਚ ਖਲ
ੁੱ ੀ ਸ਼ੈਸ਼ਿ ਚੀ਼ਿ ਿ ਲ ਿਬੇੰਧਤ ਿ ਿੇ ਖਲ ਿੇ ਜਿਤਕ ਸਿਕ ਿਡ ਜੋ ਸਿਟੀ ਦਆਿ ਿਭ ਸਵਚ ਵੇੰਡੇ ਜ ਾਂਦੇ ਹਿ ਜ ਾਂ ਮੀਸਟੇੰਗ ਤੋਂ 72 ਘੇੰਸਟਆਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਿਮੇਂ
ਾਂ ਾਂ ਸਵਚ ਜਿਤਕ ਸਿਿੀਖਣ ਲਈ ਫਿੀਮ ਾਂਟ ਸਿਟੀ ਹ ਲ, 3300 ਕੈਪੀਟਲ
ਪਸਹਲ ਾਂ ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦੇ ਬਹਸਗਣਤੀ ਿੂੇੰ ਲ ਬੀ ਸਵਚ ਿਸਥਤ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਿ 'ਤੇ ਲੇ ਬਲ ਵ ਲੇ ਬ ਈਡਿ
ਐਵੇਸਿਊ ਸਵੁੱਚ ਆਮ ਕ ਿੋਬ ਿੀ ਘੇੰਸਟਆਾਂ ਦੌਿ ਿਐਵੇਸਿਊ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਸਜਿ ਿਮੇਂ ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਿੂੇੰ ਸਿਕ ਿਡ ਵੇੰਸਡਆ ਜ ਾਂਦ ਹੈ।
ਸ਼ਸਹਿ ਬ ਿੇ ਜ ਣਕ ਿੀ ਜ ਾਂ ਏਜੇੰਡ ਅਤੇ ਸਿਪੋਿਟ 'ਤੇ ਤਸਹ ਕੀਤੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਦ ਹਵ ਲ ਇੁੱਥੋਂ ਸਦੁੱਤ ਜ ਿਕਦ ਹੈ:
ਪਤ :
ਸਿਟੀ ਕਲਿਕ
ਫਰੇਮੋਂਟ ਸ਼ਸਹਿ
3300 ਕੈਪੀਟਲ ਐਵੇਸਿਊ, ਬੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਜੀ. A
ਫਰੇਮੋਂਟ, ਕੈਲੀਫੋਿਿੀਆ 94538
ਟੈਲੀਫੋਿ:
(510) 284-4060

ਿ ਡੇ ਸ਼ਸਹਿ ਦੇ ਕ ਿੋਬ ਿ ਦੇ ਆਚਿਣ ਸਵਚ ਤਹ ਡੀ ਸਦਲਚਿਪੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ੇੰਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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ਏਜੰਡ
ਫਰੀਮ ਾਂਟ ਸਿਟੀ ਪਸਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸਨਯਮਤ ਮੀਸਟੰਗ
ਜੁਲ ਈ 13, 2021
ਸਿਟੀ ਪਸਰਸ਼ਦ ਚੈਂਬਰਜ਼, 3300 ਕੈਪੀਟਲ ਐਵੇਸਨਊ, ਸਬਲਸਡੰ ਗ ਏ
7:00 ਵਜੇ
1. ਸ਼ੁ ਰਆਤੀ
A.

ਕ ਲ ਟ ਆਰਡਰ

ਬੀ.

ਝੰਡੇ ਨੰ ਿਲ ਮ

ਿੀ. ਰੋਲ ਕ ਲ
ਡੀ.

ਮੇਅਰ / ਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰ ਐਲ ਨ

2. ਿਸਹਮਤੀ ਕੈਲੰਡਰ
ਿਸਹਮਤੀ ਕੈਲੇੰਡਿ ਦੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੇੰ ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦਆਿ ਸਿਯਸਮਤ ਮੇੰਸਿਆ ਜ ਾਂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਮਤੇ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਵੋਟ ਦਆਿ
ਲ ਗੂ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ । ਇਹਿ ਾਂ ਵਿਤੂ ਆਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਖਿੀ ਚਿਚ ਿਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜ ਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਕੋਈ ਪਸਿਸ਼ਦਮਬਿ ਜ ਾਂ ਿ ਗਸਿਕ
ਬੇਿਤੀ ਿਹੀ ਾਂ ਕਿਦ , ਸਜਿ ਿਸਥਤੀ ਸਵੁੱਚ ਚੀ਼ਿ ਿੂੇੰ ਿਸਹਮਤੀ ਕੈਲੇੰਡਿ ਤੋਂ ਹਟ ਸਦੁੱਤ ਜ ਏਗ ਅਤੇ ਵੁੱਖਿੇ ਤੌਿ ਤੇ ਸਵਚ ਸਿਆ
ਜ ਵੇਗ । ਇਿਦੇ ਇਲ ਵ , ਸਵਿੋਧ ਸਵੁੱਚ "ਪਸਿਸ਼ਦ ਿੂੇੰ ਦੁੱਿਣ ਦੀ ਬੇਿਤੀ" ਕ ਿਡ ਤੋਂ ਸਬਿ ਾਂ ਹੋਿ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿਸਹਮਤੀ ਕੈਲੇੰਡਿ ਸਵੁੱਚ
ਸ਼ ਮਲ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਿਕਦੀਆਾਂ ਹਿ। ਸਿਟੀ ਅਟ ਿਿੀ ਅਪਣ ਏ ਜ ਣ ਵ ਲੇ ਆਿਡੀਿੈਂਿ ਦ ਸਿਿਲੇ ਖ ਪੜ੍ਹਗ
ੇ ।
ਏ.

ਬੀ.

ਿੀ.

ਕ ਰਵ ਈ:
ਪਰਿਤ ਸਵਤ ਆਿਡੀਿੈਂਿ ਿੂੇੰ ਅੁੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿ ਛੁੱਡਣ
(ਇਹ ਸਿਿਫ ਪੂਿੇ ਪ ਠ ਪਰੜ੍ਣ ਦੀ ਬਜ ਏ ਸਿਿਲੇ ਖ ਿੂੇੰ ਪੜ੍ਹਿ ਦੀ ਆਸਗਆ ਸਦੇੰਦ ਹੈ।)
ਸਮੰਟ ਾਂ ਦੀ ਪਰਵ ਨਗੀ - ਕੋਈ ਨਹੀ।ਾਂ

ਬ ਈਕਵੇ ਿੁ ਿ ਰ ਪਰੋਜੈਕਟ - ਯੋਜਨ ਵ ਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਨਰਿ ਰਨ ਅਤੇ ਸਕਰਿਪ ਕੰਪਨੀ ਨੰ ਇਕਰ ਰਨ ਮ ਦ
ਐਵ ਰਡ $498,770.75 ਦੀ ਰਕਮ ਸਵਚ (ਜਮ੍ ਾਂ 10% ਿਮਭ ਵੀ ਿਸਿਤੀ) ਿ ਲ 3 ਬ ਈਕਵੇਅ ਿੁ ਿ ਰਿੁ ਿ ਰ
ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ; ਅਤੇ ਿੀਈਸਕਯਏ ਛੋਟ (ਪੀਡਬਲਯਿੀ 8874-ਿੀ) ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ
ਿੇੰਪਿਕ ਸਵਅਕਤੀ:
ਿ ਮ:
ਸਿਿਲੇ ਖ:
ਸਵਭ ਗ:
ਫੋਿ:
ਈ - ਮੇਲ:

ਐਾਂਥਿੀ ਸਵਲੇ ਿਏਵ
ਆਵ ਜ ਈ ਇੇੰਜੀਿੀਅਿ ਆਈ
ਪਬਸਲਕ ਵਿਕਿ

ਹੇੰਿ ਲ ਿਿਿ
ਲੋ ਕ ਸਿਿਮ ਣ ਸਿਿਦੇਸ਼ਕ
ਪਬਸਲਕ ਵਿਕਿ

510-494-4778
AVillanueva@fremont.gov

510-494-4722
hlaysen@fremont.gov

ਸਿਫ ਰਸ਼: ਿ ਲ 3 ਬ ਈਕਵੇਅ ਿਧ ਿ ਪਰਜ
ੋ ੈਕਟ (ਪੀਡਬਲਯੂ ਿੀ 8874-ਿੀ) ਿ ਲ ਿਬੇੰਧਤ ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਾਂ ਕ ਿਵ ਈਆਾਂ
ਦੀ ਪਰਵ ਿਗੀ:
1.
ਲੁੱ ਭੋ ਸਕ ਇਹ ਪਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਕੈਲੀਫੋਿਿੀਆ ਵ ਤ ਵਿਸਿਕ ਗਣਵੁੱਤ ਐਕਟ (ਿੀਈਸਕਯੂ ਏ) ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਅਧੀਿ
ਿੀਈਸਕਯੂ ਏ ਸਦਸ਼ -ਸਿਿਦੇਸ਼ ਧ ਿ 15301 ਦੇ ਅਿਿ ਿ ਿਮੀਸਖਆ ਤੋਂ ਮਕਤ ਹੈ, ਮੌਜਦ
ੂ ਿਹੂਲਤ ਾਂ ਦੀ ਮਿੇੰਮਤ,
ਿੁੱਖ-ਿਖ ਵ ਜ ਾਂ ਮ ਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਿੂੇੰ ਮੌਜੂਦ ਮੌਜਦ
ੂ ਗੀ ਤੋਂ ਪਿੇ ਜ ਾਂ ਵਿਤੋਂ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਵ ਧੇ ਿੂੇੰ ਸ਼ ਮਲ ਕਿਿ ।
2.
ਇਿ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਯੋਜਿ ਵ ਾਂ ਅਤੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤ ਵ ਾਂ ਿੂੇੰ ਮਿ਼ਿੂਿੀ ਸਦਓ।
3.
ਬੋਲੀ ਿੂੇੰ ਿਵੀਕ ਿ ਕਿੋ ਅਤੇ $498,770.75 ਦੀ ਿਕਮ ਸਵਚ ਿਭ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਜਵ ਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿੇੰਮੇਵ ਿ
ਬੋਲੀਕ ਿ, ਸਕਰਿਪ ਕੇੰਪਿੀ ਿੂੇੰ ਉਿ ਿੀ ਦ ਇਕਿ ਿਿ ਮ ਪਰਦ ਿ ਕਿੋ ਅਤੇ $49,877 ਦੀ ਿਕਮ ਸਵਚ ਇਕ
10% ਿਮਭ ਵੀ ਿਸਥਤੀ ਿੂੇੰ ਸਿਿਧ ਿਤ ਕਿੋ $ 548,647.75 ਦੀ ਕੁੱਲ ਇਕਿ ਿਿ ਮੇ ਦੀ ਿਕਮ ਲਈ ਅਤੇ
ਸਿਟੀ ਮੈਿੇਜਿ ਿੂੇੰ ਅਸਧਕ ਿਤ ਜ ਾਂ ਅਸਧਕ ਿਤ ਇਕਿ ਿਿ ਮੇ ਿੂੇੰ ਲ ਗੂ ਕਿੋ।

ਡੀ.
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ਅੱਗ ਬੁਝ ਊ ਯੰਤਰ ਦੀ ਖਰੀਦ - ਐਚ-ਜੀਏਿੀਬ ਏ ਨ ਲ ਇਕ ਿਸਹਕ ਰੀ ਖਰੀਦਦ ਰੀ ਿਮਝੌਤੇ ਨੰ ਲ ਗ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਸਦਓ ਅਤੇ ਅਸਿਕ ਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੰ ਅਸਿਕ ਰਤ
ਕਰੋ
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ਿੇੰਪਿਕ ਸਵਅਕਤੀ:
ਿ ਮ:
ਸਿਿਲੇ ਖ:
ਸਵਭ ਗ:
ਫੋਿ:
ਈ - ਮੇਲ:

ਕੋਸਿਿ ਕੈਂਪਬੈਲ
ਵਪ ਿ ਪਰਬਧ
ੇੰ ਕ
ਅੁੱਗ ਬਝ ਊ ਸਵਭ ਗ

ਕਿਸਟਿ ਜੈਕਬਿਿ
ਫ ਇਿ ਚੀਫ
ਅੁੱਗ ਬਝ ਊ ਸਵਭ ਗ

510-494-4200
ccampbell@fremont.gov

510-494-4200
cjacobson@fremont.gov

ਸਿਫ ਰਸ਼: ਸਿਟੀ ਮੈਿੇਜਿ ਜ ਾਂ ਮਿੋਿੀਤ ਿੂੇੰ ਸਪਅਿੇਿ ਮੈਿੂਫੈਕਚਸਿੇੰਗ ਿ ਲ ਐਚ-ਜੀਏਿੀਬ ਏ ਇਕਿ ਿਿ ਮੇ ਦੀ ਵਿਤੋਂ
ਕਿਸਦਆਾਂ $1,772,551.89 ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਿਕਮ ਸਵਚ ਦੋ ਸਪਅਿਿ ਮੈਿੂਫੈਕਚਸਿੇੰਗ ਟ ਈਪ I ਅੁੱਗ ਬਝ ਊ ਇੇੰਜਣ ਾਂ ਲਈ
ਖਿੀਦ ਹਕਮ ਜ ਿੀ ਕਿਿ ਲਈ ਅਸਧਕ ਿਤ ਕਿੋ।

ਈ.

ਵ ਸਸ਼ੰਗਟਨ/ਓਿਗਡ ਇੰਟਰਿੈਕਸ਼ਨ ਿੁ ਰੱਸਖਆ ਪਰੋਜੈਕਟ - ਵ ਸਸ਼ੰਗਟਨ ਬੁਲੇਵ ਰਡ/ਓਿਗੁ ਡ ਰੋਡ ਇੰਟਰਿੈਕਸ਼ਨ
ਿੁ ਰੱਸਖਆ ਿੁ ਿ ਰ ਪਰ ਜੈਕਟ ਲਈ ਯੋਜਨ ਵ ਾਂ ਅਤੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤ ਵ ਾਂ ਨੰ ਮਨਜ਼ਰੀ; ਗੋਲਡਨ ਬੇ ਕੰਿਟਰਕਸ਼ਨ ਨੰ
ਇਕਰ ਰਨ ਮ ਸਦਓ $848,907 ਦੀ ਰਕਮ ਸਵਚ (ਜਮ੍ ਾਂ 10% ਿਮਭ ਵੀ ਿਸਿਤੀ); ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ, ਅਤੇ
ਿੀਈਸਕਯਏ ਛੋਟ ਾਂ (ਪੀਡਬਲਯਿੀ 8156 ਬੀ) ਦੀਆਾਂ ਖੋਜ ਾਂ ਕਰੋ।
ਿੇੰਪਿਕ ਸਵਅਕਤੀ:
ਿ ਮ:
ਸਿਿਲੇ ਖ:
ਸਵਭ ਗ:
ਫੋਿ:
ਈ - ਮੇਲ:

ਐਡੇਲ਼ਿਿ ਗ ਿਿੀਆ
ਿਹ ਇਕ ਸਿਵਲ ਇੇੰਜੀਿੀਅਿ
ਪਬਸਲਕ ਵਿਕਿ

ਹੇੰਿ ਲ ਿਿਿ
ਲੋ ਕ ਸਿਿਮ ਣ ਸਿਿਦੇਸ਼ਕ
ਪਬਸਲਕ ਵਿਕਿ

510-494-4722
egarcia@fremont.gov

510-494-4722
hlaysen@fremont.gov

ਸਿਫ ਰਸ਼: ਵ ਸਸ਼ੇੰਗਟਿ ਬਲੇ ਵਿਡ/ਓਿਗਡ ਿੋਡ ਇੇੰਟਿਿੈਕਸ਼ਿ ਿਿੁੱਸਖਆ ਿਿੁੱਸਖਆ ਿਧ ਿ ਪਰ ਜੈਕਟ
(ਪੀਡਬਲਯੂ ਿੀ8156ਬੀ) ਿ ਲ ਿਬੇੰਧਤ ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਾਂ ਕ ਿਵ ਈਆਾਂ ਦੀ ਪਰਵ ਿਗੀ:
1.
ਲੁੱ ਭੋ ਸਕ ਕੀ ਇਹ ਪਰ ਜੈਕਟ ਕੈਲੀਫੋਿਿੀਆ ਵ ਤ ਵਿਸਿਕ ਗਣਵੁੱਤ ਐਕਟ (ਿੀਈਸਕਯੂ ਏ) ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਤੋਂ
ਿੀਈਸਕਯੂ ਏ ਸਦਸ਼ -ਸਿਿਦੇਸ਼ ਧ ਿ 15301 ਦੇ ਅਿਿ ਿ ਮੌਜਦ
ੂ ਿਹੂਲਤ ਾਂ ਦੀ ਮਿੇੰਮਤ, ਿੁੱਖ-ਿਖ ਵ ਜ ਾਂ ਮ ਮੂਲੀ
ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ ਮਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿਤਮ ਿ ਮੌਜੂਦ ਤੋਂ ਮ ਫ ਹੈ।
2.
ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਯੋਜਿ ਵ ਾਂ ਅਤੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤ ਵ ਾਂ ਿੂੇੰ ਮਿ਼ਿੂਿੀ ਸਦਓ।
3.
ਬੋਲੀ ਿਵੀਕ ਿ ਕਿੋ ਅਤੇ $848,907 ਦੀ ਿਕਮ ਸਵਚ ਿਭ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਜਵ ਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿੇੰਮੇਵ ਿ ਬੋਲੀਕ ਿ,
ਗੋਲਡਿ ਬੇ ਕੇੰਿਟਰਕਸ਼ਿ, ਇੇੰਕ. ਿੂੇੰ ਉਿ ਿੀ ਦ ਇਕਿ ਿਿ ਮ ਸਦਓ ਅਤੇ ਕੁੱਲ $933,798 ਦੇ ਸਿਿਮ ਣ
ਇਕਿ ਿਿ ਮੇ ਦੀ ਿਕਮ ਲਈ, $84,891 ਦੀ ਇਕ ਿਕਮ ਸਵਚ 10% ਸਿਿਮ ਣ ਿਮਭ ਵੀ ਿਸਥਤੀ
ਸਿਿਧ ਿਤ ਕਿੋ, ਅਤੇ ਇਕਿ ਿਿ ਮੇ ਿੂੇੰ ਲ ਗੂ ਕਿਿ ਲਈ ਸਿਟੀ ਮੈਿੇਜਿ ਜ ਾਂ ਮਿੋਿੀਤ ਿੂੇੰ ਅਸਧਕ ਿਤ ਕਿੋ।
4.
ਪੀਡਬਲਯੂ ਿੀ 7953-531 ਤੋਂ ਪੀਡਬਲਯੂ ਿੀ 8156-531 ਤੁੱਕ ,000 80,000 ਿੂੇੰ ਦਬ ਿ ਬਦਲੋ .।

ਐੱਫ. ਿ ਊਿ ਫਰੀਮੌਂਟ ਸਵਚ ਏਜ ਵੈਲ ਿੈਂਟਰ - ਗਰਮ ਿਪਸਰੰਗ/ਿ ਊਿ ਫਰਮੌਂਟ ਸਵਚ 47111 ਸਮਸ਼ਨ ਫ ਲਿ ਕੋਰਟ
ਸਵਚ ਿਸਿਤ ਏਜ ਵੈਲ ਿੈਂਟਰ ਦੀ ਪਰਤੀ ਬ ਰੇ ਅਪਡੇ ਟ ਕਰੋ; ਪੰਜੀ ਿਹਲਤ ਾਂ ਪਰਭ ਵ ਫੀਿ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਿੁ ਿ ਰ
ਫੰਡ ਸਵੱਚ ਿੰਬਸੰ ਿਤ ਸਨਰਿ ਰਤ ਕ ਰਜ; ਖੋਜ ਨੰ ਅਪਣ ਓ ਸਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵ ਤ ਵਰਸਨਕਵ ਤ ਵਰਸਨਕ
ਗੁ ਣਵੱਤ ਗੁ ਣਵੱਤ ਐਕਟ (ਿੀਈਸਕਯਏ) ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵ ਤ ਵਰਣ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ,
ਾਂ ਮਨਘੜਤ ਨਕ ਰ ਤਮਕ ਘੋਸ਼ਣ ਪਸਹਲ ਾਂ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪਣ ਈ ਗਈ ਿੀ, ਸਜਿ ਨੇ ਪਰਿਤ ਸਵਤ
ਸਕਉਸਕ
ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਿੰਭ ਵੀ ਪਰਭ ਵ ਾਂ ਨੰ ਕ ਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸ਼ ਮਲ ਕੀਤ ।
ਿੇੰਪਿਕ ਸਵਅਕਤੀ:
ਿ ਮ:
ਸਿਿਲੇ ਖ:
ਸਵਭ ਗ:
ਫੋਿ:
ਈ - ਮੇਲ:

ਕਸਲਫ ਿਗਯੇਿ
ਲੈਂ ਡ ਯੂ ਼ਿ ਇਿੀਸ਼ੀਏਸਟਵ ਮੈਿੇਜਿ
ਸਿਟੀ ਮੈਿੇਜਿ ਦ ਦਫਤਿ

ਡੈ ਿ ਿਕੋਿਹੋਲ਼ਿ
ਕਸਮਊਸਿਟੀ ਸਵਕ ਿ ਡ ਇਿੈਕਟਿ
ਕਸਮਊਸਿਟੀ ਸਵਕ ਿ

510-284-4016
cnguyen@fremont.gov

510-494-4778
dschoenholz@fremont.gov

ਸਿਫ ਰਸ਼ :ਾਂ
1.
ਪਤ ਲਗ ਓ ਸਕ ਕੈਲੀਫੋਿਿੀਆ ਵ ਤ ਵਿਸਿਕਵ ਤ ਵਿਸਿਕ ਗਣਵੁੱਤ ਐਕਟ (ਿੀਈਸਕਯੂ ਏ) ਦੀਆਾਂ ਼ਿਿੂਿਤ ਾਂ ਦੇ
ਅਿਿ ਿ ਸਕਿੇ ਵੀ ਹੋਿ ਵ ਤ ਵਿਣ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਦੀ ਼ਿਿੂਿਤ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ ਸਕਉਸਾਂ ਕ ਇੁੱਕ ਮਿਘੜ੍ਤ ਿਕ ਿ ਤਮਕ
ਘੋਸ਼ਣ ਪਸਹਲ ਾਂ ਸਤਆਿ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪਣ ਈ ਗਈ ਿੀ, ਸਜਿ ਿੇ ਪਰਿਤ ਸਵਤ ਪਰ ਜੈਕਟ ਦੇ ਿੇੰਭ ਵੀ ਪਰਭ ਵ ਾਂ ਿੂੇੰ
ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੇੰਗ ਿ ਲ ਹੁੱਲ ਕੀਤ ; ਅਤੇ
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2.
3.
4.

3.

$1,301,929 ਦੀ ਢਕਵੀ ਾਂ ਪੂਜ
ੇੰ ੀ ਿਸਵਧ ਵ ਾਂ ਪਰਭ ਵ ਫੀਿ ਫੇੰਡ ਸਵੁੱਚ ਅੇੰਤਮ ਪਰ ਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਚੇ ਦੇ ਇੁੱਕ ਸਹੁੱਿੇ ਦ
ਭਗਤ ਿ ਕਿਿ ਲਈ ਸਡਵੈਲਪਿ ਦਆਿ ਏਜ ਵੈਲ ਿੈਂਟਿ ਦੇ ਸਿਟੀ ਦਆਿ ਿਵੀਕ ਿਿ ਤੇ।
ਡ ਉਿਟ ਊਿ ਈਵੈਂਟ ਿੈਂਟਿ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੂਜ
ੇੰ ੀ ਿਹੂਲਤ ਾਂ ਪਰਭ ਵ ਫੀਿ ਫੇੰਡ ਸਵੁੱਚ, $9,100,000 ਉਪਯਕਤ
ਕਿੋ।
ਡ ਉਿਟ ਊਿ ਈਵੈਂਟ ਿੈਂਟਿ ਪਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਏਜ ਵੈਲ ਿੈਂਟਿ ਐਕਿੀਸਵ਼ਿਿ ਸਿ਼ਿਿਵ ਤੁੱਕ ਪੂੇੰਜੀ ਿਧ ਿ ਫੇੰਡ ਸਵਚ
$9,100,000 ਿੂੇੰ ਵ ਪਿ ਬਦਲੋ ।

ਰਿਮੀ ਚੀਜ਼ ਾਂ - ਕੋਈ ਨਹੀ।ਾਂ

4. ਜਨਤਕ ਿੰਚ ਰ
ਏ.

ਮੌਸਖਕ ਅਤੇ ਸਲਖਤ ਿੰਚ ਰ

ਉਦਯੋਸਗਕ ਸਵਕ ਿ ਦ ਅਸਿਕ ਰ - ਕੋਈ ਨਹੀ।ਾਂ
ਿਰਵਜਨਕ ਸਵੱਤੀ ਅਸਿਕ ਰ - ਕੋਈ ਨਹੀ।ਾਂ
ਿਮਗਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਹਟ ਈਆਾਂ ਵਿਤਆਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਚ ਰ
5. ਤਸਹ ਕੀਤੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ ਾਂ
ਏ.

ਫਰੀਮ ਾਂਟ ਲੈਂ ਡਿਕੇਸਪੰਗ ਮੁਲ ਕ
ਾਂ ਣਮੁਲ ਕ
ਾਂ ਣ ਸਜਲ੍ ਮੁਲ ਕ
ਾਂ ਣ ਸਜਲ੍ 88 - ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁਲ ਕ
ਾਂ ਣ
ਸਰਪੋਰਟ ਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਫਰਮ
ੇ ੌਂਟ ਲੈਂ ਡਿਕੇਸਪੰਗ ਮੁਲ ਾਂਕਣਮੁਲ ਕ
ਾਂ ਣ ਸਜਲ੍ ਮੁਲ ਕ
ਾਂ ਣ ਸਜਲ੍ 88 ਦੇ ਸਚੱਤਰ ਾਂ ਅਤੇ
ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵ ਲੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੰ ਅਪਣ ਓ ਅਤੇ ਸਵੱਤੀ ਵਰ੍ੇ 2021/22 ਲਈ ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਲਗ ਓ।
ਿੇੰਪਿਕ ਸਵਅਕਤੀ:
ਿ ਮ:
ਸਿਿਲੇ ਖ:
ਸਵਭ ਗ:
ਫੋਿ:
ਈ - ਮੇਲ:

ਿੇੰਪਿਕ ਸਵਅਕਤੀ:
ਵਪ ਿ ਪਰਬਧ
ੇੰ ਕ
ਕਸਮਊਸਿਟੀ ਿੇਵ ਵ ਾਂ
510-494-4722
afreeman@fremont.gov

ਿ਼ਿੈਿ ਵਲਫ
ਕਸਮਊਸਿਟੀ ਿੇਵ ਵ ਾਂ ਡ ਇਿੈਕਟਿ

ਕਸਮਊਸਿਟੀ ਿੇਵ ਵ ਾਂ

510-494-4722
swolf@fremont.gov

ਸਿਫ ਰਸ਼: ਫਿੀਮ ਾਂਟ ਲੈਂ ਡਿਕੇਸਪੇੰਗ ਮਲ ਾਂਕਣਮਲ ਾਂਕਣ ਸਜਲਹ ਮਲ ਾਂਕਣ ਸਜਲਹ 88 ਦੇ ਸਚੁੱਤਿ ਾਂ ਅਤੇ ਮਲ ਾਂਕਣ ਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ
ਕਿਿ ਵ ਲੇ ਇੁੱਕ ਮਤੇ ਿੂੇੰ ਅਪਣ ਓ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਪਿਿਗਠਿ ਅਤੇ ਮੜ੍ ਮਲ ਾਂਕਣ ਸਿਪੋਿਟ ਸਵੁੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੁੱਤੀ ਵਿਹੇ
2021/22 ਲਈ ਮਲ ਾਂਕਣ ਲਗ ਉਣ ।
ਬੀ.

ਫਰੀਮ ਾਂਟ ਲੈਂ ਡਿਕੇਸਪੰਗ ਮੁਲ ਕ
ਾਂ ਣ ਸਜ਼ਲ੍ 88 - ਫਰੀਮ ਾਂਟ ਲੈਂ ਡਿਕੇਸਪੰਗ ਸਜ਼ਲ੍ 88 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਮੁੜ
ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਲਈ ਕ ਰਵ ਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦ ਐਲ ਨ ਕਰਸਦਆਾਂ ਫਰੀਮ ਾਂਟ ਲੈਂ ਡਿਕੇਸਪੰਗ ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਸਜ਼ਲ੍ 88 ਦੇ
ਅੰਕਸੜਆਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਸਦਆਾਂ ਇੱਕ ਮਤ ਅਪਣ ਇਆ ਸਵੱਤੀ ਿ ਲ 2021/22 ਲਈ
ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਿਬੰਿੀ ਇੱਕ ਮਤ ਅਪਣ ਓ ਫਰੀਮ ਟ
ਾਂ ।
ਿੇੰਪਿਕ ਸਵਅਕਤੀ:
ਿ ਮ:
ਸਿਿਲੇ ਖ:
ਸਵਭ ਗ:
ਫੋਿ:
ਈ - ਮੇਲ:

ਿੇੰਪਿਕ ਸਵਅਕਤੀ:
ਵਪ ਿ ਪਰਬਧ
ੇੰ ਕ
ਕਸਮਊਸਿਟੀ ਿੇਵ ਵ ਾਂ
510-494-4722
afreeman@fremont.gov

ਿ਼ਿੈਿ ਵਲਫ
ਕਸਮਊਸਿਟੀ ਿੇਵ ਵ ਾਂ ਡ ਇਿੈਕਟਿ

ਕਸਮਊਸਿਟੀ ਿੇਵ ਵ ਾਂ

510-494-4722
swolf@fremont.gov

ਸਿਫ ਰਸ਼ :ਾਂ
1.
ਫਿੀਮ ਾਂਟ ਲੈਂ ਡਿਕੇਸਪੇੰਗ ਮਲ ਾਂਕਣ ਸ਼ਿਲ 88 ਦੇ ਪਿਿਗਠਿ ਅਤੇ ਪਿਿ ਮਲ ਾਂਕਣ ਦੀ ਪਰਸਕਸਿਆ ਿੂੇੰ ਛੁੱਡਣ ਦ
ਐਲ ਿ ਕਿਸਦਆਾਂ ਇੁੱਕ ਮਤ ਅਪਣ ਉਣ ; ਅਤੇ
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2.

ਿੀ.

ਫਿੀਮ ਾਂਟ ਲੈਂ ਡਿਕੇਸਪੇੰਗ ਮਲ ਾਂਕਣਮਲ ਾਂਕਣ ਸਜਲਹ 88 ਦੇ ਲਈ ਸਚੁੱਤਿ ਾਂ ਅਤੇ ਮਲ ਾਂਕਣ ਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਕਿਿ ਲਈ
ਇੁੱਕ ਮਤ ਅਪਣ ਓ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਿ ਲ ਿ ਮਲ ਾਂਕਣ ਸਿਪੋਿਟ ਸਵੁੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਕੀਤ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੁੱਤੀ ਿ ਲ
2021/22 ਲਈ ਮਲ ਾਂਕਣ ਲਗ ਉਣ ।

ਫਰੀਮ ਾਂਟ ਮ ਿਟਰ ਫੀਿ ਦੀ ਸ਼ਰਣ
ੇ ੀ ਦੇ ਸਨਯਮ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਿਹਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨੀਤੀ - ਕੁਝ ਮਨੋਰੰਜਨ
ਿੇਵ ਵ ਾਂ ਦੀ ਿਹਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਿੇਵ ਫੀਿ ਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਿਹਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੀਤੀ ਸਵੱਚ ਿੋਿ ਨੰ ਅਪਡੇ ਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਮ
ੇ ਟ
ੋਂ ਮ ਿਟਰ ਫੀਿ ਸ਼ਸਡਊਲ ਰੈਜ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਸਹਰ ਸਵਚ ਿੋਿ।
ਿੇੰਪਿਕ ਸਵਅਕਤੀ:
ਿ ਮ:
ਸਿਿਲੇ ਖ:
ਸਵਭ ਗ:
ਫੋਿ:
ਈ - ਮੇਲ:

ਸਕਮ ਬੇਿਿੇਕ
ਸਡਪਟੀ ਡ ਇਿੈਕਟਿ
ਕਸਮਊਸਿਟੀ ਿੇਵ ਵ ਾਂ
510-494-4330
kberanek@fremont.gov

ਿ਼ਿੈਿ ਵਲਫ
ਕਸਮਊਸਿਟੀ ਿੇਵ ਵ ਾਂ ਡ ਇਿੈਕਟਿ

ਕਸਮਊਸਿਟੀ ਿੇਵ ਵ ਾਂ

510-494-4722
swolf@fremont.gov

ਸਿਫ ਰਸ਼ :ਾਂ
1.
ਿਵੇਂ ਬਣ ਏ ਗਏ ਡ ਉਿਟ ਊਿ ਈਵੈਂਟ ਿੈਂਟਿ ਅਤੇ ਪਲ ਼ਿ ਲਈ ਸਕਿ ਏ ਦੀਆਾਂ ਫੀਿ ਾਂ ਿਥ ਪਤ ਕਿਿ ਲਈ ਸਿਟੀ
ਆਫ ਫਿੈਮਟ
ੋਂ ਮ ਿਟਿ ਫੀਿ ਸ਼ਸਡਊਲ ਿੂੇੰ ਿੋਧਣ ਲਈ ਮਤ ਅਪਣ ਓ; ਅਤੇ
2.
ਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਮਟ
ੋਂ ਮਿੋਿਜ
ੇੰ ਿ ਿਹੂਲਤ ਵਿਤੋਂ ਿੀਤੀ ਿੂੇੰ ਿੋਧਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਮਤ ਅਪਣ ਓ।

.

ਸਿਟੀ ਅਟ ਰਨੀ ਤੋਂ ਸਰਪੋਰਟ - ਕੋਈ ਨਹੀ।ਾਂ

7. ਹੋਰ ਵਪ ਰ
ਏ.

ਸਵੱਤੀ ਿ ਲ 2021/22 ਲਈ ਿਿ ਰਣ ਸਜ਼ੰਮੇਵ ਰੀ ਬ ਾਂਡ ਾਂ ਦੀ ਟੈਕਿ ਦਰ - ਸਵੱਤੀ ਿ ਲ 2021/22 ਲਈ
ਵੋਟਰ-ਮਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਿਿ ਰਨ ਸਜੰਮੇਵ ਰੀ ਬ ਾਂਡ ਡੈ ਸਬਟ ਿੇਵ ਲਈ ਿ ਲ ਨ ਟੈਕਿ ਦਰ ਸਨਰਿ ਰਤ ਕਰਨ
ਿੇੰਪਿਕ ਸਵਅਕਤੀ:
ਿ ਮ:
ਸਿਿਲੇ ਖ:
ਸਵਭ ਗ:
ਫੋਿ:
ਈ - ਮੇਲ:

ਮ ਿੀਓ ਿੋਿ ਿ
ਬਜਟ ਅਤੇ ਖ਼ਿ ਿ ਸਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ
ਸਵੁੱਤ ਸਵਭ ਗ
510-494-4637
mrosas@fremont.gov

ਡੇ ਸਵਡ ਪਿਿੈਸਲਿ
ਸਵੁੱਤ ਸਿਿਦੇਸ਼ਕ

ਸਵੁੱਤ ਸਵਭ ਗ

510-494-4631
dpersselin@fremont.gov

ਸਿਫ ਰਸ਼ :ਾਂ
1.
ਸਵੁੱਤੀ ਿ ਲ 2021/22 ਲਈ ਮਲ ਾਂਕਣ ਮਲ ਾਂਕਣ (0.005%) ਦੇ $ 0.005 ਪਰਤੀ $ 100 ਦੀ ਅੁੱਗ
ਿਿੁੱਸਖਆ ਪਰੋਜੈਕਟ ਆਮ ਸਜੇੰਮੇਵ ਿੀ ਬ ਾਂਡ ਾਂ ਦੀ ਟੈਕਿ ਦਿ ਿਥ ਪਤ ਕਿੋ।
ਾਂ ੀ ਿੂੇੰ ਬੇਿਤੀ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫ ਇਿ ਿੇਫਟੀ ਪਰਜ
2.
ਅਲ ਮੇਡ ਕ ਉਟ
ੋ ਕ
ੈ ਟ ਦੇ ਜਿਿਲ ਬਕ ਇਦ ਬ ਾਂਡ ਾਂ ਦੇ ਿਬੇੰਧ ਸਵੁੱਚ
ਵੋਟਿ-ਮਿ਼ਿੂਿਸ਼ਦ ਲੇ ਵੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਸਹਿ ਦੀਆਾਂ ਿ ਿੀਆਾਂ ਟੈਕਿ ਯੋਗ ਜ ਇਦ ਦ ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਿ ਲਗ ਉਣ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਅਤੇ
ਅਸਧਕ ਿ ਦੇਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਮਤ ਅਪਣ ਓ।
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ਬੀ.

ਫਰੀਮ ਾਂਟ ਆਉਣ ਵ ਲੀ ਰੀਸਡਿਸਟਰਕਸਟੰਗ ਪਰੀਸਕਰਆ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦੀ ਜ ਣਕ ਰੀ - ਆਉਣ ਵ ਲੇ ਫਰੇਮੋਂਟ
ਰੀਸਡਿਸਟਰਕਸਟੰਗ ਪਰਸਕਰਆ ਦੇ ਸ਼ਸਹਰ ਦੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਤੁ ਤੀ ਿੰਖੇਪ
ਿੇੰਪਿਕ ਸਵਅਕਤੀ:
ਿ ਮ:
ਸਿਿਲੇ ਖ:
ਸਵਭ ਗ:
ਫੋਿ:
ਈ - ਮੇਲ:

ਅਮੈਂਡ ਗੈਲੋ
ਪਰਬੇੰਧਿ ਸਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ II
ਸਿਟੀ ਮੈਿੇਜਿ ਦ ਦਫਤਿ
510-284-4016
agallo@fremont.gov

ਸਕਰਿਟੀਿ ਸਬਰਗਿ
ੇ
ਸਡਪਟੀ ਸਿਟੀ ਮੈਿੇਜਿ ਿ

ਸਿਟੀ ਮੈਿੇਜਿ ਦ ਦਫਤਿ
510-284-4022
cbriggs@fremont.gov

ਸਿਫ ਰਸ਼: ਫਿੀਮ ਾਂਟ ਿੀਸਡਿਸਟਰਕਸਟੇੰਗ ਪਰਸਕਸਿਆ ਦੀ ਆਗ ਮੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜ ਣਕ ਿੀ ਅਤੇ ਪਰਿਤਤੀ ਜ ਣਕ ਿੀ ਿੂੇੰ ਿਵੀਕ ਿ
ਕਿੋ।

8. ਪਸਰਸ਼ਦ ਿੰਚ ਰ
ਏ.

ਪਸਰਸ਼ਦ ਰੈਫਰਲ - ਕੋਈ ਨਹੀ।ਾਂ

ਬੀ.

ਮੀਸਟੰਗ ਾਂ ਅਤੇ ਿਮ ਗਮ ਾਂ ਬ ਰੇ ਮੌਸਖਕ ਸਰਪੋਰਟ ਾਂ

9. ਮੁਲਤਵੀ

ਜਲ ਈ 13, 2021

ਾਂ
ਫਿੀਮ ਾਂਟ ਸਿਟੀ ਕ ਉਿਲ

ਪੇਜ 7

ਜਲ ਈ 13, 2021

ਾਂ
ਫਿੀਮ ਾਂਟ ਸਿਟੀ ਕ ਉਿਲ

ਪੇਜ 8

ACRONYMS
ਇੁੱਕ ਬੈਗ
ACE
ACFCD
ਏ.ਿੀ.ਟੀ.ਿੀ.
ACWD
ਏ.ਆਿ.ਬੀ.
BAAQMD
ਬ ਿਟ
ਬੀ.ਿੀ.ਡੀ.ਿੀ.
ਬੀ.ਐੁੱਮ.ਪੀ.
BMR
ਕਲਪਟਿ
ਿੀ ਬੀ ਿੀ
ਿੀ.ਡੀ.ਡੀ.
ਿੀ ਿੀ ਅਤੇ ਆਿ
ਿੀ.ਡੀ.ਬੀ.ਜੀ.
ਿੀਈਸਕਯੂ ਏ
ਿੀ.ਈ.ਆਿ.ਟੀ.
ਿੀ.ਆਈ.ਪੀ.
ਿੀ.ਐੁੱਿ.ਜੀ.
COF
ਕੂਪਿ
CSAC
ਿੀ.ਟੀ.ਿੀ.
ਡੀ ਬੀ
ਮਿ ਸਗਆ
ਡੀਯੂ / ਏਿੀ
ਈ.ਬੀ.ਆਿ.ਪੀ.ਡੀ.
EDAC
EIR
EIS

ERAF
ਈਵ
ਦੂਿ
ਫੇਮ
FFD
ਐਫਐਮਿੀ
ਐਫਪੀਡੀ
FRC
FUSD

ਜਲ ਈ 13, 2021

ਬੇ ਏਿੀਆ ਿਿਕ ਿ ਾਂ ਦੀ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਿ
ਅਲਟਮੋਂਟ ਕੇੰਸਪਊਟਿ ਐਕਿਪਰੈਿ
ਾਂ ੀ ਫਲੁੱ ਡ ਕੇੰਟਿੋਲ ਸ਼ਿਲਹ
ਅਲੇ ਮੇਡ ਕ ਉਟ
ਾਂ ੀ ਟਿ ਾਂਿਪੋਿਟੇਸ਼ਿ
ਅਲੇ ਮੇਡ ਕ ਉਟ
ਕਸਮਸ਼ਿ
ਾਂ ੀ ਵ ਟਿ ਸ਼ਿਲਹ
ਅਲੇ ਮੇਡ ਕ ਉਟ
ਕਲ ਿਮੀਸਖਆ ਬੋਿਡ
ਬੇ ਏਿੀਆ ਏਅਿ ਕਆਸਲਟੀ ਮੈਿੇਜਮੈਂਟ
ਸ਼ਿਲਹ
ਬੇ ਏਿੀਆ ਿੈਸਪਡ ਟਰ ਾਂਸਜਟ ਸ਼ਿਲਹ
ਬੇ ਬਚ ਓ ਅਤੇ ਸਵਕ ਿ ਕਸਮਸ਼ਿ
ਿਿਬੋਤਮ ਪਰਬਧ
ੇੰ ਿ ਅਸਭਆਿ
ਮ ਿਕੀਟ ਿੇਟ ਤੋਂ ਹੇਠ ਾਂ
ਕੈਲੀਫੋਿਿੀਆ ਿਿਵਜਿਕ ਕਿਮਚ ਿੀਆਾਂ
ਦੀ ਸਿਟ ਇਿਮੈਂਟ ਪਰਣ ਲੀ
ਕੈਲੀਫੋਿਿੀਆ ਸਬਲਸਡੇੰ ਗ ਕੋਡ
ਕਸਮਊਸਿਟੀ ਸਵਕ ਿ ਸਵਭ ਗ
ਪਰਵ ਿਗੀ, ਸ਼ਿਤ ਾਂ ਅਤੇ ਪ ਬੇੰਦੀਆਾਂ
ਕਸਮਊਸਿਟੀ ਸਵਕ ਿ ਬਲ ਕ ਗਿ ਾਂਟ
ਕੈਲੀਫੋਿਿੀਆ ਵ ਤ ਵਿਸਿਕ ਗਣ ਐਕਟ
ਕਸਮਊਸਿਟੀ ਐਮਿਜੈਂਿੀ ਪਰਸਤਸਕਰਆ ਟੀਮ
ਪੂੇੰਜੀ ਿਧ ਿ ਪਰੋਗਿ ਮ
ਕੇੰਪਰੈਿਡ ਕਦਿਤੀ ਗੈਿ
ਫਰੇਮੋਂਟ ਸ਼ਸਹਿ
ਕਸਮਊਸਿਟੀ ਓਿੀਐਾਂਟਡ ਪੋਲੀਸਿੇੰਗ ਅਤੇ
ਪਬਸਲਕ ਿੇਫਟੀ
ਕੈਲੀਫੋਿਿੀਆ ਿਟੇਟ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਿ ਆਫ
ਾਂ ੀ਼ਿ
ਕ ਉਟ
ਕੈਲੀਫੋਿਿੀਆ ਟਿ ਾਂਿਪੋਿਟੇਸ਼ਿ ਕਸਮਸ਼ਿ
ਡੈ ਿੀਬਲ
ਖਿੜ੍ ਵ ਤ ਵਿਣ ਪਰਭ ਵ ਦੀ ਸਿਪੋਿਟ
ਪਰਤੀ ਏਕੜ੍ ਸਵਚ ਿਸਹਣ ਵ ਲੀਆਾਂ
ਇਕ ਈਆਾਂ
ਈਿਟ ਬੇ ਿੀਜਿਲ ਪ ਿਕ ਸ਼ਿਲਹ
ਆਿਸਥਕ ਸਵਕ ਿ ਿਲ ਹਕ ਿ ਕਸਮਸ਼ਿ
(ਸ਼ਸਹਿ)
ਵ ਤ ਵਿਣ ਪਰਭ ਵ ਸਿਪੋਿਟ
(ਿੀਈਸਕਯੂ ਏ)
ਵ ਤ ਵਿਣ ਪਰਭ ਵ ਬ ਿੇ ਸਬਆਿ
(ਐਿਈਪੀਏ)
ਐਜੂਕੇਸ਼ਿ ਿੈਵੇਸਿਊ ਅਗੇਮੈਂਟੇਸ਼ਿ ਫੇੰਡ
ਐਮਿਜੈਂਿੀ ਵਹੀਕਲ ਐਕਿੈਿਵੇ
ਫਲੋ ਿ ਏਿੀਆ ਿੇਸ਼ੋ
ਫੈਡਿਲ ਐਮਿਜੈਂਿੀ ਪਰਬਧ
ੇੰ ਿ ਏਜੇੰਿੀ
ਫਿੀਮ ਾਂਟ ਫ ਇਿ ਸਵਭ ਗ
ਫਿੀਮ ਾਂਟ ਸਮ Municipalਂਾਂਿਪਲ ਕੋਡ
ਫਿੀਮ ਾਂਟ ਪਸਲਿ ਸਵਭ ਗ
ਪਸਿਵ ਿਕ ਿਿੋਤ ਕੇਂਦਿ
ਫਿੀਮ ਾਂਟ ਯੂ ਿੀਫ ਈਡ ਿਕੂਲ ਸ਼ਿਲਹ

ਜੀ.ਆਈ.ਐੁੱਿ
ਜੀ.ਪੀ.ਏ.
ਹਿਬੀ
ਐਚ.ਬੀ.ਏ.
ਐਚ.ਆਿ.ਿੀ.
ਆਈ.ਿੀ.ਐੁੱਮ.ਏ.

ਭੂਗੋਸਲਕ ਜ ਣਕ ਿੀ ਪਰਣ ਲੀ
ਿਧ ਿਣ ਯੋਜਿ ਿੋਧ
ਇਸਤਹ ਿਕ ਆਿਕੀਟੈਕਚਿਲ ਿਮੀਸਖਆ ਬੋਿਡ
ਹੋਮ ਸਬਲਡਿ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਿ
ਮਿੁੱ ਖੀ ਿੇੰਬੇੰਧ ਕਸਮਸ਼ਿ
ਾਂ ੀ ਮੈਿੇਜਮੈਂਟ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਿ
ਇੇੰਟਿਿੈਸ਼ਿਲ ਸਿਟੀ / ਕ ਉਟ

ਜੇ.ਪੀ.ਏ.
ਐਲਐਲਐਮਡੀ

ਿੇੰਯਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਥ ਿਟੀ
ਿੋਸ਼ਿੀ ਅਤੇ ਲੈਂ ਡਿਕੇਸਪੇੰਗ ਮੇਿਟੇਿੈਂਿ ਸ਼ਿਲਹ

ਐਲਓਿੀਿੀ
LOS
ਿਮਝੌਤ
ਐਮ.ਟੀ.ਿੀ.
ਐਿ.ਈ.ਪੀ.ਏ.
ਐਿ.ਐਲ.ਿੀ.
ਐਿ.ਪੀ.ਡੀ.ਈ.ਐੁੱਿ

ਕੈਲੀਫੋਿਿੀਆ ਦੇ ਸ਼ਸਹਿ ਾਂ ਦੀ ਲੀਗ
ਿੇਵ ਦ ਪੁੱਧਿ
ਿਮਝੌਤ ਮੈਮੋਿੇੰਡਮ
ਮੈਟਿੋਪੋਲੀਟਿ ਟਿ ਾਂਿਪੋਿਟੇਸ਼ਿ ਕਸਮਸ਼ਿ
ਿ ਸ਼ਟਿੀ ਵ ਤ ਵਿਣ ਿੀਤੀ ਐਕਟ
ਸ਼ਸਹਿ ਾਂ ਦੀ ਿੈਸ਼ਿਲ ਲੀਗ
ਿ ਸ਼ਟਿੀ ਪਰਦਸੂ ਸ਼ਤ ਸਡਿਚ ਿਜ ਐਲੀਮੀਿੇਸ਼ਿ ਸਿਿਟਮ

ਐਿ.ਪੀ.ਓ.
ਪੀ.ਿੀ.
ਪੀ ਡੀ
ਪੀਡੀਏ
ਪੀਯੂ ਿੀ
ਪੀਵੀਏਡਬਲਯੂ
ਪੀਡਬਲਯੂ ਿੀ
ਆਿ.ਐੁੱਫ.ਪੀ.
ਆਿ.ਐਫ.ਸਕ.
RHNA

ਿੇਬਿਹੁੱਡ ਪਰੀ਼ਿਿਵੇਸ਼ਿ ਆਿਡੀਿੈਂਿ
ਯੋਜਿ ਕਸਮਸ਼ਿ
ਯੋਜਿ ਬੁੱਧ ਸ਼ਿਲਹ
ਤਿਜੀਹ ਸਵਕ ਿ ਖੇਤਿ
ਪਬਸਲਕ ਿਹੂਲਤ ਾਂ ਕਸਮਸ਼ਿ
ਸਿਜੀ ਵ ਹਿ ਐਕਿੈਿਵੇ
ਪਬਸਲਕ ਵਿਕਿ ਇਕਿ ਿਿ ਮ
ਪਰਿਤ ਵ ਲਈ ਬੇਿਤੀ
ਯੋਗਤ ਵ ਾਂ ਲਈ ਬੇਿਤੀ
ਖੇਤਿੀ ਘਿ ਾਂ ਿੂੇੰ ਅਲ ਟਮੈਂਟ ਦੀ ਼ਿਿੂਿਤ ਹੈ

ਿੋਪ
ਸਿਡਰੋ

ਖੇਤਿੀ ਸਕੁੱਤ ਪਰੋਗਿ ਮ
ਸਿਹ ਇਸ਼ੀ ਸਕਿ ਇਆ ਵੁੱਧਣ ਝਗੜ੍ ਸਿਪਟ ਿ
ਆਿਡੀਿੈਂਿ
ਖੇਤਿੀ ਜਲ ਕਆਲਟੀ ਕੇੰਟਿੋਲ ਬੋਿਡ

RWQCB
SACNET

ਾਂ ੀ ਿ ਿਕੋਸਟਕਿ ਇਿਫੋਿਿਮੈਂਟ
ਦੁੱਖਣੀ ਅਲੇ ਮੇਡ ਕ ਉਟ
ਟ ਿਕ ਫੋਿਿ

ਬੇੰਦ ਕਿੋ

ਿ ਜ ਆਵ ਜ ਈ ਿਧ ਿ ਪਰੋਗਿ ਮ

ਟੀਿੀਆਿਡੀਐਫ
TOD
ਟੀਐਿ /
ਐਮਆਿਐਫ
ਯੂ ਬੀ ਿੀ
ਵੀ.ਟੀ.ਏ.
ਡਬਲਯੂ ਐਮਏ

ਟਰ ਈ-ਸਿਟੀ਼ਿ ਿੀਿ ਈਕਸਲੇੰ ਗ ਅਤੇ ਸਡਿਪੋ਼ਿਲ ਿਹੂਲਤ
ਪ ਿਗਮਿ ਓਿੀਐਾਂਡਡ ਸਵਕ ਿ
ਟਰ ਾਂਿਫਿ ਿਟੇਸ਼ਿ / ਪਦ ਿਥ ਮੜ੍ ਪਰ ਪਤ ਕਿਿ ਦੀ
ਿਹੂਲਤ
ਿੀ ਬੀ ਿੀ ਵੇਖੋ
ਿੈਂਟ ਕਲੇ ਿ ਵੈਲੀ ਟਰ ਾਂਿਪੋਿਟੇਸ਼ਿ ਅਥ ਿਟੀ
ਕੂੜ੍ ਪਰਬਧ
ੇੰ ਿ ਅਥ ਿਟੀ

਼ਿੈਡ.ਏ.
਼ਿੈਡਟੀਏ

਼ਿੋਸਿੇੰਗ ਪਰਬਧ
ੇੰ ਕ
਼ਿੋਸਿੇੰਗ ਟੈਕਿਟ ਿੋਧ

ਾਂ
ਫਿੀਮ ਾਂਟ ਸਿਟੀ ਕ ਉਿਲ

ਪੇਜ 9

ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਸਟੰਗ ਅਤੇ ਚੈਨਲ 27
ਬਰ ਡਕ ਿਟ ਿਕਲ
ਤ ਰੀਖ਼

ਿਮ ਾਂ

ਮੀਸਟੰਗਸਕਿਮ

ਸਟਕ ਣ

ਕੇਬਲਚੈਨਲ
27

ਜੁਲ ਈ 13, 2021

ਸ਼ ਮ 5:30
ਵਜੇ

ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਸਟੇੰਗ ਵਿਕਿੈਸ਼ਿ

ਪਸਿਸ਼ਦ ਚੈਂਬਿ ਾਂ

ਜੀ

ਜੁਲ ਈ 13, 2021

7:00 ਵਜੇ

ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਸਟੇੰਗ

ਪਸਿਸ਼ਦ ਚੈਂਬਿ ਾਂ

ਜੀ

ਜੁਲ ਈ 13, 2021

7:00 ਵਜੇ

ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਸਟੇੰਗ ਬੇੰਦਿੈਸ਼ਿ

ਪਸਿਸ਼ਦ ਚੈਂਬਿ ਾਂ

ਜੀ

ਜੁਲ ਈ 13, 2021

7:00 ਵਜੇ

ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਸਟੇੰਗ

ਪਸਿਸ਼ਦ ਚੈਂਬਿ ਾਂ

ਜੀ

ਿੀ ਿੀ / ਐਫ ਐੁੱਿ ਡੀ ਡੀ ਿੇੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਸਟੇੰਗ* ਰੱਦ

ਜੁਲ ਈ 13, 2021

*

ਜੁਲ ਈ 27,2021

ਕੋਈ 7 ਪਰਧ ਿ ਮੇੰਤਿੀ ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਸਟੇੰਗ (4
ਮੇੰਗਲਵ ਿ)

ਅਗਿਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ

ਿਤੇੰਬਿ ਤੁੱਕ ਛੁੱਟੀ ਸਵੁੱਚ ਪਸਿਸ਼ਦ

ਿੀ ਿੀ / ਐਫ ਐੁੱਿ ਡੀ ਡੀ ਿੇੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਸਟੇੰਗ* ਰੱਦ

24 ਅਗਿਤ, 2021

*

ਿਤੰਬਰ 7, 2021

7:00 ਵਜੇ

ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਸਟੇੰਗ

ਪਸਿਸ਼ਦ ਚੈਂਬਿ ਾਂ

ਜੀ

14 ਿਤੰਬਰ, 2021

7:00 ਵਜੇ

ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਸਟੇੰਗ

ਪਸਿਸ਼ਦ ਚੈਂਬਿ ਾਂ

ਜੀ

21 ਿਤੰਬਰ, 2021

7:00 ਵਜੇ

ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਸਟੇੰਗ

ਪਸਿਸ਼ਦ ਚੈਂਬਿ ਾਂ

ਜੀ

ਿਤੰਬਰ 28, 2021

ਸ਼ ਮ 5:30
ਵਜੇ

ਿੀ ਿੀ / ਐਫ ਐੁੱਿ ਡੀ ਡੀ ਿੇੰਪਿਕ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਸਟੇੰਗ

ਟੀ.ਬੀ.ਡੀ.

ਜੀ

ਿੋਮਵ ਰ, 4 ਅਕਤਬਰ,
2021

ਸ਼ ਮ 5:30
ਵਜੇ

ਕੋਈ 7 ਪਰਧ ਿ ਮੇੰਤਿੀ ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਸਟੇੰਗ (4
ਮੇੰਗਲਵ ਿ)
ਿ ਾਂਝੀ ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ / ਐਫਯੂ ਐਿ
ੁੱ ਡੀ
ਪਸਿਸ਼ਦ ਚੈਂਬਿ ਾਂ
ਮੀਸਟੇੰਗ

5 ਅਕਤਬਰ, 2021

7:00 ਵਜੇ

ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਸਟੇੰਗ

ਪਸਿਸ਼ਦ ਚੈਂਬਿ ਾਂ

ਜੀ

12 ਅਕਤਬਰ, 2021

7:00 ਵਜੇ

ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਸਟੇੰਗ

ਪਸਿਸ਼ਦ ਚੈਂਬਿ ਾਂ

ਜੀ

19 ਅਕਤਬਰ, 2021

7:00 ਵਜੇ

ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਸਟੇੰਗ

ਪਸਿਸ਼ਦ ਚੈਂਬਿ ਾਂ

ਜੀ

12 ਅਕਤਬਰ, 2021

ਸ਼ ਮ 5:30
ਵਜੇ

ਿੀ ਿੀ / ਐਫ ਐੁੱਿ ਡੀ ਡੀ ਿੇੰਪਿਕ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਸਟੇੰਗ

ਪਸਿਸ਼ਦ ਚੈਂਬਿ ਾਂ

ਜੀ

ਿਤੰਬਰ 28, 2021

ਜੀ

ਕੋਈ 7 ਪਰਧ ਿ ਮੇੰਤਿੀ ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦੀ
ਮੀਸਟੇੰਗ (4 ਮੇੰਗਲਵ ਿ)

12 ਅਕਤਬਰ, 2021
ਨਵੰਬਰ 2, 2021

7:00 ਵਜੇ

ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਸਟੇੰਗ

ਪਸਿਸ਼ਦ ਚੈਂਬਿ ਾਂ

ਜੀ

9 ਨਵੰਬਰ, 2021

7:00 ਵਜੇ

ਸਿਟੀ ਪਸਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਸਟੇੰਗ

ਪਸਿਸ਼ਦ ਚੈਂਬਿ ਾਂ

ਜੀ

ਜਲ ਈ 13, 2021

ਾਂ
ਫਿੀਮ ਾਂਟ ਸਿਟੀ ਕ ਉਿਲ
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