ਸਿਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਸਨਰਪੱਖ ਸਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ
ਸਿਟੀ ਔਫ਼ Madera ਦੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਸਂ ਿਲ ਨੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਿ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰੀ
ਦੇਣ ਵਾਿਤੇ ਕਸਿਣ ਲਈ 3 ਨਵੂੰਬਰ 2020 ਦੇ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਸਵਧੇਅਕ _ ਰੱਸਿਆ ਿੈ।
ਜੇ ਮਨਜ਼ਰ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਸਵਧੇਅਕ _ ਸਿਟੀ ਸਵੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਰੇਕ ਭੂੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੈਕਿ ਲਗਾਏਗਾ। “ਭੂੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਿੈ ਸਕ ਭੂੰਗ ਜਾਂ ਉਦਯੋਸਗਕ ਭੂੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਸਵਧੀ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਭੂੰਗ, ਭੂੰਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਉਦਯੋਸਗਕ ਭੂੰਗ, ਉਦਯੋਸਗਕ ਭੂੰਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ
ਿਿਾਇਕ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਿਿਾਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਵੂੰਡ, ਸਨਰਮਾਣ, ਸਮਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਣਾ,

ਰਪਾਂਤਰਣ, ਿੂੰਿਾਧਨ, ਸਤਆਰੀ, ਭੂੰਡਾਰਨ, ਪੈਕੇਸਜੂੰਗ, ਿਪੁਰਦਗੀ, ਟੈਿਸਟੂੰਗ, ਸਡਿਪੈਂਸਿੂੰਗ, ਸਰਟੇਸਲੂੰ ਗ ਅਤੇ ਿੋਲਿੇਲ

ਦੇ ਕੂੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਪਰ ਇਿਨਾਂ ਤੱਕ ਿੀ ਿੀਸਮਤ ਨਿੀ ਂ ਿਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਿ ਲਾਭ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਜਾਂ
ਲਾਭ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਨਿੀ ਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।
ਭੂੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਿਾਲਾਨਾ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਿ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਕ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪਰਤੀ ਕੈਨੋਪੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ 'ਤੇ
$10.00 (ਮਸਿੂੰਗਾਈ ਅਨੁ ਿਾਰ ਸਵਵਿਸਿਤ ਕਰਨ ਯੋਗ), ਸਰਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ 6% ਅਤੇ ਦਜੇ
ਅਸਜਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ 4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੀ ਂ ਿੋਵੇਗਾ। ਸਿਟੀ ਦਾ ਅਨੁ ਮਾਨ ਿੈ ਸਕ ਸਵਧੇਅਕ _ ਿਾਲਾਨਾ
$720,000.00 ਤੋਂ $1,080,000.00 ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ। ਸ਼ਸਿਰ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੂੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਇਿ ਟੈਕਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿੀ ਂ ਆਉਣਗੇ।

ਟੈਕਿ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਸਂ ਿਲ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਿ ਦੁਆਰਾ ਸਵਵਿਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਸਂ ਿਲ
ਂ ੀ ਿੈ। ਅਸਧਕਤਮ ਟੈਕਿ ਦਰਾਂ
ਉੱਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰ ਅਸਧਕਤਮ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੀ ਂ ਜਾਉਦ
ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਵੱਚ ਸਿਟੀ ਔਫ਼ Madera ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ਰੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੋਏਗੀ।
ਸਵਧੇਅਕ, ਜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਿ ਅਪਣਾਏਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਸਿਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨ

ਿੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਿ ਨੂੰ Madera ਸਮਉਸਂ ਿਪਲ ਕੋਡ ਸਵੱਚ ਕੋਡਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰ ਕਰ
ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਸਵਧੇਅਕ _ ਆਰਡੀਨੈਂਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਕ ਸਿਟੀ ਔਫ਼ Madera ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਨਿੀ ਂ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇਿਨੂੰ ਸਲਿਣ ਦੇ ਿਮੇਂ, ਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਿ ਸਵਧੇਅਕ ਦੇ ਤਸਿਤ ਟੈਕਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਲਆਂਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਿਤਾਸਵਤ
ਬਾਲਗ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂੰਗ ਿਬੂੰਧੀ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿੀ ਂ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਸਕ, ਸਿਟੀ

ਕਾਉਸਂ ਿਲ ਅਸਜਿੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਨਯੂੰਸਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਿ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰ
ਸਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਵਧੇਅਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿੀ ਸ਼ਸਿਰ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਤੀਸਵਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ
'ਤੇ ਨਿੀ ਂ ਿਮਸਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਸਵਧੇਅਕ _ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਿ ਿੈ। ਇਿ ਟੈਕਿ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਿਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਸਿਰ ਦੇ ਆਮ ਫੂੰਡ ਸਵੱਚ ਜਮਹਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਿਨੂੰ ਸਕਿੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਿਰਕਾਰੀ ਮਕਿਦ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ।
ਪਾਿ ਿੋਣ ਲਈ ਸਵਧੇਅਕ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਔਫ਼ Madera ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਿੁਸਗਣਤੀ (50% ਤੋਂ 1
ਵੱਧ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ।
ਸਵਧੇਅਕ _ 'ਤੇ “ਿਾਂ” ਵੋਟ ਭੂੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਿ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟ ਿੈ।
ਸਵਧੇਅਕ 'ਤੇ "ਨਿੀ"ਂ ਵੋਟ, ਭੂੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਿ ਦੇ ਸਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਿੈ।
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