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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੈਲੱਟ ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ ਗਾਈਡ - ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੀਆ ਂਚੋਣਾਂ

Proposition 1 - ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 1
Provides a state constitutional right to reproductive freedom, including the right to an abortion 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਸੰਿਵਧਾਿਨਕ ਤੌਰ �ਤੇ ਗਰਭ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਕਾ,ਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਸੋਧ
YES - ਹਾਂ NO - ਨਹ�

A "yes" vote supports amending the State of California's constitution
to guarantee an individual's reproductive freedom, which is defined

to include a right to an abortion and a right to contraceptives.
ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 1 �ਤੇ ਹਾ ਂਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਸੋਧ
ਿਜਸ ਮੁਤਾਿਬਕ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ � ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਕਾ ਂਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਭਪਾਤ (ਅਬੋਰਸ਼ਨ) ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਗਰਭ ਿਨਰੋਧਕ
ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਜਾ ਂਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ। ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ� ਫੈਡਰਲ

(ਕ�ਦਰ) ਪੱਧਰ �ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਕਾਇਮ ਇਸ ਹੱਕ � ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਹੱਕ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

A "no" vote opposes this amendment and does not add a right
to reproductive freedom in the State of California

constitution.
ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 1 �ਤੇ ਨਹ� ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਿਵੱਚ
ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਗਰਭ ਿਨਰੋਧਕ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਜਾ ਂਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ

ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 

Supporters - ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ

opponents - ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ

Governor Gavin Newsom, Senator Alex Padilla, California Medical
Association, California Nurses Association, California Democratic Party
ਗਵਰਨਰ ਗੈਿਵਨ ਨੀਊਸਮ, ਸੈਨੇਟਰ ਐਲਕਸ ਪਡੀਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੈਡੀਕਲ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਰਸਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੈਮੋ�ੈਿਟਕ ਪਾਰਟੀ

Republican Party of California
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਰਪਬਿਲਕਨ ਪਾਰਟੀ

Proposition 26 - ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 26
Legalizes sports betting at American Indian gaming casinos and licensed racetracks in California

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਚ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕਨ ਵਰਗਾ ਂਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਕਸੀਨ�  ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰੇਸਟ�ੈਕਾ ਂਿਵਚ ਖੇਡਾ ਂ�ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ � ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

A "yes" vote supports (i) legalizing sports betting at American Indian
gaming casinos and licensed racetracks in California; (ii) taxing

profits from sports betting at racetracks at 10%; and (iii) legalizing
roulette and dice games at tribal casinos.

ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 26 ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਮੂਲ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਗਾ ਂਵੱਲ� ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੂਆਖਾਿਨਆ ਂ(ਕਸੀਨ� ) ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ
ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੌੜਾ ਂਵਾਿਲਆ ਂਜਗ�ਾਵਾ ਂਿਵਖੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਿਲਆ ਂ�ਤੇ ਸੱਟਾ
ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਸਟ�ੈਕਾ ਂਿਵਖੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ �ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੂਲ�ਟ ਅਤੇ ਿਛੱਕੂ ਦੀਆ ਂਖੇਡਾਂ
� ਵੀ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕਨਾ ਂਵੱਲ� ਚਲਾਏ ਜਾਦਂੇ ਕਸੀਨ� ਆ ਂਿਵੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਮਲੇਗੀ। 

A "no" vote opposes this ballot initiative and
continues to prohibit sports betting in California

and roulette and dice games at tribal casinos.
ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 26 �ਤੇ ਨਹ� ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਖੇਡਾ ਂ�ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਬੀਿਲਆਂ
ਅਧੀਨ ਕਸੀਨ� ਆ ਂਿਵੱਚ ਰੂਲ�ਟ ਅਤੇ ਿਛੱਕੂ ਦੀਆ ਂਖੇਡਾ ਂ�ਤੇ

ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 

Supporters - ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ

opponents - ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ

Many American Indian Tribes that own Casinos
ਉਹ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਜੋ ਕਸੀਨ�  ਚਲਾ�ਦੇ ਹਨ 

Many Corporate Gaming Casinos
ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਕਸੀਨ�

YES - ਹਾਂ NO - ਨਹ�



Proposition 27 - ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 27
Legalize Sports Betting and Revenue for Homelessness  Prevention Fund Initiative
ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਰਾਹ� ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਿਲਆ ਂ�ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਹੋਮਲ�ਸ ਰੋਕਥਾਮ ਫ਼ੰਡ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ 

A "yes" vote supports legalizing online and mobile sports betting for
persons 21 years of age or older, establishing regulations for the

mobile sports betting industry, imposing a 10% tax on sports
betting revenues and licensing fees, and allocating tax revenue to
an account for homelessness programs and an account for tribes

not operating sports betting.
ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 27 �ਤੇ ਹਾ ਂਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ 21 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਔਨਲਾਈਨ ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹ� ਖੇਡਾ ਂ�ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਾਉਣ � ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਿਮਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਨਵ� ਿਨਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ �ਤੇ 10% ਟੈਕਸ ਲਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠਾ
ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਹੋਮਲ�ਸ ਪ�ੋਗਰਾਮਾ ਂਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ

ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਗਾ ਂਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।

A "no" vote opposes this ballot initiative and continues to
prohibit sports betting in California.

ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 27 �ਤੇ ਨਹ� ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ
ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹੋ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਖੇਡਾ ਂ�ਤੇ

ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ �ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 

Supporters - ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ

opponents - ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ

Many American Indian Tribes that own Casinos
ਉਹ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਜੋ ਕਸੀਨ�  ਚਲਾ�ਦੇ ਹਨ 

Many Corporate Gaming Casinos
ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਕਸੀਨ�

YES - ਹਾਂ NO - ਨਹ�

Proposition 28 - ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 28
Art and Music K-12 Education Funding Initiative

ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ

A "yes" vote supports this ballot initiative to: 1) require an annual
source of funding for K-12 public schools for arts and music

education equal to, at minimum, 1% of the total state and local
revenues that local education agencies receive; 2) distribute a

portion of the additional funding based on a local education
agency's share of economically disadvantaged students; and 3)
require schools with 500 or more students to use 80% of the

funding for employing teachers and 20% to training and materials.
ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 28 �ਤੇ ਹਾ ਂਦੀ ਵੋਟ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ: (1)
ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ�ਵ� ਤੱਕ ਦੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਅਦਾਿਰਆ ਂ(ਸਕੂਲ ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ) � ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾ ਂਵੱਲ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ
ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1% ਿਹੱਸਾ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾ ਂਿਵੱਚ ਪੜ�ਾਈ ਲਈ

ਹੋਵੇਗਾ। (2) ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ �ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ �ਤੇ ਸਕੂਲਾ ਂ� ਵਧੇਰੇ ਫੰਿਡੰਗ (3) 500 ਤ� ਵੱਧ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾ ਂਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਫੰਿਡੰਗ ਦਾ 80% ਿਹੱਸਾ
ਅਿਧਆਪਕਾ ਂ� ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ 20% ਿਹੱਸਾ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੜ�ਾਈ

ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਮਾ-ਂਸਮੱਗਰੀ �ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵ ੇ

A "no" vote opposes requiring an annual source of funding
for K-12 public schools for arts and music education equal
to, at minimum, 1% of the total state and local revenues

that local education agencies receive.
ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 28 �ਤੇ ਨਹ� ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਫੰਿਡੰਗ

ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੋ। 

Supporters - ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ

opponents - ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ

California Teachers Association
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

None Listed
ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹ�

YES - ਹਾਂ NO - ਨਹ�



Proposition 29 - ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 29
Dialysis Clinic Requirements Initiative
ਡਾਏਆਲੀਿਸਸ ਕਲੀਿਨਕਾ ਂਲਈ ਨਵ� ਿਨਯਮ

A "yes" vote supports this ballot initiative to require dialysis clinics
to have at least one physician, nurse practitioner, or physician

assistant while patients are being treated; report data on dialysis-
related infections; and not discriminate against patients based on

the source of payment for care.
ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 29 �ਤੇ ਹਾ ਂਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਡਾਏਆਲੀਿਸਸ ਕਲੀਿਨਕ
ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ
ਜਾ ਂਸਹਾਇਕ ਡਾਕਟਰ (ਿਫਿਜ਼ਸ਼ੀਅਨ ਅਿਸਸਟ�ਟ) ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ

ਇਹ ਿਨਯਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਡਾਏਆਲੀਿਸਸ ਕਲੀਿਨਕ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂ� ਹੋਈ
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ � ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ਼ੰੋਰ�ਸ ਜਾਂ
ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ �ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ

ਿਵਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। 

A "no" vote opposes this ballot initiative and allows
dialysis clinics to remain as they currently are.
ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 29 �ਤੇ ਨਹ� ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ

ਡਾਏਆਲੀਿਸਸ ਕਲੀਿਨਕ ਿਜਵ� ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ
ਤਰ�ਾ ਂਚੱਲਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। 

Supporters - ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ

opponents - ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ

SEIU-UHW Labor Union
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੈਮੋ�ੈਿਟਕ ਪਾਰਟੀ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰ

ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ

Republican Party of California
California Chamber of Commerce
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਰਪਬਿਲਕਨ ਪਾਰਟੀ

ਡਾਏਆਲੀਿਸਸ ਕਲੀਿਨਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਕੰਪਨੀਆਂ
 

YES - ਹਾਂ NO - ਨਹ�

Proposition 30 - ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 30
Tax on Income Above $2 Million for Zero-Emissions Vehicles and Wildfire Prevention Initiative

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾ ਂਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਧੂੰਆ ਂਨਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਉਨ�ਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਚਂੇ ਲਈ 2 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤ� ਵੱਧ ਆਮਦਨ �ਤੇ
ਟੈਕਸ ਿਵੱਚ 1.75% ਵਾਧਾ

A "yes" vote supports increasing the tax on personal income above
$2 million by 1.75% and dedicating the revenue to zero-emission
vehicle subsidies; zero-emission vehicle infrastructure, such as
electric vehicle charging stations; and wildfire suppression and

prevention programs.
ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 30 �ਤੇ ਹਾ ਂਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾ ਂਦੀ ਰੋਕਥਾਮ,
ਧੂੰਆ ਂਨਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾ ਂਲਈ, ਅਤੇ ਉਨ�ਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਚਂੇ
(ਿਜਵ� ਿਕ ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਗੱਡੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਚਾਰਜਰ ਸਟੇਸ਼ਨ) � ਸਥਾਿਪਤ
ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬਿਸਡੀ ਲਈ 2 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤ� ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ

ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਟੈਕਸ ਿਵੱਚ 1.75% ਵਾਧਾ।

A "no" vote opposes this ballot initiative and does not
increase taxes on those with personal income above

$2 million.
ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 30 �ਤੇ ਨਹ� ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ 2 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤ�
ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂ�ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹ� ਵਧੇਗਾ। 

Supporters - ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ

opponents - ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ

California Democratic Party, Lyft, 
Representative Ro Khanna

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੈਮੋ�ੈਿਟਕ ਪਾਰਟੀ, ਿਲਫਟ, 
ਰੈਪ�ੀਜ਼�ਟੇਿਟਵ ਰੋ ਖੰਨਾ 

Governor Gavin Newsom
Republican Party of California
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਰਪਬਿਲਕਨ ਪਾਰਟੀ

ਗਵਰਨਰ ਗੈਿਵਨ ਨੀਊਸਮ

YES - ਹਾਂ NO - ਨਹ�



Proposition 31 - ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 31
Flavored Tobacco Products Ban Referendum

ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ �ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

A "yes" vote is to uphold the ban on the 
sale of flavored tobacco products.

 
ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 31 �ਤੇ ਹਾ ਂਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੱਲ� 2020 ਿਵੱਚ
ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ �ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾ�ਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। 

A "no" vote is to repeal the ban and keep the sale of
flavored tobacco legal in the state of California.

 
ਪ�ੌਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ 31 �ਤੇ ਨਹ� ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੱਲ� ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ �ਤੇ ਲਗਾਈ
ਪਾਬੰਦੀ ਹੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। 

Supporters - ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ opponents - ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚGovernor Gavin Newsom
California Teachers Association

ਗਵਰਨਰ ਗੈਿਵਨ ਨੀਊਸਮ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

Republican Party of California
R.J. Reynolds Tobacco Company
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਰਪਬਿਲਕਨ ਪਾਰਟੀ
ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਿਸਗਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ

YES - ਹਾਂ NO - ਨਹ�

Measure L - Sacramento
ਮੈਯੱਰ L (ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ)

Creates New Sacramento Children's Fund
ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਿਚਲਡਰਨ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

Measure L would establish a Sacramento Children’s Fund to support
youth development and youth violence prevention programs for

children and youth less than 25 years old. 
 

ਮੈਯੱਰ L �ਤੇ ਹਾ ਂਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਿਚਲਡਰਨ ਫ਼ੰਡ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ � ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਇਹ ਫ਼ੰਡ 25 ਸਾਲ ਤ� ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਅਤੇ
ਬੱਿਚਆ ਂ� ਗਲਤ ਆਦਤਾ ਂਅਤੇ ਸੰਗਤ ਤ� ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ�ਾ ਂ� ਸੇਧ ਦੇਣ

ਵਾਲੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

A "no" vote would not create a Sacramento Children's
Fund to support positive youth development and youth
violence prevention programs” for children and youth

less than 25 years old.
 

ਮੈਯੱਰ L �ਤੇ ਨਹ� ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ
ਿਚਲਡਰਨ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੋ। 

Supporters - ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ opponents - ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ
JAKARA MOVEMENT

SacKidsFirst
Mayor Darrell Steinberg

ਜੈਕਾਰਾ ਮੂਵਮ�ਟ
ਸੈਕਿਕਡਜ਼ਫਰਸਟ ਸੰਸਥਾ

ਮੇਅਰ ਡੈਰਲ ਸਟਾਈਨਬਰਗ
 

Sacramento City 
Councilmember - Jeff Harris

ਜ�ਫ ਹੈਿਰਸ, ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਿਸਟੀ ਕ�ਸਲਮ�ਬਰ 

YES - ਹਾਂ NO - ਨਹ�


