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પર્સનલ ટ્રાન્ર્પોર્ટશેન કપંનીઓન ેલાયર્ન્ર્ આપવા માર્ટ ેકાઉન્ન્ર્લની મજૂંરી 

બ્રૅમ્પર્ટન, ઓન્ર્ટારરયો – બ્રૅમ્પર્ટન ર્ીર્ટી કાઉન્ન્ર્લે આજે મોબાઇલ લાયર્નન્ર્ંગ ઉપન્નયમમા ંર્ુધારાને મંજૂર કરીને નવા પર્સનલ ટ્રાન્ર્પોર્ટેશન 

કંપની (PTC) વાહન લાયર્ન્ર્ વગસનું ર્જસન કયુું. નવા વગસ હેઠળ, રાઇડ-શેરરંગ કંપનીઓ જેમક ેઊબર (Uber) અન ેન્લફ્ર્ટ (Lyft) હવ ે

કાયદેર્ર રીતે બ્રૅમ્પર્ટનમા ંકામ કરી શકશે.  

ગ્રાહકો, ર્ટૅન્સર્ ઉદ્યોગ અને PTCની રૂન્િઓ અને જરૂરરયાતો ર્મતોલ રહે તનેી ખાતરી કરવાના આશયથી કમસિારીઓએ મોબાઇલ 

લાયર્નન્ર્ંગ ઉપન્નયમની ર્મીક્ષા શરૂ કરી હતી. ર્મીક્ષામા ંઉપન્નયમમા ંર્ુધારા લાવવા માર્ટે ધ્યાન પર લેવામાં આવેલ મદુ્દાઓમા ંવ્યાપકપણ ે

ન્હસ્ર્ેદારોનો ર્હભાગ અને અન્ય નગરપાન્લકાઓની શે્રષ્ઠ પ્રણાન્લઓને બેન્િમાકસ કરવાનું ર્ામેલ હતુ.ં 

આ ર્મીક્ષા હાથ ધરવામા ંઆવી ત્યાર ેજાહેર જનતાની ર્લામતી અને ગ્રાહક ર્ુરક્ષા અન્તમહત્ત્વપણૂસ અગ્રતાઓ હતી. નવા વાહન લાયર્ન્ર્ 

વગસમાં જરૂરી છે કે PTC વાહનિાલક અને વાહનની માન્હતી એકન્િત કર ેઅને ઉપન્નયમની જરૂરરયાતો પણૂસ કર ેછે ક ેકેમ તે ર્ુન્નન્ચિત કરવા 

તમામ વાહનોને ઝીણવર્ટથી િકાર્.ે જે વાહન િાલકો PTCના ઍપ્ર્ પર રહવેાની અરજી કર ેતેઓ તમામ પર PTC ર્ીર્ટીની લાયર્નન્ર્ંગ 

થ્રેષ્હોલ્ડ નીન્ત લાગ ુકરશ ેજેમાં વાહનિાલકના રેકૉડસ િેક તમેજ ગુન્હાન્હત પષૃ્ઠભૂની િકાર્ણીનો ર્માવશે થાય છે.  PTCએ વીમાનો પુરાવો 

આપવો જરૂરી છે અન ેતેઓએ ર્ીર્ટીન ેતેમની કોઇ પણ નીન્તઓમા ંફેરફારો થાય તે જણાવવાનું રહેશ.ે જો કોઇ PTC વાહનિાલક પાર્ ે

તેમની પોતાની કમર્શયસલ વીમા પૉન્લર્ી હોય તો PTC માર્ટે તે તમામ ર્મયે માન્ય હોય તે ર્ુન્નન્ચિત કરવું આવર્શયક છે જ્યારે પણ તે વાહન 

િાલક ઍપનો ઉપયોગ કરતા હોય. PTC ર્ાથ ેર્ંલગ્ન વાહનો આ મુજબના હશ:ે 

 મહત્તમ ર્ાત વર્સ જૂના હશ ે

 ટ્રંક એર્ટલેક ેડીકીમા ંવ્હીલિેર અથવા અન્ય ન્હલિાલના ઉપકરણો આવી શક ેએર્ટલી ક્ષમતા હોવી જોઇશે 

 લાયર્ન્ર્ જારી કરનાર દ્વારા મંજૂર કરેલ ઓળખ ર્ૂિક એર્ટલેકે આઇડેન્ન્ર્ટફાયર દશાસવવાનો રહેશે. 

 PTC દ્વારા જારી થયેલ માન્ય અળખ કાડસ પર ર્ૂન્િત હશ ેજેમા ંવીમા આવરણનો ર્માવેશ થશ ે 

ઉપન્નયમ હેઠળ, PTCના કોઇ મહત્તમ કે લઘુત્તમ દર નહીં હશ.ે લાગુ હોય તેવી કોઇ પણ ર્જસ  પ્રાઇનર્ંગ (જેમાં માંગના આધાર ેદર બદલાય) 

ર્ન્હતના દરની તેઓએ ગ્રાહકને જાણ કરવાની રહેશે અન ેગ્રાહક દ્વારા ન્વનંતી કરવામા ંઆવે તેવા ર્વારીના અંદાજીત દર પૂરા પાડવાના 

રહેશે.  PTCએ તેમના વેબપેજ પર પણ દર ર્ૂન્િત કરવા જરૂરી છે અને કોઇ પણ શલુ્કો હોય તે છૂર્ટા દશાસવીન ેગ્રાહકોન ેરર્ીદો પૂરી પાડવાની 

રહેશે.  

રાઇડ શેરરંગ કંપનીઓના લાયર્નન્ર્ગંથી બ્રૅમ્પતનના ખાનગી પરરવહન ઉદ્યોગમાં સ્પધાસત્મકતા અન ેઇનોવેશન વધશે અન ેશહેરના યુવાન 

ર્ટેકનોલોજીમાં માહેર અને ઝડપથી વધતી ન્નવાર્ી વસ્તીની પરરવહનની જરૂરરયાતો ર્ુરન્ક્ષત રીતે પૂણસ કરશે. કમસિારીઓ PTC પર અનપુાલન 

માર્ટ ેએકધારી દેખરખે રાખશ ેઅન ેલાયર્નન્ર્ંગના ર્મયપિકમા ંકોઇ પણ ફેરફારો કરવા માર્ટે આશરે એક વર્સમા ંકાઉન્ન્ર્લને અહવેાલ આપશ.ે  



 

 

બ્રૅમ્પર્ટનની PTC અને મોબાઇલ લાયર્નન્રં્ગ ઉપન્નયમ ન્વશેની વધુ જાણકારી મારે્ટ અહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca  

સવોર્ટ:  

"બ્રૅમ્પર્ટનની વસ્તી ઝડપથી વધી રહી િે અન ેઆપણા નાગરરકો વધ ુલવિીક પરરવહનના ન્વકલ્પો માગંી રહ્યા છે જેન્થ શહેર અન ેબહાર જઈ 

શકાય. ર્ટૅન્સર્ એડવાયઝરી કન્મર્ટીએ કાઉન્ન્ર્લ વતી બહુ મહેનત કરી છે, હંુ આ કન્મર્ટીના દરેક ર્દસ્યોનો આભાર માનું છંુ. કન્મર્ટીની વ્યાપક 

પરામશસ પ્રરિયા મારફત ર્ીર્ટી મોબાઇલ લાયર્નન્ર્ંગ ઉપન્નયમનું ર્જસન કરી શસયા જે જાહેર જનતાની ર્ુરક્ષા ર્ુન્નન્ચિત કર ેછે અન ેર્ાથે જ 

અર્રકારક રીતે રહવેાર્ીઓ અન ેમુલાકાતીઓની પરરવહનની જરૂરરયાતો ર્ંતોર્ ેછે." 

-       મેયર ન્લન્ડા જેફ્રી 

-30- 

 
બ્રમૅ્પર્ટન ન્વશાળ આયોજનો ન્વર્ ેન્વિાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકર્ ધરાવતું ભન્વષ્ય મારે્ટ તયૈાર રં્ગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા ર્મદુાયની વૃન્દ્ધ, યુવાની અન ેવૈન્વધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવશેન રૂ્પર કૉરરડોર ખાતે ન્સ્થત છીએ જ્યાં રોકાણોન ેપ્રોત્ર્ાન્હત કરીએ છીએ અન ેવૈન્ચવક સ્તરે અમારી ર્ફળતામાં વૃન્દ્ધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગન્તશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો િાંપે છે અન ેઅહીં કામ કરતા લોકોમાં ગૌરવની લાગણીનો રં્િાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ર્ટનન ેઆગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેથી તે એક જોડાણ 

ધરાવતું શહેર બન ેજે પ્રવતસનાત્મક, વ્યાપક અન ેર્ાહન્ર્ક હોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અહીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 
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