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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਲਾਇਸੈਂਸਸਿੰ ਗ ਉਪ-ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਦੀ ਸਮੀਸਿਆ ਕਰੇਗਾ  
ਉਬਰ (Uber) ਨ ੂੰ  ਸ਼ਹਿਰ ਹਵਿੱਚ ਕੂੰਮਕਾਜ ਬੂੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਹਕਿਾ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਸਟੀ ਕਾਉਂਹਸਲ ਨੇ ਅਿੱ ਜ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਸੈਂਹਸੂੰ ਗ ਉਪ-ਕਾਨ ੂੰ ਨ (Mobile Licensing By-law) ਦੀ ਸਮੀਹਿਆ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕਰਾਏ-ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੂੰਪਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਨਯੂੰ ਹਤਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ 
ਸਮੀਹਿਆ ਹਵਿੱ ਚ ਟੈਕਸੀਕੈਬਾਂ, ਹਲਮੋਹਿਨ ਅਤੇ ਿੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਕੂੰਪਨੀਆਂ (TNCs) ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੀਆਂ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਉਬਰ (Uber), ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ 
ਸੁਰਿੱ ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਿੱ ਹਿਆ ਮੁਿੱ ਿ ਤਰਜੀਿਾਂ ਿੋਣਗੀਆਂ।  
 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਵਿੱ ਚ ਉਬਰ (Uber) ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕੂੰਮਕਾਜ ਹਸਟੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਸੈਂਹਸੂੰ ਗ ਉਪ-ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦਾ ਉਲੂੰ ਘਣ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜਦ ਤਕ ਉਪ-ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ 
ਸਮੀਹਿਆ ਪ ਰੀ ਨਿੀਂ ਿ ੋਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨਯੂੰ ਤਰਣ ਲਾਗ  ਨਿੀਂ ਕਰ ਹਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਸਟੀ ਉਬਰ (Uber) ਨ ੂੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਉਬਰ ਐਕਸ ਐਪ 
(Uber X APP) ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿੀ ਿੈ। 
 
ਹਸਟੀ ਸੂੰ ਘੀ ਅਤੇ ਸ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਹਵਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਮਉਂਹਨਹਸਪਲਟੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਹਜਿੇ ਸਾਧਨ ਹਮਲ ਸਕਣ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ 
ਉਿ ਸਥਾਨਕ ਉਪ-ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਉਂਹਨਹਸਪਲਟੀਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਉਬਰ (Uber) ਅਤੇ ਿੋਰ ਰਾਈਡ 
ਸ਼ੇਅਰ ਕੂੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮਕਾਜ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਸਕਣ।  
 
ਮ ੁੱ ਿ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ 
 ਉਪ-ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਸਮੀਹਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿੈ TNCs ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਉਂਹਸਲ ਨ ੂੰ  ਹਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਜਸ ਨਾਲ ਉਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਹਿਆ 

ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਿੱ ਹਿਆ ਨ ੂੰ  ਮੁਿੱ ਿ ਤਰਜੀਿ ਹਦੂੰਦੇ ਿੋਏ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕੇ।  
 ਇਸ ਸਮੀਹਿਆ ਪਰਹਕਹਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਟੀ ਸਾਰੇ ਹਿਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਿੈ। ਸਮੀਹਿਆ ਦ ੇਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਿੋਰ ਤਾਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, 

ਹਜਵੇਂ-ਹਜਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਿੁੂੰ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.brampton.ca 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
 ਕਾਉਂਹਸਲ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਉਬਰ (Uber) ਵਰਗੇ TNCs, ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਪਰਤੀ ਕਸ ਰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ $5,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 

ਸਥਾਹਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵਾਪਸ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਿਾ ਿੈ। 
 ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਵਿੱ ਚ ਉਬਰ (Uber) ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਹਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੁਆਰਾ ਉਬਰ (Uber) ਨ ੂੰ  ਲਾਇਸੈਂਸ 

ਨਿੀਂ ਹਦਿੱ ਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਿੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ 
ਗਾਿਕ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਮੁਿੱ ਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਿੱ ਚ ਸੁਰਿੱ ਹਿਆ, ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਗਾਿਕ ਦੇ ਿਿੱ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਮਾਮਹਲਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ  ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 
ਸਲਿੰ ਕ (ਕੜੀਆਂ) 
 ਕਾਉਂਹਸਲ ਦਾ ਮਤਾ 24 ਫਰਵਰੀ 2016 (ਪੂੰਨਾ 5 ਦੇਿੋ) 
 ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਸੈਂਹਸੂੰ ਗ ਉਪ-ਕਾਨ ੂੰ ਨ 67-2014 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਹਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਵਹਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਹਸਿੱ ਧ ਿੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਨਸਲੀ ਹਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਦਰਹਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਹਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਵਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਹਨਕ ਸਿ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਿੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਿੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਿੁੂੰ ਚ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। 2007 ਹਵਿੱ ਚ ਿਹੋਲਹਆ ਹਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਸਹਵਕ ਿਸੋਹਪਟਲ, ਹਵਹਲਅਮ ਓਸਲਰ ਿੈਲਥ ਹਸਸਟਮ ਦਾ ਹਿਿੱ ਸਾ ਿੈ, ਜੋ ਹਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ 
ਨੇਟਾਲੀ ਸਟੋਗਹਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਹਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca    

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20160224cc_Agenda.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Mobile%20Licensing.pdf
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

