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ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਸਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਇਿੈਂਸਿੰਗ ਨ਼ੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਦਿੱ ਤੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਅੱਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਪਨੀ (Personal 

Transportation Company) (ਪੀ.ਟੀ.ਿੀ.) (PTC) ਵਾਹਨ ਲਿੰਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਲਾਇਿੈਂਸਿੰਗ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (ਉਪ-ਸਨਯਮ) 
(Mobile Licensing By-law) ਸਵੱਚ ਿੋਧ ਨੰੂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਸਦੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੇਠ, ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇ੍ਅਸਰੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਿੰਚਾਲਨ ਕਰ ਿਕਣਗੀਆਂ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਉਬ੍ਰ (Uber and Lyft)। 

ਿਟਾਫ਼ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਹੱਤਾਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਿਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਲਾਇਿੈਂਸਿੰਗ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦੀ ਿਮੀਸਿਆ ਸ਼੍ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਿੀ, 
ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਟੈਕਿੀ ਇੰਡਿਟਰੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਿੰਤੁਸਲਤ ਿਨ। ਿਮੀਸਿਆ ਸਵੱਚ ਸਵਆਪਕ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬ੍ਹਤਰ ਪੱਧਤੀਆਂ ਲਈ 
ਹੋਰ ਸਮਊਸਨਸਿਪਲਟੀਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਾਮਲ ਿੀ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਨੰੂ ਿੋਧਣ ਸਵੱਚ ਸਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ। 

ਿਮੀਸਿਆ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਜਨਤਕ ਿੁਰੱਸਿਆ ਅਤੇ ਿਪਤਕਾਰ ਰੱਸਿਆ ਮੁੱ ਿ ਤਰਜੀਹਾਂ ਿਨ। ਨਵੀਂ ਵਾਹਨ ਲਿੰਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਵੱਚ ਸ਼੍ਰਤ ਹੈ ਸਕ ਪੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਉਹ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਰੇ 
ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ। ਪੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਪੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਐਪਾਂ ‘ਤੇ ਇਿਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਸਿਟੀ ਦੀ 
ਲਾਇਿੈਂਸਿੰਗ ਥਰੈਸ਼੍ਹੋਲਡ ਪਾਲਿੀ (Licensing Threshold Policy) ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਅਪਰਾਸਧਕ ਸਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੈ। ਪੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਨੰੂ ਬ੍ੀਮੇ ਦਾ ਿਬ੍ੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿੀਆਂ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ 
ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਿਟੀ ਨੰੂ ਿੂਸਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕਿੇ ਪੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਸਵਵਿਾਇਕ ਬ੍ੀਮਾ ਪਾਲਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਪੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਹਮੇਸ਼੍ਾ ਵੈਧ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਐਪ ਵਰਤ ਸਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਪੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 
ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਹੈ: 

 ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੱਤ ਿਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ 

 ਉਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਵਹੀਲਚੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਸ਼੍ੀਲਤਾ ਸਡਵਾਈਿਾਂ ਰੱਿਣ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟਰੰਕ ਹੋਵੇ 
 ਲਿੰਿ ਜਾਰੀਕਰਤਾ (Licence Issuer) ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਸਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਸਡਿਪਲੇ ਕਰਨਾ  
 ਪੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਿੂਚੀਬੱ੍ਧ ਹੋਣਾ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਬ੍ੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੋਵੇ  

ਬ੍ਾਇ -ਲਾਅ ਹੇਠ, ਪੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਦੇ ਸਨਊਨਤਮ ਜਾਂ ਅਸਧਕਤਮ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਿਮੇਤ 
ਰੇਟ ਦੱਿਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵੈਿੱਬ੍ਪੇਜ ‘ਤੇ 
ਰੇਟ ਦੀ ਿੂਚੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਸਕਿੇ ਵੀ ਖ਼ਰਸਚਆਂ ਦਾ ਸਵਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਣ ਸਦਿਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੀਦਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇ੍ਅਸਰੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਇਿੈਂਸਿੰਗ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਦਯੋਗ ਸਵੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਇਜਾਜਤ ਦੇਵੇਗੀ, 
ਅਤੇ ਸ਼੍ਸਹਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਸਨਵਾਿੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਿਬੰ੍ਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਿਟਾਫ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨਰੰਤਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਦਾ ਸਨਰੀਿਣ 
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਲਾਇਿੈਂਸਿੰਗ ਿੂਚੀ ਸਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮਾਯੋਜਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਿਾਲ ਸਵੱਚ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੰੂ ਵੇਰਵੇ ਦੇਵੇਗਾ। 



 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਪੀ.ਟੀ.ਿੀ. (PTC) ਅਤੇ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਲਾਇਿੈਂਸਿੰਗ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ , www.brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।  

ਹਵਾਲਾ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਸਨਵਾਿੀ ਸ਼੍ਸਹਰ ਸਵੱਚ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਧ ਲਚਕੀਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਵਕਲਪਾਂ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਿੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ (Taxi Advisory Committee) ਨੇ ਬ੍ਹੁਤ ਸਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ , ਮੈਂ ਇਿ 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬ੍ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਵਆਪਕ ਮਸ਼੍ਵਰਾ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੁਆਰਾ, ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਲਾਇਿੈਂਸਿੰਗ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ 
ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਮਰੱਥ ਿੀ, ਜੋ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ (ਸਵਜੀਟਰਾਂ) ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਿਬੰ੍ਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਸ਼੍ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਿੁਰੱਸਿਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।” 

-       ਮੇਅਰ ਸਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey)  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਿੋਚ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵੱਿ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਿਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਿਾਨੰੂ ਵੱਿਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼੍ ਨੰੂ ਉਤਸ਼੍ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼੍ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਿਸਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋ੍ੀਲੇ ਸ਼੍ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼੍ਸਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੰੂ ਸ਼੍ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੰੂ Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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