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 ( پر نظر ثانیMobile Licensing By-lawبرامپٹن کی طرف سے موبائل الئسنسنگ بائی ال )

 ( کو شہر میں کام کرنے سے روک دیا گیاUberُاوبر )
 

ہر قسم کی ٹرانسپورٹ ( for-hire( نے کرائے پر گاڑیاں چالنے والی )Brampton City Councilبرامپٹن سٹی کاؤنسل )برامپٹن، اونٹاریو: 

-Mobile Licensing Byکمپنیوں کو ایک نظام کے تحت النے کے طریقوں کے بارے غور کرنے کے لیے اپنے موبائل الئسنسنگ بائی ال )

law( پر نظر ثانی کرنے کے بارے میں ایک قرارداد منظور کی ہے۔ اس نظر ثانی میں ٹیکسی کیبز )taxicabs( لموزینز ،)limousines )

(، شامل ہوں گے، اور Uber( جیسا کہ اُوبر )Transportation Network Companiesیعنی ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک کمپنیز ) TNCsور ا

 اس معاملے میں عوام کے تحفظ اور صارف کے حقوق کی حفاظت کو سرفہرست رکھا جائے گا۔

 

( کے برخالف Mobile Licensing By-lawموبائل الئسنسنگ بائی ال )( کا برامپٹن میں کام کرنے کا موجودہ طریقہ سٹی کے Uberاُوبر )

( کو برامپٹن میں Uberیے جاتے سٹی کی طرف سے اُوبر )دنہں کر  ضروری ضوابط نافذ کر کےہے۔ جب تک اس بائی ال پر نظرثانی مکمل 

 کو معطل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ (Uber X APP) اُوبر ایکس ایپاپنے

 

اپنے مقامی بائی الز کو مٔوثر طریقے  کو وفاقی اور صوبائی حکومت سے بھی درخواست کی جائے گی کہ وہ میونسپیلیٹیز سٹی کی طرف سے

( ride share( اور دوسری رائیڈ شیئر )Uberتاکہ وہ اپنی میونسپیلیٹیز میں اُوبر ) دینے کے لیے قانون سازی کریں نے کا اختیارسے نافذ کر

 ے روک سکیں۔کمپنیوں کو کام کرنے س

 

 مختصر حقائق

  بائی ال پر نظر ثانی کا مقصدTNCs  کا جائزہ لے کر کاؤنسل کو آپریٹرز کے لیے یکساں مواقع فراہم کرنے کے بارے میں ایسی تجاویز

 دینا ہے جس میں لوگوں کے تحفظ اور صارف کے حقوق کی حفاظت کی ترجیحات سرفہرست ہوں۔

  نظر ثانی کے اس عمل میں سٹی تمام متعلقہ فریقین کو شامل کرے گا۔ جیسے جیسے نظرثانی اور دوسرے اپ ڈیٹس کی تفصیالت سامنے

 گا۔ تا رہےجا کیاپر پوسٹ  www.brampton.caآئیں گی ان کو سٹی کی ویب سائٹ 

 کاؤنسل نے اپنے سٹاف سے یہ درخوا( ست کی ہے کہ وہ اُوبرUber جیسی )TNCs  ڈالرز فی جرم کے  5,000اور ان کے ڈرائیورز پر

 حد کو الگو کرنے کے بارے میں ہمیں اپنے خیاالت سے آگاہ کریں۔کم از کم جرمانے کی 

 ( پرامپٹن میں اُوبرUber کی خدمات حاصل کرنے والے ڈرائیوران اور مسافران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ )( اُوبرUber کو سٹی آف )

( کی طرف سے کوئی اجازت نامہ جاری نہیں کیا گیا۔ اس سروس کو استعمال کرنے والے کسی بھی City of Bramptonبرامپٹن )

شخص کو چاہیے کہ وہ خود سے معلومات حاصل کرے اور کسی حادثے کی صورت میں یا کسٹمر سروس سے متعلق دیگر مسائل کے 

 ۔آگاہ رہےورنس اور صارف کے حقوق سے متعلقہ معامالت کے بارے میں حوالے سے تحفظ، انش

 

 لنکس

  (5)مالحظہ کریں صفحہ نمبر  کی قرارداد 2016فروری  24کاؤنسل کی 

  2014-67موبائل الئسنسنگ بائی ال 

 

 
شامل الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 
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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


 

 

 

 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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