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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸਫਰ ਨ ੂੰ  ਰੁਕਾਵਟ ਰਵਿਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲਵੋ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਹੁਣ ਸਸਟੀ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਸਿਮੋਜ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇਅਸਰੂੰਗ (ਸਿ ੇਂ ਸਕ ਉਬ੍ਰ (Uber) ਆਸਿ) ਸੇ ਾ ਾਂ ਬ੍ਾਰੇ 
ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਿੇਣ ਿਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਿਯੋਗ ਬ੍ਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸ ਆਪਕ ਸਮੀਸਿਆ ਿੇ ਸਹਿੱ ਸੇ  ਿੋਂ, ਸਸਟੀ ਨੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਔਨਿਾਈਨ 
ਰਾਈਡ ਸਮੀਸਿਆ ਸਰ ੇਿਣ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਸ ਸਨਯਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਨੁਕ ਿ ਬ੍ਣਾਉਣ ਸ ਿੱ ਚ ਿਨਤਾ ਿੀ ਰਾਇ ਮੂੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ੇਿਣ 31 ਅਗਸਤ ਨ ੂੰ  
ਬ੍ੂੰ ਿ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ।  

 

ਸਸਟੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਮੋਜ਼ੀਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਇਸੈਂਸ ਸਿੂੰ ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਪਰ, ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇਅਸਰੂੰਗ ਸੇ ਾ ਾਂ ਿਾ  ਰਤਮਾਨ ਕੂੰ ਮਕਾਿ 
ਸਸਟੀ ਿੇ ਉਪ-ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਂ ਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੀਸਿਆ ਨਾਿ, ਿਨਤਾ ਿੀ ਸੁਰਿੱ ਸਿਆ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਿੀ ਰਿੱ ਸਿਆ ਨ ੂੰ  ਮੁਿੱ ਿ ਤਰਿੀਹ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿੱਿਿੇ 
ਹੋਏ, ਸਕਰਾਏ-ਿਈ ਕਾਰਾਂ ਿੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ  ਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਮੌਕੇ ਪੈਿਾ ਕਰਨ ਸ ਿੱ ਚ ਮਿਿ ਸਮਿੇਗੀ। ਇਹ ਸਰ ੇਿਣ ਕਈ ਿੇਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਿ ਕਰਿਾ 
ਹੈ, ਸਿਨਹ ਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਸੁਰਿੱ ਸਿਆ, ਪਹੁੂੰ ਚਯੋਗਤਾ, ਟੈਕਨਾਿੋਿੀ ਿੀ ਭ ਸਮਕਾ ਅਤੇ ਸਕਰਾਏ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ। 
 

ਸਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਰ ਗੁਰਪਰੀਤ ਢ ਿੱ ਲੋਂ (Gurpreet Dhillon) ਨੇ ਸਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਿੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਸਟੀ ਸ ਿੱ ਚ  ਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਿੇ ਨਾਿ ਘੁੂੰ ਮਿੇ-ਸਿਰਿੇ ਹੋਏ ਿੇਿਣਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਿੇ ਹਾਂ। ਿੇ ਕੋਈ ਅਸਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਸਿਨਹ ਾਂ ਨਾਿ ਅਸੀਂ ਸਕਰਾਏ-ਿਈ ਉਪਿਬ੍ਧ ਸ ਾਰੀ ਉਿਯੋਗ ਸ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਿਆ ਸਕਿੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਰਾਇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡ ਸਮੀਸਿਆ ਸਰ ੇਿਣ ਸ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਿ ੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਸ ਸਚਤ ਿੈਸਿੇ ਿੈਣ ਸ ਿੱ ਚ ਕਾਉਂਸਿ ਿੀ ਮਿਿ ਕਰੋ 
ਸਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿੋੜਾਂ ਨ ੂੰ   ਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਿਤਾ ਨਾਿ ਸਕ ੇਂ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਏ।” 
 

ਸਮੀਸਿਆ ਿੇ ਸਹਿੱ ਸੇ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਸਟੀ ਨੇ ਸਹਤਧਾਰਕ ਮੀਸਟੂੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਿਯੋਗ ਨ ੂੰ  ਿੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਿਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਿੀਡਬ੍ੈਕ ਨ ੂੰ  ਿਨਤਕ ਸਰ ੇਿਣ ਤੋਂ 
ਸਮਿੇ ਿ ਾਬ੍ਾਂ ਿੇ ਨਾਿ ਸਮਿਾ ਕੇ, ਸਟਾਿ ਪਤਝੜ ਿੇ ਮੌਸਮ ਿੇ ਅੂੰ ਤ ਸ ਿੱ ਚ ਕਾਉਂਸਿ ਨ ੂੰ  ਸਸਿਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ।  
 

ਅਕਸਰ ਪੁਿੱ ਛੇ ਿਾਂਿੇ ਪਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਸਟੀ ਿੀ  ੈੈੱਬ੍ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਿਬ੍ਧ ਹੈ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਸ ਿੱ ਚ ਨੌ ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ ਸ ਧ  ਿੱਸੋਂ ਿਈ ਪਰਸਸਿੱ ਧ ਹੈ ਿੋ 89  ਿੱ ਿ- ਿੱ ਿ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਬ੍ੋਿਣ  ਾਿੇ 209  ਿੱ ਿ- ਿੱ ਿ ਨਸਿੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ  ਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਿਰਸਸ਼ਤ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇ ਸਨ ਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ  ਾਸਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਹਿੇ ਸਮੇਂ ਿੀਆਂ ਗਤੀਸ ਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਿੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਸਹ ਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਿੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਿ 
 ਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆ ਾਿਾਈ ਪਰਣਾਿੀਆਂ ਸ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸਮਿਿੀ ਹੈ। 2007 ਸ ਿੱ ਚ ਿਸੋਿਹਆ ਸਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਸਸ ਕ ਹਸੋਸਪਟਿ, ਸ ਸਿਅਮ ਓਸਿਰ ਹੈਿਥ ਸਸਸਟਮ ਿਾ ਸਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਿੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਿੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਸਪਤਾਿਾਂ ਸ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੂੰ  ਿਾਿੋ ਕਰੋ। 
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