
 

 

 
 
 
 
 
 
ਬੁਲੇਟਿਨ #004 
ਲਿਵਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ੍ ਬਾਈਿਾਅ ਸਰਵੇਖਣ 
ਸਟ੍ੈਂਲਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟ੍ੀ ਲਰਪੋਰਟ੍ ਅਤੇ ਸਟੇ੍ਕਹੋਿਡਰ ਲਰਪੋਰਟ੍ ਬੈਕ: ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਲਿਆ 
1 ਮਾਰਚ, 2021 
 
ਇਹ ਬੁਿੇਲਟ੍ਨ ਉਦਯੋਗ ਸਟ੍ੇਕਹੋਿਡਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਲਿਵਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ੍ ਬਾਈਿਾਅ ਸਰਵੇਖਣ ਲਰਪਰੋਟ੍ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ 
ਦੇਿ ਿਈ ਹੈ ਜੋ ਲਕ 5 ਮਾਰਚ, 2021 ਨ ਿੰ  ਪਰਕਾਲਸ਼ਤ ਹੋਿ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਰਪਰੋਟ੍ ਲਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਰਵਤ ਲਿਵਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ੍ ਬਾਈਿਾਅ 
ਅਤੇ ਫੀਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸ਼ਾਲਮਿ ਹੈ, ਜੋ ਲਕ ਸਟ੍ੈਂਲਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟ੍ੀ (ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ) ਨ ਿੰ  ਬੁਿੱ ਧਵਾਰ, 10 ਮਾਰਚ, 2021, ਨ ਿੰ  ਕਰਿਊਰਨਟੀ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰੋਟੈਕਰਟਵ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ (ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ) ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 
5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਮੇਟ੍ੀ ਮੀਲਟ੍ਿੰਗ ਏਜਿੰਡਾ, ਲਿਵਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ੍ ਬਾਈਿਾਅ ਸਰਵੇਖਣ ਲਰਪੋਰਟ੍ ਅਤੇ ਹਰੋ ਨਿੱ ਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਹੇਠ ਲਦਿੱਤੇ ਲਿਿੰ ਕ 
ਰਾਹੀਂ ਉਪ੍ਲੱਬਧ ਹੋਿਗੇ:  
https://www.calgary.ca/ca/city-clerks/legislative-services/agenda-minutes.html 
 
ਸਿੈਂਟ ਿੰਗ ਪਾਟਲਸੀ ਕਮੇਿੀ ਨ ਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਮੌਜ ਦਾ ਕੋਲਵਡ-19 ਿਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰੌਾਨ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨ ਿੰ  ਕਮੇਟ੍ੀ ਅਤੇ ਕੌਂਲਸਿ ਮੀਲਟ੍ਿੰਗਾਂ ਲਵਿੱਚ ਦ ਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਭਾਗ ਿੈਿ ਿਈ 
ਲਵਕਿਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਲਟ੍ਿੰਗ ਲਵਿੱਚ ਲਹਿੱਸਾ ਿੈਿਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
• ਿਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ http://video.isilive.ca/calgary/live.html ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟ੍ੀ ਮੀਲਟ੍ਿੰਗ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਵੋ । 
• public submission form ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰ ਪ ਲਵਿੱਚ ਜਿਹਾਂ ਕਰੋ I 
• publicsubmissions@calgary.ca 'ਤੇ ਈਮੇਿ ਕਰਕੇ ਲਸਟ੍ੀ ਕਿਰਕ ਦਫਤਰ ਨ ਿੰ  ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟ੍ੀ ਮੀਲਟ੍ਿੰਗ ਰਵੱਚ 

ਬੋਿਿ ਿਈ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੋ। ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ੍ ਕਰੋ ਲਕ, ਜਨਤਾ, ਏਜ਼ਿੰਡੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਿਵਾਈ ਲਹਿੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਟੇ੍ੀ ਲਵਿੱਚ 5 ਲਮਿੰਟ੍ਾਂ 
ਿਈ ਬੋਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਿਿਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਿੀਆਂ ਲਟ੍ਿੱਪਿੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਲਰਪਰੋਟ੍ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ 
ਲਸਫਾਲਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਲਮਤ ਰਿੱਖੋ। 
 

ਸਿੇਕਹੋਲ ਰ ਟਰਪੋਰਿ ਬੈਕ: ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਟਿਆ 
ਲਿਵਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਰੋਟ੍ ਬਾਈਿਾਅ ਸਰਵੇਖਣ ਦ ੇਸਲਹਯੋਗ ਿਈ ਸਟ੍ਕੇਹੋਿਡਰ ਇਿੰ ਗੇਜਮੈਂਟ੍ ਪਰਲਕਲਰਆ ਦਾ Q4 2020 ਦਾ ਭਾਗ 2 ਹਿੁ ਪ ਰਾ 
ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੈ। ਇਿੰ ਗੇਜਮੈਂਟ੍ ਪਰਲਕਲਰਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਟ੍ਕੇਹੋਿਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀਰਕਰਰਆ, ਸਟ੍ਕੇਹੋਿਡਰ ਅਸ ੀਂ ਕ  ਸੁਣਿਆ ਣਿਪੋਿਟ  
ਲਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲਮਿ ਹੈ। 
 
ਲਿਵਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ੍ ਬਾਈਿਾਅ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਵਧਰੇੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਿਈ, ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Calgary.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਇਹ ਬੁਿੇਲਟ੍ਨ Calgary.ca 'ਤੇ ਐਮਹਲੈਰਕ, ਲਹਿੰਦੀ, ਪਿੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦ  ਲਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪ੍ਲੱਬਧ ਹੈ। 
 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਰੋਟ੍ ਬਾਈਿਾਅ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਿ ਹਨ ਤਾਂ ltsengagement@calgary.ca 'ਤੇ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

ਲਿਵਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ੍ ਬਾਈਿਾਅ ਸਰਵੇਖਣ ਲਵਿੱਚ ਲਹਿੱਸਾ ਿੈਿ ਅਤੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਦੇਿ ਿਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿੰਨਵਾਦ। 
 

ਤਲਹ ਲਦਿੋਂ, 

 ਅਬਦੁਿ ਰਾਫੀਹ 
ਚੀਫ ਲਿਵਰੀ ਇਿੰਸਪਕੈਟ੍ਰ 
ਕੈਿਗਰੀ ਕਲਮਊਲਨਟ੍ੀ ਸਟ੍ੈਂਡਰਡ 

https://www.calgary.ca/ca/city-clerks/legislative-services/agenda-minutes.html
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__trk.cp20.com_click_g374-2D24dn40-2Dovh1vo-2Da54vjg58_&d=DwMBaQ&c=jdm1Hby_BzoqwoYzPsUCHSCnNps9LuidNkyKDuvdq3M&r=wS5q44ssTeKR7S6cQrvGKNZhVuxtJDQFm12fqfg-d2o&m=pUOb11IljfOyGlfqNVhgQfL49wzLDUk5BnWiI2lByug&s=u2oshVVvon2-hBJt0MyBl59efslByc026qRor43LgTo&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__trk.cp20.com_click_g374-2D24dn40-2Dovh1vp-2Da54vjg59_&d=DwMBaQ&c=jdm1Hby_BzoqwoYzPsUCHSCnNps9LuidNkyKDuvdq3M&r=wS5q44ssTeKR7S6cQrvGKNZhVuxtJDQFm12fqfg-d2o&m=pUOb11IljfOyGlfqNVhgQfL49wzLDUk5BnWiI2lByug&s=ZHE4fhA0TKh5V_vqkCAXraYqQaUHs8R_PHeJ4MWSPJQ&e=
mailto:publicsubmissions@calgary.ca
http://media.campaigner.com/media/75/750640/LTBR%20Phase%202%20Surveys/What%20we%20heard%20report-LTBR%20Phase%202%20-%20FINAL%20-%2020.pdf
https://www.calgary.ca/csps/abs/livery-transport-services/livery-transport-services.html?redirect=/taxi
https://www.calgary.ca/csps/abs/livery-transport-services/taxi-and-limousine-bulletins.html
mailto:ltsengagement@calgary.ca

