
 

 

 
 

ਬੁਲੇਿਟਨ # 015 
ਿਲਵਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਿਵਕਲਪ 
ਕ�ਸਲ ਅਪਡੇਟ 

          7 ਅਗਸਤ 2020  

28 ਜੁਲਾਈ 2020  ਨੰੂ, ਿਲਵਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਸਟੀ ਕ�ਸਲ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
 

ਕ�ਸਲ ਨ�  ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼� / ਸੋਧ� ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ: 
Council Meeting Minutes Section 7.4 

  
ਓ) ਿਲਵਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈਿਬ�ਡ ਖੱੁਲੀ/ਬੰਦ ਪ�ਵੇਸ਼ ਪਹੰੁਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ; 
ਅ) ਟੈਕਸੀ ਪਲੇਟ� ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੰੂ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ                                    

ਅਤੇ ਕ�ਸਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕ;ੇ 
ਏ) ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਟੈਕਸੀ ਮੀਟਰ ਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਰਗ� ਤੇ ਹੀ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ  

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦਓ; 
ਸ) ਇਕ ਏਿਕਿਤ�ਤ ਟੈਕਸੀ / ਿਲਮੋਿਜ਼ਨ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸ�ਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ  ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨ� ਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀ (ਟੀਐਨਸੀ) ਦੇ ਵੱਖਰੇ  

ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸ�ਸ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ;  
ਹ) ਮੱੁਖ ਿਲਵਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਅਪਵਾਦ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਿਲਵਰੀ ਵਾਹਨ� ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ  

10 ਸਾਲ� ਲਈ ਮਾਨਕੀਿਕ�ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਲਵਰੀ ਉਦਯੋਿਗਕ  ਵਾਹਨ� ਲਈ ਹਰ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ  ਿਨਰੀਖਣ ਦੀ  ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕਰੋ; 
ਕ) ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਦੀ  

ਆਿਗਆ ਿਦਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਐਨਸੀ ਵਾਹਨ� ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਹਵਾਰੋਧਕ ਿਵਚ ਇਕ ਿਦ ੑਸ਼ਮਾਨ ਕੰਪਨੀ ਡੇਕਲ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਹਵਾਰੋਧਕ ਿਵਚ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਕ ਡੈਕਲ 

ਜ� ਸੂਚਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।   
ਖ) ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਇਹ ਿਦ ੑਸ਼ਮਾਨ ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਪਦੑਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੈਮਰਾ ਫੁਟੇਜ  ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ‚ ਇਸ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ  

ਹਰੇਕ ਿਲਵਰੀ ਵਾਹਨ ਿਵਚ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ; ਅਤੇ 
ਗ) ਟੈਕਸੀ ਬ�ੋਕਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸੀ ਪਲੇਟ-ਧਾਰਕ� ਲਈ ਟ�ਡਰ ਿਕਰਾਏ ਨੰੂ ਿਨਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।  
 
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਨਰਿਣਆਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ: 

ਿਕ ਕ�ਸਲ  ਨੰੂ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਿਕ: 

1. ਿਲਵਰੀ ਟ��ਸਪੋਰਟ ਉਪ-ਿਨਯਮ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਿਵੱਚ ਪ�ਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਿਵਰੋਧੀ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ 

ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਤਰੱਕੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ: 
 

ਓ) ਉਦਯੋਗ ਪ�ਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, 
ਅ) ਡਰਾਈਵਰ ਿਸਖਲਾਈ, 
ਏ) ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਸਟੀ ਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਅਤੇ 
ਸ) ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ; ਅਤੇ 

 

2. ਨਸਲਵਾਦ ਿਵਰੋਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਿਵਆਪਕ ਕੰਮ� ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਨਸਲਵਾਦ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰਸਿਤਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨਾ. 

https://pub-calgary.escribemeetings.com/Meeting.aspx?Id=5e303fc4-893f-44a3-bfaa-493d6c18c9cd&Agenda=PostMinutes&lang=English&Item=52
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2 
Livery Transport Services Industry Communication 

 

ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗਜ਼ ਉਪ-ਿਨਯਮ� 28ਐਮ2020 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਹੇਠ ਿਲਖੇ  ਿਨਰਿਣਆਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ:  
Council Meeting Minutes Section 13.2 

ਿਲਵਰੀ ਟਰ�ਸਪੋਰਟ ਉਪ-ਿਨਯਮ 6ਐਮ2007 ਿਵੱਚ ਉਪ-ਧਾਰਾ 86 (ਬੀ)  ਤ�  ਬਾਅਦ 86 (ਬੀ) (ਆਈ .1) ਨੰੂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ  ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਟ��ਸਪੋਰਟ ਨ� �ਟਵਰਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ  

 
(ਬੀ) ਿਕਸੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨੰੂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜ ੇਿਕਸੇ  ਿਵਅਕਤੀ ਨ� : 

ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ : 
“(ਬੀ .1) ਿਚਹਰਾ ਨਹ� ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ COVID-19 ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗਜ਼ ਉਪ-ਿਨਯਮ  26ਐਮ 2020 ਿਵਚ ਪ�ਭਾਿਸ਼ਤ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ  ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਿਜਹਨ�  ਨੰੂ ਿਕ ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਚਹਰਾ ਢੱਕਣ ਤ� ਛੋਟ ਹੈ; 

ਅਗਲੇ ਕਦਮ : 

• ਪ�ਸ਼ਾਸਨ Q4 2020 ਿਵਚ ਿਲਵਰੀ ਟਰ�ਸਪੋਰਟ ਉਪ-ਿਨਯਮ�  ਿਵਚ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧ� ਿਵੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ. 

ਪੂਰੀ ਿਰਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: Livery Regulatory Framework Options, CPS2020-0708. 

ਕ�ਸਲ ਦੀ  ਮੀਿਟੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਿਮੰਟ  ਇੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ: July 27, 2020 Combined Meeting of Council Minutes 
 
ਇਹ ਬੁਲੇਿਟਨ ਅਮਹਾਿਰਕ, ਿਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਬੁਲੇਿਟਨ ਇੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ:  
Taxi and limousine bulletins 

ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇltsengagement@calgary.ca ਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ 

 

ਿਲਵਰੀ ਟ��ਸਪੋਰਟ ਉਪ-ਿਨਯਮ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ.. 

ਆਪਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭਿਚੰਤਕ , 
 

 

 
ਕੋਰੀ ਪੋਰਟਰ 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਿਲਵਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 
ਕੈਲਗਰੀ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਸਟ�ਡਰਡ 
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