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 ریگولیڻری فریم ورک آپشنز کی رپورٹ سڻی کونسل کو پیش کی گئی۔ لیوریکو،  2020جوالئی  28

 کونسل نے مندرجہ ذیل سفارشات/ترامیم کی منظوری دی۔
Council Meeting Minutes Section 7.4 

 

a( ں؛ موجوده ہائبرڈ کھال/بند داخلے کے لیوری فلیٹ کے سائز تک رسائی جاری رکھی 
b( ڻیکسی پلیڻوں کے اجراء کے عمل کو ہموار کرنے کے مواقع کی تحقیقات کریں جو انتظامیہ کے اخراجات اور کونسل کی شمولیت کو کم کریں۔ 

 
c( ڻیکسی کمپنیوں کو ڻیکسی میڻر کی شرح کے بجائے، سڑکوں پر تمام گراہکوں کو واضح قیمتوں کی پیش کش کرنے کا اختیار دیں۔ 

 
d(  ڻیکسی/لیموزین ڈرائیور کا الئسنس بنائیں اور علیحده نقل و حمل نیڻورک کمپنی (ڻی این سی) ڈرائیور کا الئسنس برقرار رکھیں؛ایک متحده 

 
e(  سال تک معیاری بنائیں  10چیف لیوری انسپکڻر کی منظوری سے مستثنٰی تمام لیوری گاڑیوں کے لئے گاڑی کی عمر کی حد کو زیاده سے زیاده

 ے تک تمام لیوری انڈسڻری کی گاڑیوں کے معائنہ کی تعدد کو معیاری بنائیں۔مہین 12اور ہر 
 

f(  ڻیکسی گاڑیوں کی نشان دہی کی ضروریات میں مزید نرمی کی اجازت دیں اگرچہ وه ابھی بھی حفاظت کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور ڻی
ل اور فرنٹ ونڈشیلڈ پر ایک کمپنی ڈیکل یا بیکن شامل کرنے کی ضرورت این سی گاڑیوں کو پیچھے کی ونڈشیلڈ پر دکھائی دینے والی کمپنی ڈیک

 ہوتی ہے۔
g(  کیمره والی کسی بھی لیوری گاڑی کی ضروریات شامل کریں تاکہ صارفین کو واضح اطالع مل سکے کہ کیمره فوڻیج ریکارڈ کی جا رہی ہے۔

 اور
 

h( ٹ کو باقاعده کرنے کے امکان کو تالش کریں۔ڻیکسی بروکرج سے وابستہ ڻیکسی پلیٹ ہولڈرز کے لئے اسڻینڈ رین 
 

 مندرجہ ذیل موشن آرائزنگ کو منظور کیا گیا تھا:        
 

 اس کونسل کی انتظامیہ کو براه راست ہدایت:   

کے جائزه اور اپ ڈیٹ میں نظامی نسل پرستی کی نشاندہی اور انسداد نسل پرستی کے اقدامات کی پیشرفت شامل   قانونلیوری ڻرانسپورٹ  .1
 کریں، بشمول لیکن محدود نہیں:

a.  ،صنعت مصروفیت 

b،ڈرائیور کی تربیت . 

cمتعلقہ شہر الئسنسنگ و نفاذ کے عمل، اور . 

dمواصالت اور آگاہی کے اقدامات؛ اور . 

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


 
2 
Livery Transport Services Industry Communication 

 

نسل پرستی پر تبادلہ خیال اور ان سے   نظامیانسداد نسل پرستی کو آگے بڑھانے کے لئے جاری کارپوریٹ وسیع کام کے سلسلے میں  .2
  نمڻنے کے طریقوں کو یقینی بنائیں۔

 کے سلسلے میں، مندرجہ ذیل موشن آرائزنگ کو منظور کیا گیا تھا: 28M2020  قانونفیس کورنگ 

 
Council Meeting Minutes Section 13.2 

) شامل کرکے .b) (1i( 86) ڻرانسپورٹ نیٹ ورک ڈرائیور کے عالوه ایک ڈرائیور کے بعد b( 86میں سیکشن  6M2007  قانونلیوری ڻرانسپورٹ 
 ترمیم کی گئی۔

 

(b:کسی ایسے مسافر کو انکار کرنے کا حق ہے اگر ایسا شخص ( 

 شامل:

)"1b. 2020  انونقفیس کورنگ  19-) چہرے کو ڈھانپنے والی کوئی چیز نہیں پہنا، کیونکہ اس اصطالح کی تعریف عارضی کووڈM26 میں
 کے تحت چہرے کو ڈھانپنے سے مستثنٰی قرار دیا گیا۔" 4کی گئی ہے، سوائے ان افراد کے، جن کو اس شرعیہ کے سیکشن 

 اگلے اقدام:

 میں مجوزه ترامیم پر صنعت کو شامل کرے گی۔   قانونمیں لیوری ڻرانسپورٹ  Q4 2020انتظامیہ  •

 .۔.Livery Regulatory Framework Options, CPS2020-0708مکمل رپورٹ یہاں دستیاب ہے: 

 July 27, 2020 Combined Meeting of Council Minutesہیں:  یسکتیہاں مل   التیتفص  یککونسل کے مکمل اجالس 
 

 Taxi and limousine bulletinsاردو میں دستیاب ہے۔ ترجمہ کا بلیڻن یہاں پایا جاسکتا ہے: یہ بلیڻن امہاری، ہندی، پنجابی اور 

 پر ای میل کریں ltsengagement@calgary.caاگر آپ کے پاس کوئی اضافی سواالت ہیں تو براه کرم 

 کے لئے آپ کا شکریہ۔ اندراججائزه میں شرکت اور   قانونلیوری ڻرانسپورٹ 
 

 مخلص،
 

 
  
 
 

 کوری پورڻر
 

 قائم مقام چیف لیوری انسپکڻر
  

 کیلگری کمیونڻی معیارات
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