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ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਨ�  ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਿਲਮੋਿਸਨ ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ 2020 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ 

ਤ� ਯਾਤਰਾਵ� 80% ਘੱਟ ਗਈਆ ਂਹਨ। ਨਤੀਜ ੇਵਜ�, ਨਗਰ ਕ�ਸਲ ਨੰੂ ਿਲਵਰੀ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸ�ਸ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਫੀਸ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ। 
 
ਅੱਜ, ਨਗਰ ਕ�ਸਲ ਨ�  2020 ਮਈ 15 ਤ� 2021 ਮਈ 14 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਹਠੇ ਿਲਖੀਆ ਂਫੀਸ� ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਨੰੂ ਪ�ਵਾਨਗੀ 
ਿਦੱਤੀ: 

• ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਿਲਮੋਿਸਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਇਸ�ਸ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ($141 → $0) 
• ਟੈਕਸੀ ਪਲੇਟ ਲਾਇਸ�ਸ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਫੀਸ 50 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ($912 →$456) 
• ਿਲਮੋਿਸਨ ਪਲੇਟ ਲਾਇਸ�ਸ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਫੀਸ 50 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ($731 → $365.50) 

 
ਯਾਦ ਿਦਵਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ ਿਕ ਡਰਾਈਵਰ� ਨੰੂ ਅਜ ੇਵੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ / ਜ� ਿਲਮੋਿਜ਼ਨ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸ�ਸ (ਿਲਵਰੀ ਟਰ�ਸਪੋਰਟ 

ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦਫਤਰ ਿਵਖ)ੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ; ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਿਲਸ ਸਰਿਵਸ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ ੋ
ਡ�ਾਈਵਰ 2020 ਜਨਵਰੀ - 2020 ਮਈ 14 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸ�ਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ� � ਨੰੂ 2021 ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ 

ਿਬਨ� ਿਕਸ ੇਕੀਮਤ ਦੇ ਿਮਲੇਗਾ। 
 
ਪਲੇਟ ਲਾਇਸ�ਸ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਫੀਸ� ਿਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰੋ: 

• ਟੈਕਸੀ ਪਲੇਟ ਲਾਇਸ�ਸ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਿਮਆਦ 2020 ਸਤੰਬਰ 30 ਤੱਕ ਵਧਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 

• ਿਲਮੋਿਸਨ ਪਲੇਟ ਲਾਇਸ�ਸ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਿਮਆਦ 2020 ਦਸੰਬਰ 31 ਤੱਕ ਵਧਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 
 
 
ਐਲਟੀਐਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਗੇਾ ਿਕ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਕੋਿਵਡ -19 ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਆਰਿਥਕ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੰਡ� ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਨ� � ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰ ੇਜਾਣੋ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ 
 
 
ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ Liverytransport@calgary.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ।ੋ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ 

ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਬਲੇੁਿਟਨ ਹਰੋ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਭਿਚੰਤਕ  

https://www.alberta.ca/covid-19-information.aspx
mailto:Liverytransport@calgary.ca
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