સીનિયર ડ્રાઇવરો માટે લાયસન્સ તાજુ કરાવવાિા કાયયક્રમમાાં ફેરફારો
ઓન્ટે રરયોિા સીનિયર ડ્રાઇવર પ્રોગ્રામ્સિો હેત ુ વ ૃદ્ધો પોતાિી જાતે વાહિ સુરક્ષિત રીતે ચલાવી શકે તયાાં સુધી તેઓિે
વાહિ ચલાવતા રહેવા દે વાિો છે .

ડ્રાઇવરોિી ઉંમર 80 વર્યિી થાય એટલે દર બે વર્ે તેઓએ અચ ૂકપણેેઃ
1.
2.

પોતાિી દૃ ષ્ટટિી તપાસ કરાવવી

પોતાિા ડ્રાઇવર રૅ કોર્ય િી સમીિા કરાવવી

3. સામુરહક નશિણ સત્રમાાં હાજર રહેવ ુ ાં
4. પોતાિા જ્ઞાિિી કસોટી કરાવવી
5. જો જરૂરી લાગે, તો રોર્ ટે સ્ટ કરાવવો.

આ પ્રરક્રયામાાં આશરે સાર્ા ત્રણ કલાકિો સમય લાગે છે . સીનિયર ડ્રાઇવરો માટે પોતાનુ ાં લાયસન્સ તાજુ કરાવવાિો

ખચય પાાંચ વર્ય માટે લાયસન્સ તાજુ કરાવવાિા ટૂ-રફફ્થ ખચય (ર્બલિા પાાંચમાાં ભાગિા પ્રમાણ) જેટલો થાય છે અિે
ઉપર જણાવેલી પ્રરક્રયા માટે વધારાિો કોઈ ખચય થતો િથી.

પરરવહિ માંત્રાલય (MTO – ટ્રાન્સ્પોટે શિ નમનિસ્ટ્રી) રસ્તા પર સુરિા પગલાઓિે પ્રોતસાહિ આપવા ઉપલબ્ધ સૌથી
અદ્યતિ સાધિોિો ઉપયોગ કરી રહ્ુાં હોવાિી ખાતરી કરવા અિે રસ્તા પર સુરક્ષિત રીતે વાહિ ચલાવવામાાં હવે

પછી ક્ષબલકુ લ સિમ િ હોય તેવા વ ૃદ્ધ ડ્રાઇવરોિે અસરકારક રીતે ઓળખી કાઢવા આ કાયયક્રમિી સમીિા કરી રહ્ુાં છે .
અમારી સમીિાએ બતાવ્ુ ાં છે કે આ નિધાય રણ કરવા વધારે સારી, ઓછી તણાવમય રીત ઉપલબ્ધ છે . તા. એપ એનપ્રલ
એ0પ4થી શરૂ કરીિે, પોતાિા લાયસન્સો તાજા કરાવવા ઇચ્છતા સીનિયર ડ્રાઇવરોેઃ

1.
2.
3.
4.
5.

પોતાિી દૃ ષ્ટટિી તપાસ કરાવશે

પોતાિા ડ્રાઇવર રૅ કોર્ય િી સમીિા કરાવશે
ટૂાંકા નશિણ સત્રમાાં હાજર રહેશે

બે, ટૂાંકા, કોમ્્્ુટરીકૃ ત િ હોય તેવા સ્ક્રીનિિંગ એસાઇન્મેન્ટો વગયમાાં પ ૂરા કરશે
જો જરૂરી લાગે, તો રોર્ ટે સ્ટ કરાવશે.

આ પ્રરક્રયામાાં આશરે 90 નમનિટિો સમય લાગશે. સીનિયરોએ હવે પછી જ્ઞાિ કસોટીિો અભ્યાસ કરવાિી જરૂર પર્શે
િહીં.

કૃપા કરી િોંધી લો કે આ િવી પ્રરક્રયા લાયસન્સ તાજુ કરાવવાિા કાયયક્રમ જેવી હશે. પહેલેથી કઢાવેલા અિે માન્ય

લાયસન્સો પાછા ખેંચવામાાં આવશે િહીં પણ તમારુાં લાયસન્સ તાજુ કરતા પહેલાાં બધી જરૂરરયાતો સાંતોર્ાય તે જરૂરી
છે .

િવા કાયયક્રમ નવશે જો તમિે કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃ પા કરી વેબસાઇટ Ontario.ca/seniordriver જુ ઓ અથવા 1-800-

396-4233 િાંબર પર અથવા GTA િે 416-235-3579 િાંબર પર ફોિ કરો.
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