ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਸਿਿਟਮ ਮਸ਼ਵਰਾ
ਿਬਸਮਸ਼ਨ ਿਾਰ ਸਰਪੋਰਟ
ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਸਪਛੋਕੜ
1) 2014 ਦੀ ਲੋ ਅਰ ਮੇਨਲੈਂ ਡ ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱ ਕਕੰ ਗ ਕੰ ਮ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ।
ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਵੰ ਸ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਕੋਕਰਨ ਬੈੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕਲਖੀ ਕਰਪੋਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਬਿਕਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ 22 ਕਦਸੰ ਬਰ, 2014 (ਰੈਗ. 13 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਕਿਤ) ਨੂੰ ਕੰ ਟੇਨਰ

ਟਰੱ ਕਕੰ ਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱ ਕਕੰ ਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ।
2) ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱ ਕਕੰ ਗ ਐਕਟ ਨੇ ਇੱ ਕ ਬੀ.ਸੀ. ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱ ਕਕੰ ਗ ਕਕਮਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਕਜਸ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਕਵਚ ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱ ਕਕੰ ਗ
ਸਰਕਵਕਸਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਕਸਜ਼ (ਸੀ.ਟੀ.ਐੈੱਸ. ਲਾਇਸੈਂਸ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਪਿਬੰਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਨੂੰ ਕਈ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਕਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਟੀਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਿਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ
ਟਰੱ ਕਾਂ ਦੀ ਫਲੀਟ (ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ) ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਲਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (ਆਈ/ਓ)
ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟਰੱ ਕਾਂ ਲਈ ਕਨਯਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3) ਇੱ ਕ ਸੀਟੀਐਸ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸਪੌਂਸਰਕਸ਼ਪ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ/ਓ ਆਂ (I / O’s) ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰੀ
ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਕਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਟੀਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਪੌਂਸਰਕਸ਼ਪ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਕਹਤ, ਜੇ
ਸਪੌਂਸਰਕਸ਼ਪ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱ ਕ ਆਈ/ਓ (I / O) ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰ ਿਤ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਨੂੰ

ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱ ਕਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 45 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਭਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ)। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱ ਕ
ਆਈ/ਓ (I / O), ਕਜਸਦਾ ਸਪੌਂਸਰਕਸ਼ਪ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱ ਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਲ
ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ 45 ਕਦਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
4) ਸੀਟੀਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਕਿਤ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਕਸ਼ਪ ਪਿਣਾਲੀ ਟਰੱ ਕ ਲਸੰ ਕਸੰ ਗ ਪਿਣਾਲੀ ("ਟੀਐਲਐਸ")
ਸੁਿਾਰ ਦਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਸੰ ਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਿੀਨ ਵੀ ਪਿਤੀਬੱ ਿ ਸੀ। ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਅੰ ਸ਼
ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱ ਚ, ਟੀਐਲਐਸ ਸੁਿਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱ ਕ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਕਿਰ ਉਦਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ,
ਕਜਸਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ ਕਵੱ ਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬੰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਿ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਕਵੱ ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ
ਚਾਲੂ ਪਿਬੰਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਮੁੱ ਚੀ ਟਰੱ ਕ ਫਲੀਟ ਕਵਚ ਕਟੌਤੀ ਸਾਰੇ ਸਕਹਭਾਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਸਕਹਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ

ਟੀਐਲਐਸ ਸੁਿਾਰ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਕ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਕੰ ਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰ ਟੇਨਰ ਸੰ ਘਰਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਕਵੱ ਚ ਅਸਕਿਰਤਾ ਅਤੇ ਟਰੱ ਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਕਗਰਾਵਟ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

5) ਆਕਫਸ ਆਫ ਦ ਬੀ.ਸੀ. ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱ ਕਕੰ ਗ ਕਕਮਸ਼ਨਰ (ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ) ਕਕਹੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਜ਼ਆਦਾ
ਸਕਿਰਤਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੀਐਲਐਸ ਸੁਿਾਰ ਦੀ ਗਤੀਕਵਿੀ ਨੇ ਟਰੱ ਕਕੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ/ਓ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਵਿੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿਆਨ ਕਦੱ ਤਾ।ਡਰਾਈਵਰਾਂ
ਲਈ ਵੱ ਿ ਤੋਂ ਵੱ ਿ ਲਾਇਸੈਂਸਕਰਤਾ ਦੀ ਕਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰ ਿਾਂ ਦਾ ਪਿਬੰਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਸੰ ਸਦਾਰਾਂ
ਲਈ ਵਿੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਕਤਆਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰ ਤੁਕਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਕਤਆਰੀ ਟੀਐਲਐਸ ਆਈ/ਓ ਪਰਕਮਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ
ਅਤੇ ਟੀਐਲਐਸ ਸੁਿਾਰ ਪਿਕਕਕਰਆ ਦੇ ਕਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਸਪਾਂਸਰਕਸ਼ਪ ਸਮਝੌਕਤਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
6) ਕਪਛਲੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸੁਿਾਰ ਗਤੀਕਵਿੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਰੱ ਕ ਟੈਗਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਲਚਲ ਉਦਯੋਗ ਕਵੱ ਚ
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁੱ ਦਾ ਬਕਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
7) ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਨੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨਾਲ ਕਚੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸਪਾਂਸਰਕਸ਼ਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਕਵੱ ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਕਵੱ ਚ ਪਿਕਤਬੰ ਕਿਤ ਹਨ। ਆਈ/ਓ ਆਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕਚੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

8) ਕਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਚੰ ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਵੱ ਚ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਕਸਸਟਮ ਕਵੱ ਚ
ਸੰ ਭਵ ਸੁਿਾਰ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਕਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 14 ਮਾਰਚ,
2017 ਨੂੰ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ ਕਦੱ ਤਾ ਕਕ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਕਸਸਟਮ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਕਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਇੱ ਕ ਸੁਤੰਤਰ,
ਤੀਜੀ ਕਿਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਦੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ਅਰ ਮੇਨਲੈਂ ਡ
ਢੁਆਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪਿਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਜਸਦਾ ਖਾਸ ਕੇਂਦਰ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ
ਕਸਸਟਮ ਦਾ ਕਵਕਾਸ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਇਸ ਅਕਿਐਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ
ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਕਸਸਟਮ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ, ਕਜਸ ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਸਿਿਟਮ ਮਸ਼ਵਰਾ - ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ
9) ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਜਨਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠਕਲਆਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਹਵਾਲੇ ਕਦੱ ਤੇ ਹਨ:


ਉਪਲੱਬਿ ਕੰ ਮ ਲਈ ਆਈ/ਓ ਦੀ ਵਾਜਬ ਹਲਚਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ;



ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕ ਦਾ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮੈਕਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ;
2

ਅਤੇ


ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਪੋਰਟ ਅਿਾਰਟੀ (ਵੀਐਫ਼ਪੀਏ-VFPA) ਦੀਆਂ ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱ ਕ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ।

10) ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਕਸਸਟਮ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਕਮਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਸੀ (ਮਾਰਚ 1, 2017
ਤੋਂ ਵਿਾਈ ਗਈ)। ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਪਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਕਮਆਂ, ਟਰੱ ਕਕੰ ਗ ਅਤੇ
ਬੰ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਕਹੱ ਤਾਂ ਦੀ ਪਿਕਤਕਨਿਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰ ਦਰਾਂ (15) ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਿਬਮੀਸ਼ਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੱ ਖ ਮੱ ਦੇ
11) ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਾਪਤ ਸਬਮੀਸ਼ਨਾਂ ਕਤੰ ਨ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਕਰਤ ਸਨ:


ਆਈ/ਓ ਹਲਚਲ;



ਟੈਗ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਵਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੀਟਕਰਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ; ਅਤੇ



ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਕਸਸਟਮ ਤੇ ਵੀਐਫ਼ਪੀਏ (VFPA) ਦੀ ਟਰੱ ਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿਭਾਵ।

ਆਈ/ਓ ਹਲਚਲ
12) ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪਿਤੀਕਨਿੀ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸਬਮੀਸ਼ਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਮੁੱ ਖ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਕੰ ਮ ਕਵੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਈ/ਓ ਦੀ ਯੋਗਤਾ' ਤੇ ਕੇਂਦਕਰਤ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਕ
ਆਈ/ਓ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਸੱ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਟਰੱ ਕ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਆਈ/ਓ ਦੀ ਸਮਰੱ ਿਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਆਈ/ਓ ਨੇ ਮੰ ਕਨਆ ਕਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰ ਪਨੀ ਕਜਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਈ/ਓ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ
ਕੰ ਮ ਪਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ/ਓ ਹਲਚਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਕਕ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
13) ਸਪਾਂਸਰਕਸ਼ਪ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਭਾਗ 8 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਵਿੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਆਈ/ਓ ਲਈ ਹਲਚਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਣਇੱ ਛਤ ਨਤੀਜਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਈ/ਓ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਪਿਭਾਕਵਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਈ/ਓ ਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਕਵੱ ਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਟਕਰੱ ਗਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈ/ਓ ਆਂ ਨਾਲ
ਮਾੜੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਈ/ਓ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਕੰ ਮ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿਭਾਕਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਕ ਸੰ ਬੰ ਕਿਤ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਰਕਹੰ ਦਾ
ਹੈ।

14) ਕਾਕਮਆਂ ਦੇ ਪਿਤੀਕਨਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਭਾਗ 8 ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਕਵੱ ਚ ਕਚੰ ਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਕਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਕਕ
ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਗ 8 ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਕਸ਼ਪ ਕਸਸਟਮ, ਆਈ/ਓ ਨੂੰ ਕਕਸ ਕੰ ਪਨੀ ਕਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ
ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੰ ਦਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੀਆ ਆਈ/ਓ ਨੂੰ ਕਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ
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ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੇਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੰ ਦਾ।
15) ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ 8 ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਕਵੱ ਚ ਅਸਕਿਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪਿਭਾਕਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਿਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਕ ਕੁਝ
ਆਈ/ਓ ਐਸੇ ਰਵੱ ਈਏ ਕਵੱ ਚ ਰੁੱ ਝਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਕਸ਼ਪ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਵੱ ਚ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਈ/ਓ ਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਚੋਣ
ਨਾਲ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਦਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਜਹੇ ਹਾਲਤਾਂ
ਕਵਚ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਕ ਮਾੜੇ ਕਵਵਹਾਰ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕਿਕਾਰ
ਤੇ ਪਿਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
16) ਭਾਗ 8 ਬੀਸੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਕਨਯਮਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਕਡਵੀਜ਼ਨ 37 ਅਿੀਨ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੀ
ਕਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਭਾਕਵਤ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ ਕਕ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਵਰਤਾਓ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਕਵਚ ਉਪਚਾਰਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਾਲਸੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। । ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਕ ਭਾਗ 8 ਇੱ ਕ ਗੈਰਅਨੁਕੂਲ ਆਈ/ਓ ਗਤੀਕਵਿੀ/ਕਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਣਕਡੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਆਰਕਿਕ ਪਿੇਰਕ ਪਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਕ
ਇੱ ਕ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਕਖਆ ਜਾ ਸਕੇ।
17) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਮੀਸ਼ਨਾਂ ਕਵੱ ਚ ਸਕਹਮਤੀ ਸੀ ਕਕ ਆਈ/ਓ ਉਪਲਬਿ ਕੰ ਮ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਤੱ ਕ ਕਦੱ ਤਾ ਹੈ ਕਕ ਇਕ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਸਸਟਮ ਸਿਾਕਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਕ ਟਰੱ ਕ
ਟੈਗ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਪਿਵਾਨਗੀ ਦੇ ਪਿਬੰਿਕੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਕ, ਕਹੱ ਸੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਵੰ ਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਕ
ਉਪਰੋਕਤ ਕਸਫਾਕਰਸ਼ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਨੂੰ ਕੌ ਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੱ ਕ
ਟੈਗ ਆਈ/ਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਐਲੋ ਕੇਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਕਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।
18) ਆਈ/ਓ ਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਈ/ਓ ਦੇ ਲਈ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਦੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਆਈ/ਓ
ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਨਵੀਂ ਵਰਗ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਗਆ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਦੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਕਕ ਕਸਸਟਮ ਕਵੱ ਚ ਨਵੀਂ ਕੰ ਪਨੀ ਅਤੇ ਆਈ/ਓ
ਪਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਇੱ ਕ ਪਾਬੰ ਦੀ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਕ ਟਰੱ ਕਾਂ ਦੀ ਵਾਿੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਸਸਟਮ ਕਵੱ ਚ ਕੁੱ ਲ
ਟਰੱ ਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਕਗਣਤੀ 'ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

19) ਕੁਝ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਵੱ ਚ ਟਰੱ ਕ
ਟੈਗ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱ ਕ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਦੂਕਜਆਂ ਨੇ ਆਈ/ਓ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਕ ਟੈਗ ਗੁਆਉਣ ਲਈ
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ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੀ ਪਿੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ) ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱ ਕ ਪਿਸਤੁਤੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਕਦੱ ਤਾ ਹੈ ਕਕ
ਆਈ/ਓ ਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰ


ਆਈ/ਓ ਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਿ ਕੰ ਮ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਿਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ



ਸਪਾਂਸਰਕਸ਼ਪ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਭਾਗ 8 ਆਈ/ਓ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਪਿਭਾਵਤ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ



ਸਪਾਂਸਰਕਸ਼ਪ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਭਾਗ 8 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਕਨਯਮਾਂ ਦੀਆਂ



ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋਕੜਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ



ਆਈ/ਓ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਕਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ



ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ

ਕਾਰਗਜਾਰੀ ਮੀਟਸਰਕਿ
20)ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੀਟਕਰਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਇੱ ਕ ਸਬਮੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਬੋਿਤ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਸਸਟਮ ਕਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਉਦਯੋਗ ਕਵਸਕਤਿਤ ਸਮੀਕਖਆ ਦਾ ਸਮਰਿਨ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਕ ਭਕਵੱ ਖ ਕਵੱ ਚ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਵੱ ਚ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਵੰ ਡ ਉਦਯੋਗ
ਕਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰੇਏਜ ਕੰ ਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵੰ ਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਝਲਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।
21) ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਸੁਿਾਰ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਸੀ.ਟੀ.ਐੈੱਸ ਲਾਇਸੈਂਕਸੰ ਗ ਨਕਵਆਉਣ ਦੀ ਪਿਕਕਕਰਆ
ਕਵੱ ਚ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਸੁਿਾਰ ਤੋਂ ਵੱ ਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ

ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕ ਨੇ ਘੱ ਟ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਗਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਵਰਤੋਂ ਮੈਕਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਚ
ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਕਹਾ ਕਕ
ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਕਸਸਟਮ ਵਾਿੂ ਟੈਗਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਿਾ
'ਤੇ ਉਲਟ ਪਿਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਕ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬਕਮਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈ/ਓ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਵੱ ਚ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕ ਨੂੰ
ਤੁਰੰਤ ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਟੈਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਾ।
22) ਪਰ, , ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕ ਵੀ ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਐਫ਼ਪੀਏ (VFPA) ਦੇ ਸੰ ਤੁਕਲਤ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ
ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਸਕੋਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੰ ਖੇਪ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਸਹੀ ਰੂਪ ਕਵੱ ਚ ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕ ਦੀ ਫਲੀਟ

ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਪਿਤੀਕਨਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਕਮਆਂ ਦੇ ਪਿਤੀਕਨਿਾਂ ਨੇ ਦੱ ਕਸਆ ਕਕ ਇਕ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਦਾ ਉਪਯੋਗ
ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਕਮਾਤਰ ਮੈਕਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਜਸਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ
ਕਵਚਾਕਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਬਲ ਐੈਂਨਕਡਡ (ਦੂਹਰੇ ਅੰ ਤ ਵਾਲੇ ) ਕੰ ਟੇਨਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਦਨ/ਰਾਤ
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ਦੀ ਗੇਟ ਮੀਕਟਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਾਿੂ ਸਮਰਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਕਜਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਦਰਸ਼ਨ
ਮੈਕਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪਿਭਾਕਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਿਾ ਹੈ।

23) ਵੀਐਫ਼ਪੀਏ (VFPA) ਦੇ ਸੰ ਤੁਕਲਤ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱ ਕ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਕਦੱ ਤਾ ਹੈ ਕਕ
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਦੇ ਪਿਬੰਿ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਵੱ ਿ ਕਗਆਨ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਵੱ ਚ
ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕ ਕਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਕਵਿਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਗਆ
ਸੀ ਕਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਭਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਕ ਕਕਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੈਟਕਰਕ ਤੇ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪਿਭਾਵ ਨਾ
ਪਵੇ। ਜੇ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਦੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੁੰ ਦਾ, ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਆਿਾਰ ਤੇ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਸਸਟਮ ਕਵਚ ਸਵੈ-ਇੱ ਛਤ ਗਤੀਕਵਿੀ ਦੇ ਪੱ ਿਰ ਕਵਚ ਵਾਿਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੱ ਕ ਟੈਗਾਂ ਦੀ
ਸਵੈ-ਇੱ ਛਤ ਕਰਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਇਹ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਕਵੱ ਚ ਵਾਿੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੋਰ
ਟਰੱ ਕ ਟੈਗਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੱ ਿ ਕਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
24) ਅੱ ਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਕਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਿੂ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗਾਂ ਲਈ ਕਸਰਫ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਸੰ ਭਾਕਵਤ

ਕਤਮਾਹੀ ਜਾਂ ਛਮਾਹੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਲਚਕੀਲੀ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਕਵਵਸਿਾ ਦੀ
ਪਿਕਕਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਮਲੇ ਗਾ ਕਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਿੂ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

25) ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਕ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਆਈ/ਓ ਹਲਚਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਿ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਿ ਕਰਾਏ।
26)ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋਰ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ
ਨੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਆਈ/ਓ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕ ਦੇ ਫਲੀਟ ਕਵੱ ਚ ਦੂਜੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਪੂਰਵ-ਪਿਵਾਕਨਤ ਟਰੱ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਟਰੱ ਕ ਟੈਗਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਿਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ, ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਟੈਗ ਕਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਸਪਾਂਸਰ ਲਈ ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱ ਕਕੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਿ ਹਨ। ਆਈ/ਓ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕਈ
ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਤੇ ਪਿਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਸੀ:


ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕੋਡ ਡਿਾਈਕਵੰ ਗ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਨਾਮ ਟਰਕਮਨਲ ਗੇਟ ਖੋਲਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ;



ਛੁੱ ਟੀਆਂ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਖਕਤਆਰੀ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਤਕਹ ਕਰਨਾ, ਸੱ ਟ/ਬੀਮਾਰੀ, ਕਨੈੱਜੀ/ ਪਕਰਵਾਰਕ
ਮਾਮਕਲਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱ ਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ/ਓ ਦੀ ਉਪਲੱਬਿਤਾ; ਅਤੇ



ਡਿਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਵਕਰਸ਼ਠਤਾ ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਕਡਸਪੈਕਚੰ ਗ (ਯੂਨੀਅਨਆਈਜ਼ਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਵੱ ਚ)
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ਿਾਰ


ਟਰੱ ਕ ਟੈਗਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਿਕਕਕਰਆ ਤੋਂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਸੁਿਾਰ ਪਿਕਕਕਰਆ
ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੱ ਕ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਿਾਰ ਪਿਕਕਕਰਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ 2017 ਸੀ ਟੀ ਐਸ
ਲਾਇਸੈਂਕਸੰ ਗ ਨਕਵਆਉਣ ਦੀ ਪਿਕਕਕਰਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।



ਵਰਤਮਾਨ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਸੁਿਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਐੈੱਸ ਲਾਇਸੈਂਕਸੰ ਗ ਦੀਆਂ ਪਿਕਕਕਰਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ
ਤਾਂ ਵੀਐਫ਼ਪੀਏ (VFPA) ਦੇ ਸੰ ਤੁਕਲਤ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਦੇ ਮੁੜ-ਅਲੋ ਕੇਸ਼ਨ ਕਵੱ ਚ
ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਕਕ ਘੱ ਟ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਵੱ ਿ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਕਨਰਿਾਕਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।



ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਿੂ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਜਾਰੀ ਕਰੋ।



ਆਈ/ਓ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੂਚੀ ਪਿਕਾਕਸ਼ਤ ਕਰੋ।



ਇੱ ਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕ ਦੀ ਫਲੀਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦੂਜੇ ਅਨੁਕੂਲ ਟਰੱ ਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦੀ ਆਕਗਆ
ਕਦਓ।

ਵੀਐਫ਼ਪੀਏ ਟਰੱ ਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨੀਤੀ - ਿਪਾਂਿਰਸਸ਼ਪ ਿਮਝੌਤੇ ਦੇ ਭਾਗ 8 ਤੇ ਪਰਭਾਵ
27) ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਸੀਟੀਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀਐੈੱਫਪੀਏ ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ,
ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਐੈੱਫਪੀਏ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮੂਕਹਕ ਪਿਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਪਿਭਾਕਵਤ ਕਰਨ

ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟਰੱ ਕ ਟੈਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਵਚ, ਵੀਐੈੱਫਪੀਏ ਟਰੱ ਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪਾਂਸਰਕਸ਼ਪ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਭਾਗ 8
ਦੇ ਤਕਹਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਇੱ ਕ ਆਈ/ਓ ਸਪਾਂਸਰਕਸ਼ਪ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕ/ਉਪਲੱਬਿ ਟੈਗ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱ ਕ ਨੂੰ ਵੀਐੈੱਫਪੀਏ ਟਰੱ ਕ ਦੀ
ਉਮਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀ.ਐਲ.ਐਸ. ਪਿਵਾਕਨਤ ਟਰੱ ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਮੰ ਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

28) ਉਹ ਆਈ/ਓ ਕਜਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱ ਕ ਵੀਐੈੱਫ਼ਪੀਏ ਟਰੱ ਕ ਉਮਰ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ

ਸਮੱ ਕਸਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਆਈ/ਓ ਆਂ ਲਈ ਕਜਨਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱ ਕ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਰੱ ਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਪਿਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਟਰੱ ਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ
ਕਰੇ।

29)ਹਾਲਾਂਕਕ ਵੀਐਫ਼ਪੀਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਮਰਿਨ ਸੀ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱ ਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪਾਕਲਸੀ ਦਾ ਕਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਆਈ/ਓ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸਸਟਮ ਕਵਚ ਆਪਣੇ ਟੀ.ਐਲ.ਐੈੱਸ ਪਿਵਾਕਨਤ ਟਰੱ ਕ ਸਕਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਕਿਆਨ ਕਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਬਗੈਰ ਆਕਗਆ ਦੇਵੇਗੀ।
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30)ਇਕ ਸਬਕਮਸ਼ਨ ਨੇ ਫਲੀਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ/ਓ (ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਟੀ.ਐੈੱਲ.ਐੈੱਸ. ਪਿਵਾਕਨਤ ਟਰੱ ਕ) ਦੀ ਗਤੀਕਵਿੀ ਦਾ
ਸਮਰਿਨ ਕੀਤਾ, ਕਬਨਾਂ ਇਸ ਕਖਆਲ ਦੇ ਕਕ ਕਕਸ ਨੇ 45 ਕਦਨ ਦੀ ਕਮਆਦ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਕਸ਼ਪ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਪਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਕ ਇਕ ਆਈ/ਓ ਕੋਲ, ਸਪਾਂਸਰਕਸ਼ਪ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ
ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਕਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਵੀਐਫਪੀਏ ਟਰੱ ਕ ਦੀ ਉਮਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਕਹਲਾਂ।

ਿਾਰ


ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਵੱ ਚ ਹਲਚਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਕਬਨਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਐਲਐਸ ਪਿਵਾਕਨਤ ਟਰੱ ਕ ਸਕਿਤੀ ਨੂੰ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਆਈ/ਓ ਦੀ ਪਿਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਕਗਆ ਕਦਓ; ਜਾਂ



45 ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਕਮਆਦ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਕਸ਼ਪ ਸਮਝੌਤਾ ਕਕਸ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਾ ਕਖਆਲ ਕੀਤੇ ਕਬਨਾਂ
ਆਈ/ਓ ਆਂ (ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਟੀ.ਐੈੱਲ.ਐੈੱਸ.ਪਿਵਾਕਨਤ ਟਰੱ ਕਾਂ) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੀਟ ਕਵਚ ਹਲਚਲ ਦੀ ਆਕਗਆ
ਕਦਓ।
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