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30 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 

ਸੀ ਟੀ ਐ�ਸ ਲਸੰਸ ਟੈਗ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਪਾਲਸੀ 

 
ਮਾਰਚ 2019 ਿਵਚ, ਆਿਫਸ ਔਫ ਿਦ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟਨੇਰ ਟਰੱਿਕੰਗ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ) ਨ�  ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ 

ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਵੈ�ਬਸਾਈਟ �ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਗ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਪਾਲਸੀ (ਪਾਲਸੀ) 

ਿਵਚ ਸੋਧ� ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਿਲਖਤੀ ਿਵਚਾਰ ਦਣੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੱਦਾ 7 ਮਈ, 2019 ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਤਮਾਹੀ (ਿਕਊ) 

1 2019 ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਿਰਵੀਊ ਉਸ ਸਮ� ਅੱਗੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।  

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨ�  ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਸੰਬੰਧੀ ਿਫਕਰ� ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਾਲਸੀ ਿਵਚ 

ਸੰਭਵ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜ� ਰੋਕੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ, ਿਹੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆ ਂਿਧਰ� ਵਲ� ਪਾਲਸੀ 

ਿਵਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ: 

• ਿਬਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗ� ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ� ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵਚ  ਖਾਲੀ ਟਰੱਕ ਟੈਗਜ਼ ਨੰੂ ਹਟਾਉ 

ਅਤੇ ਦਬੁਾਰਾ ਵੰਡੋ;    

• ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਿਕ ਆਈ/ਓ ਿਲਸਟ �ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਆਈ/ਓਜ਼ ਦੀ ਢੁਕਵ� ਿਗਣਤੀ ਹੋਵੇ; 

• ਕੰਪਨੀ ਡਰਾਈਵਰ� ਨੰੂ ਆਈ/ਓ ਿਲਸਟ �ਪਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦਉ; ਅਤ ੇ

• ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦ ੇਿਰਵੀਊ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ।  

 
ਲੋਅਰ ਮੇਨਲ�ਡ ਿਵਚਲੇ ਕਨਟਨੇਰ ਟਰੱਿਕੰਗ ਦ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਦ ੇਕਰਕੇ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰ� ਦਾ ਕੰਮ ਘਿਟਆ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਸਮ�, ਕੁਝ ਲਸੰਸ ਧਾਰੀਆਂ ਨ�  ਆਪਣਾ ਟਰੱਿਕੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਟਰੱਕ 

ਟੈਗ� ਅਤ ੇਡਰਾਈਵਰ� ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਿਹੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਧਰ� ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਦ ੇਜਵਾਬ ਿਵਚ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ� ਨੰੂ 

ਪਛਾਣਦ ੇਹੋਏ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਇਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਾਲਸੀ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 

ਜੇ ਿਕਸੇ ਲਸੰਸੀ ਦੇ ਟੈਗ� ਦੀ ਅਲਾਟਮ�ਟ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਟੈਗ 90 ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਦਨ� ਲਈ ਅਣਭਰੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਹ 

4 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਤ� ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 

 
ਵਾਧੂ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਪ�ਵਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਿਕ ਫਰੌੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇ ਦਾ 

ਤਰੀਕਾ ਓਹੀ ਰਹੇਗਾ (ਿਜਵ� ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਭਾਗ� 5-10 ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ)। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਿਰਵੀਊ     

ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਗ ਨਵੰਬਰ ਿਵਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ੇਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

 
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨ�  ਆਪਣੀ ਜੁਲਾਈ 2019 ਆਈ/ਓ ਿਲਸਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਦਾ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤ ੇ
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ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦ ੇਅੰਤ `ਤੇ ਆਈ/ਓ ਿਲਸਟ �ਪਰ 20 ਨਵ� ਆਈ/ਓਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਉਨ� � ਕੋਲ ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ ਲਈ 30 ਿਦਨ ਹੋਣਗੇ। ਿਲਸਟ �ਪਰ ਯੋਗ ਆਈ/ਓਜ਼ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਵਲ� ਿਨਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ 

ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਿਲਸਟ �ਪਰ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਸੱਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦ ੇਡਰਾਈਵਰ� ਲਈ ਖੱੁਲ�ੇ  ਰਿਹਣਗੇ।  

 
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਿਰਵੀਊ ਦ ੇਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਵਰੀ 2020 ਿਵਚ, 2019 ਟਰੱਕ 

ਟੈਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਿਰਵੀਊ (ਿਤਮਾਹੀ 1 ਤ� ਿਤਮਾਹੀ 4 2019 ਤੱਕ) ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਜੂਨ 2020 ਿਵਚ ਲਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 

ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਮ� ਿਰਵੀਊ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਿਧਆ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। 

 
ਿਹੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆ ਂਿਧਰ� ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਵਲ� ਪਾਲਸੀ ਿਵਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਸਮੇਤ 

ਔਨ ਅਤ ੇਔਫ-ਡੌਕ ਟਰੱਕ ਟੈਗ� ਦੇ) ਦੀ ਅਗ�ਹ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤ ੇਜੇ ਇਹ ਪ�ਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆ ਂਤ� ਇਨ� � ਨੰੂ ਵੀ 

ਲਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦ ੇਅਗਲੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਸੱਚੇ ਿਦਲ�, 

ਆਿਫਸ ਔਫ ਿਦ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟਨੇਰ ਟਰੱਿਕੰਗ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

 
 
 
ਮਾਈਕਲ ਕਰਫੌਰਡ      ਸ਼ੈਰਲ ਕੌਜਨੀਐਕ  

ਕਿਮਸ਼ਨਰ      ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
 


