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FITNESS RULES NOTICE  / 
ਿਫੱਟਨ� �ਸ ਦ ੇਿਨਯਮ� ਸੰਬੰਧੀ ਨ� ਿਟਸ 

_ _ _ _   _   _   _   _   __   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   __   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   __ 
ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲ�  ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ� ੋ

 

ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਨ�  ਲਾਇਸੰਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਕੁਝ ਿਨਯਮ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਿਨਯਮ� ਿਵੱਚ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਅਤੇ ਡੀ.ਐ�ਮ.ਵੀ. (DMV) 

ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ (1)  ਅਤੇ ਿਤੰਨ (3) ਸਾਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 

 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰ ੋਿਕ ਜੇਕਰ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਸਟਾਫ਼ ਜ� ਤ� ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ� ਕਰ ਪਾ�ਦਾ ਹ ੈਜ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਜਮ�� ਕਰਨ ਵੇਲੇ 

ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹ,ੈ ਤ� ਲਾਇਸੰਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਜ� 

ਡੀ.ਐ�ਮ.ਵੀ. (DMV) ਇਿਤਹਾਸ, ਿਫੱਟਨ� �ਸ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਨ� ਿਟਸ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ�� ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

 

ਇੱਕ (1) ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ - (ਜੇਕਰ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇ) 

* ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਤੰਨ (3) ਤ� ਵੱਧ ਟ�ੈਿਫਕ ਹਾਦਸੇ। ਇੱਕ (1) ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਆਖਰੀ ਹਾਦਸ ੇਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਿਗਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

* ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਿਬਨ�-ਲਾਇਸੰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਟ�ੈਿਫਕ ਉਲੰਘਣ। 

* ਪਿਹਲ� ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਅਸਵੀਕਾਰ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪਿਹਲ� ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ�� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ 

ਹੈ, ਜੇਕਰ ਿਪਛਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕ�ਿਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ, ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਪਿਹਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨੰੂ 

ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸ�ਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੰੂ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

* ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਰਤ�-  ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਨਤੀਜੇ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੰੂ 

ਅਣਚਾਹੇ ਜ� ਅਸਫ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ (1) ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਿਤੰਨ (3) ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ - (ਜੇਕਰ ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਹੋਵ)ੇ 

 

* ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਦੇ ਿਨਯਮ� ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਭਾਵ� ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇ) ਜ� ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਕੰਮ 

ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹ।ੈ 

* ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਦੇ ਿਨਯਮ� ਮੁਤਾਬਕ,  ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚੋਰੀ, ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਰੁੱ ਧ ਧਮਕੀ, ਪ�ੇਸ਼ਾਨੀ, ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ, ਜ� ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਜਹ ੇਕੰਮ 

ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹ।ੈ 

* ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ  ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਟੀ.ਐ�ਲ.ਸੀ. (TLC) ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਾਹਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹਿਥਆਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 

* ਇੱਕ ਪੁਰਾਣ ੇਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨਾ।  ਜੇਕਰ  ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲੰਿਬਤ ਸਨ, ਤ�  ਿਕ ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹ ੋਗਈ ਸੀ ਜ� ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੰੂ ਸ�ਪ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

* ਸ�ਪ  ੇਜਾਣ ਵੇਲੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚ ੇਲੰਿਬਤ ਸਨ।  Critical Driver Program / ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ Persistent Violator Program/ ਿਨਯਮਤ 

ਉਲੰਘਣਕਰਤਾ  ਪ�ੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਚਾਰ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਜ� ਿਨਯਮਤ ਉਲੰਘਣਕਰਤਾ ਸੰਮਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ (1) ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ 

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤ� ਿਤੰਨ ਸਾਲ� ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਿਸਰਫ਼ ਤ� ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਿਰਕਾਰਡ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ� ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵ� ਲਈ ਿਤੰਨ ਤ� ਵੱਧ ਅੰਕ ਨਹ� ਦਰਸਾ�ਦਾ। 

* ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚ ੇਲੰਿਬਤ ਸਨ।  ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ� ਪਿਹਲ� ਲੰਿਬਤ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, 

ਤ� ਿਤੰਨ (3) ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ (3) ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 
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* ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ ਜ� ਛੋਟ। ਜੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਭੁੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਜ� ਿਬਨ� ਕਾਰ  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ 

ਬਾਰੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ 

* ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ: ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਡੀ.ਐ�ਮ.ਵੀ. (DMV) ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤ� 15 ਮਹੀਨ�  ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ 6 ਜ� ਇਸਤ� ਵੱਧ ਅੰਕ ਇਕੱਠ�  ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹ,ੋ 

ਤ�, ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਲਾਇਸੰਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ,ੈ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜ� ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹ;ੋ ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

* ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼� ਦੀ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ। ਜੇਕਰ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਲੰਿਬਤ ਹਨ, ਤ� ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਨੰੂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ  

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਮ�� ਕਰਨ ਦੇ 90 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼� ਦਾ ਹੱਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 


