ਕਨਟੇਨ ਰ ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਰੈਗ ੂਲੇ ਸ਼ਨ ਰੇਟ ਿਰਵੀਊ
ਿਲਖਤੀ ਿਵਚਾਰ� ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ ਿਰਪੋਰ ਟ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਿਪਛੋਕੜ
1) 2014 ਿਵਚ ਲੋ ਅਰ ਮੇਨਲ� ਡ ਦੇ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਦੀ ਕੰ ਮਬੰ ਦੀ ਸ�ਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈ ਨ `ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ
ਖਤਮ ਹੋਈ। ਸ�ਝੀ (ਜੋਆਇੰ ਟ) ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈ ਨ `ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਨ� 22 ਦਸੰ ਬਰ,

2014 ਨੂੰ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਐਕਟ (“ਐਕਟ”) ਅਤੇ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (“ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ”) ਬਣਾਏ

(ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਿਵਚ 13 ਮਾਰਚ, 2015 ਅਤੇ 4 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ)। ਿਵਧਾਨ ਨ� ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ

ਕਿਮਸ਼ਨਰ (“ਕਿਮਸ਼ਨਰ”) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਦਾ ਕੰ ਮ ਇੰ ਡਸਟਰੀ `ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ
(ਰੇਟ� ਅਤੇ ਿਮਹਨਤਾਨ� ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ 4) ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟ� ਦੇ ਢ�ਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
2) ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨ� ਸ�ਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈ ਨ ਿਵਚ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਨੂੰ
ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਿਦੱ ਤਾ, ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਬਹੁਤੇ 2014 ਿਵਚ ਕੌ ਿਰਨ ਬੈ�ਲ ਅਤੇ ਿਵੰ ਸ ਰੈਡੀ ਵਲ� ਤਿਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਈਵਰ� ਦੇ ਰੇਟ�
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਨ।
ਂ
3) ਸਾਲ 2014 ਤ� ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਿਰਵੀਊ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਡ
ਇਨਫਰਾਸਟਰੱ ਕਚਰ ਦੇ ਮਿਨਸਟਰ ਨ� ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲੋ ਅਰ ਮੇਨਲ� ਡ ਦੇ ਕਨਟੇਨਰ

ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ

ੂ ੇ ਸ਼ਨ ਿਵਚਲੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਰੇਟ� ਅਤੇ ਿਮਹਨਤਾਨ� ਦੇ ਢ�ਚੇ `ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੇਟ�, ਰੇਟ� ਦੇ ਢ�ਚੇ
ਿਕ ਉਹ ਰੈਗਲ

ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਸੰ ਭਵ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਮਿਨਸਟਰ ਨੂੰ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਕਰੇ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ/ਜ�

ਐਕਟ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ� ਦੀ ਅੰ ਿਤਮ ਿਰਪੋਰਟ ਮਿਨਸਟਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱ ਕ ਸ�ਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।

4) ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ� 14 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਹੱ ਸਾ 4 ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰ ਭਵ ਕਦਮ� ਬਾਰੇ ਿਹੱ ਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀਆ ਿਧਰ�
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱ ਦਾ ਿਦੱ ਤਾ। ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਿਹੱ ਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਿਧਰ� ਵਲ� ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਲਖਤੀ ਿਵਚਾਰ� ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਪੋਆਇੰ ਟ� `ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ��
ਪੋਆਇੰ ਟ� `ਤੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਿਹੱ ਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਧਰ� ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਿਹੱ ਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਧਰ� ਵਲ� ਿਮਲੇ ਿਵਚਾਰ� ਦਾ ਸੰ ਖੇਪ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਕਨਟੇਨ ਰ ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਰੈਗ ੂਲੇ ਸ਼ਨ ਰੇਟ ਿਰਵੀਊ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ – ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਕ�ਦਰ
5) ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ� ਿਹੱ ਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਧਰ� ਤ� ਿਲਖਤੀ ਿਵਚਾਰ ਮੰ ਗੇ ਿਜਹੜੇ ਅੱ ਗੇ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਇਕ ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਨ:

ਰੇਟ ਅਤੇ ਿਮਹਨਤਾਨਾ
•

ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਿਵਚ ਘੰ ਿਟਆਂ ਅਤੇ ਿਟ�ਪ� ਦੇ ਿਮਕਸ ਰੇਟ� ਦੀ ਵਰਤ�;

•

ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ� ਲਈ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਰੇਟ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਿਕ ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ
ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਓਪਰੇਟਰ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵ� ਪੱ ਖ� ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਰਾਈਵਰ�
ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਓਪਰੇਟਰ� ਲਈ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ ਪੇਮਟ
� ਦੇ ਢੁਕਵ� ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਪੱ ਧਰ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਵੇ;

•

ਮੌਜੂਦਾ ਔਨ-ਡੌਕ ਿਟ�ਪ ਰੇਟ� ਅਤੇ ਔਫ-ਡੌਕ ਰੇਟ� ਦੀ ਸੂਚੀ;

•

ਮੌਜੂਦਾ ਔਫ-ਡੌਕ ਿਟ�ਪ ਰੇਟ ਅਤੇ ਔਫ-ਡੌਕ ਰੇਟ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਔਫ-ਡੌਕ ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਡੈਸਟੀਨ�ਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ� ਦੀ ਉਨ�� ਦੇ ਭੂਗੋਿਲਕ ਵੇਰਵੇ
ਅਤੇ ਸੀਮਾਵ�, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰੇਟ� ਅਤੇ/ਜ� ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਭੂਗੋਿਲਕ ਸਿਥਤੀ/ਲੋ ਅਰ ਮੇਨਲ� ਡ ਿਵਚ ਔਫ-ਡੌਕ
ਸਥਾਨ� ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ;

•

ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਰੇਟ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬੈਨ�ਿਫਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ;

•

ਆਜ਼ਾਦ ਓਪਰੇਟਰ� ਲਈ ਸੱ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਰੇਟ;

•

ਿਫਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਚੋਣ� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

•

ਭਿਵੱ ਖ ਿਵਚ ਰੇਟ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ; ਅਤੇ

•

ਰੇਟ�/ਿਮਹਨਤਾਨ� ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਜ� ਿਵਚਾਰ।

ਹੋਰ
•

ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਿਜਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਹੱ ਸਾ 4 ਦੇ ਖੇਤਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

6) ਿਲਖਤੀ ਿਵਚਾਰ� ਦੀ ਅੰ ਿਤਮ ਤਾਰੀਕ 29 ਜੂਨ, 2018 ਸੀ (ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਾਈ ਗਈ)। ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਸੰ ਸੀਆਂ,
ਿਸ਼ਪਰ� ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ� ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਤ� ਨ� (9) ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ।

ਿਲਖਤੀ ਿਵਚਾਰ� ਿਵਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱ ਖ ਮਸਲੇ
7) ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਿਲਖਤੀ ਿਵਚਾਰ� ਨ� ਖਾਸ ਟਰਮਜ਼ ਔਫ ਰੈਫਰ�ਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ�� ਿਵਚ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਿਵਚ
ਆਮ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ/ਿਸਫਾਰਸ਼� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

2

ਰੈਗ ੂਲੇ ਸ਼ਨ ਿਵਚ ਘੰ ਿਟਆਂ ਅਤੇ ਿਟ�ਪ ਦੇ ਰੇਟ� ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤ�
8) ਇਸ ਵੇਲੇ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਓਨਰ ਓਪਰੇਟਰ� (“ਆਈ/ਓਜ਼”) ਲਈ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਆਈ/ਓਜ਼
ਲਈ ਿਟ�ਪ ਰੇਟ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਲਸੰ ਸ ਦੇ ਏਜੰ ਡੇ 1 ਦਾ ਅੰ ਿਤਕਾ ਏ ਿਟ�ਪ ਅਤੇ ਘੰ ਿਟਆਂ
ਦੇ ਰੇਟ� ਦੇ ਰਲਵ� ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱ ਕ� ਨੂੰ ਪੇਮ�ਟ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ
ਦੇ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤ� ਰਾਇ ਮੰ ਗੀ ਗਈ। ਿਹੱ ਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਧਰ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਸਨ।
9) ਡਰਾਈਵਰ� ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਨ� ਡਰਾਈਵਰ� ਲਈ ਪੇਮ�ਟ ਦੇ ਰਲਵ� ਤਰੀਕੇ �ਪਰ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ
ਕੀਤੀ, ਭਾਵ� ਿਕ ਕੁਝ ਨ� ਇਹ ਗੱ ਲ ਨ�ਟ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਿਵਚ ਇਕੱ ਲੇ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਰੇਟ� ਦੀ ਵਰਤ� ਪੇਮ�ਟ ਦੇ ਰਲਵ�
ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਲਈ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱ ਖੇਗੀ। ਭਾਵ� ਿਕ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਨ�
ਿਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਿਕ ਆਈ/ਓਜ਼ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਿਟ�ਪ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਨੂੰ ਘੰ ਿਟਆਂ ਮੁਤਾਬਕ
ਪੈਸੇ ਿਮਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
10) ਲਸੰ ਸਧਾਰੀਆਂ ਨ� ਅਿਜਹਾ ਿਨਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ� ਨੂੰ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਜ� ਿਟ�ਪ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ
ਦੇਵੇ ਪਰ ਇੱ ਕੋ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਿਸ਼ਪਰ ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਿਵਚਾਰ� ਿਵਚ ਿਟ�ਪ ਅਤੇ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਰਲਵ� ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਦੇ
ਹੱ ਕ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਿਵਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਿਸ਼ਪਰ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਿਕ ਲਸੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਸੰ ਸ
ਲੈ ਣ ਜ� ਿਕਸੇ ਆਈ/ਓ ਦੀ ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੇਮਟ
� ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਮ�ਟ ਦੀ
ਇਹ ਿਕਸਮ ਲਸੰ ਸ ਜ� ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਿਮਆਰ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਣੀ ਨਹ� ਚਾਹੀਦੀ।

ਸੰ ਖੇਪ
•

ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਿਵਚਲੇ ਘੰ ਿਟਆਂ ਅਤੇ ਿਟ�ਪ ਰੇਟ� ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਮਕਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ

•

ਲਸੰ ਸ ਿਵਚ ਪੇਮ�ਟ ਦੇ ਰਲਵ� ਤਰੀਕੇ `ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ

•

ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਦੇ ਬਲੌ ਕ� ਿਵਚ ਡਰਾਈਵਰ� ਲਈ ਰਲਵ� ਪੇਮ�ਟ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ

•

ਆਈ/ਓਜ਼ ਨੂੰ ਘੰ ਿਟਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ

ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ� ਲਈ ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
11) ਿਲਖਤੀ ਿਵਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਿਨਯਮਬੱ ਧ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਢ�ਚੇ ਿਵਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੋਣ
ਬਾਰੇ ਿਟੱ ਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ। ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸ਼ਪਰ ਿਜਨ�� ਨ� ਆਪਣੇ ਿਲਖਤੀ ਿਵਚਾਰ ਿਦੱ ਤੇ, ਅਿਜਹੀ
ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਉਨ�� ਸੁਧਾਰ� `ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਰਹੇ ਿਜਹੜੇ ਿਟ�ਪ ਰੇਟ/ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ
ਦੂਹਰੇ ਢ�ਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕਟਰ ਿਵਚ ਕਾਰਗਰਤਾ ਿਲਆਉਣਗੇ। ਡਰਾਈਵਰ� ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਨ� ਇਕੱ ਲੇ
ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱ ਲ ਨ�ਟ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ
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ਕੋਿਲਕਿਟਵ (ਸ�ਝੇ) ਐਗਰੀਮ�ਟ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਿਰਆਂ ਨ� ਇਹ ਗੱ ਲ ਨ�ਟ ਕੀਤੀ ਿਕ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹਨ। ਪਰ, ਆਈ/ਓਜ਼ ਅਤੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਲਈ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਰੇਟ� ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਸਿਹਮਤੀ ਹੈ। ਿਲਖਤੀ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਲੋ ਕ� ਨ� ਇਹ
ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਿਕ ਆਈ/ਓ ਦਾ ਘੰ ਟੇ ਦਾ ਰੇਟ 65 ਡਾਲਰ ਪ�ਤੀ ਘੰ ਟਾ, 75 ਡਾਲਰ ਪ�ਤੀ ਘੰ ਟਾ ਜ� 83.02 ਡਾਲਰ ਪ�ਤੀ
ਘੰ ਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਲਈ, 28 ਡਾਲਰ ਅਤੇ 29.12 ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਰੇਟ� ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰ ਖੇਪ
•

ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ� ਦੀ ਪੇਮ�ਟ ਲਈ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਠ�ਸੋ ਨਾ

•

ਜੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ� ਲਈ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰੇਟ ਆਈ/ਓ ਅਤੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਕਸੇ ਢੁਕਵ� ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਆਈ/ਓਜ਼ ਲਈ

ਮੌਜੂਦਾ ਔਨ-ਡੌਕ ਿਟ�ਪ ਰੇਟ ਅਤੇ ਔਨ-ਡੌਕ ਿਟ�ਪ ਰੇਟ ਦੀ ਸੂਚੀ
12) ਡਰਾਈਵਰ� ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਿਕ ਔਨ-ਡੌਕ ਿਟ�ਪ ਰੇਟ� ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਨ� ਇਹ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਿਕ ਔਨ-ਡੌਕ ਿਟ�ਪ ਰੇਟ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਸਕੈਜਅ
ੂ ਲ) ਿਵਚਲੇ ਹਰ ਸੈ�ਲ ਲਈ ਹੋਰ 10 ਡਾਲਰ ਿਦੱ ਤੇ
ਜਾਣ ਜਦ ਿਕ ਹੋਰਨ� ਨ� ਹਰ ਸਾਲ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਕ ਸਾਲ 2021 ਿਵਚ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ 5 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ

ਹੋਵੇ। ਸੀ ਐ�ਨ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਇੰ ਟਰਮੌਡਲ ਸਥਾਨ� ਨੂੰ ਔਨ-ਡੌਕ ਿਟ�ਪ ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱ ਕ ਿਵਚ

ਤਕੜੀ ਿਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਵਲ� ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਿਵਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਔਨ-ਡੌਕ ਿਟ�ਪ ਸੂਚੀ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਲਸੰ ਸੀਆਂ ਨ� ਇਹ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਕ ਔਨ ਅਤੇ ਔਫ-ਡੌਕ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਨ�ਮ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱ ਲ ਨ�ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਸੂਚੀਆਂ ਿਵਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ� ਿਵਚਕਾਰ ਸਮ�/ਮਾਈਲੇ ਜ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰ ਖੇਪ
•

ਔਨ-ਡੌਕ ਿਟ�ਪ ਰੇਟ ਵਧਾਉ

•

ਸੀ ਐ�ਨ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਇੰ ਟਰਮੌਡਲ ਸਥਾਨ� ਨੂੰ ਔਨ-ਡੌਕ ਿਟ�ਪ ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

•

ਰੇਟ ਿਸਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ� ਿਵਚਕਾਰ ਸਮ�/ਮਾਈਲੇ ਜ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ
ਵਧਾਉ (ਜ� ਘਟਾਉ)
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ਮੌਜੂਦਾ ਔਫ-ਡੌਕ ਿਟ�ਪ ਰੇਟ ਅਤੇ ਔਫ-ਡੌਕ ਿਟ�ਪ ਰੇਟ ਦੀ ਸੂਚੀ
13) ਡਰਾਈਵਰ� ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਿਕ ਔਫ-ਡੌਕ ਿਟ�ਪ ਰੇਟ� ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਔਨ-ਡੌਕ ਰੇਟ� ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਵ�ਗ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਔਫ-ਡੌਕ ਿਟ�ਪ ਰੇਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚਲੇ ਹਰ ਸੈ�ਲ ਲਈ ਹੋਰ 10 ਡਾਲਰ ਿਦੱ ਤੇ
ਜਾਣ ਜ� ਹਰ ਸਾਲ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਿਕ ਸਾਲ 2021 ਿਵਚ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ 5 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਤੱ ਕ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ)।

ਡਰਾਈਵਰ� ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਨ� ਔਫ-ਡੌਕ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤ� ਜੋ ਸਫਰ ਦੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ

ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਨ� ਿਵਚਕਾਰ ਰੇਟ� ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੱ ਦੇ ਦੀ ਿਲਖਤੀ
ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨ� ਿਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਹ ਨ�ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ:
…ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਮੈਟਿਰਕਸ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਹ 2005 ਤੋ ਪਿਹਲ� ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰ [ਲੋ ਅਰ ਮੇਨਲ� ਡ
ਿਵਚ] ਵਲ� ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦ� ਔਨ-ਡੌਕ ਰੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮ� ਿਮਸਟਰ ਿਵੰ ਸ ਰੈਡੀ ਨ� ਿਵਸ਼ਾਲ ਇੰ ਡਸਟਰੀ
ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ��, ਟੇਬਲ ਿਵਚ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਰੇਟ� ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ `ਤੇ
ਿਨਰਭਰ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਔਿਰਜ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ ਟੀਨ� ਸ਼ਨਜ਼ ਿਕੱ ਥੇ ਸਨ। ਟੇਬਲ ਦੇ
ਔਿਰਜਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱ ਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮ�ਟ� ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਇੰ ਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ, ਜ਼ੋਨ� [ਔਫ-ਡੌਕ] ਿਵਚ ਅਤੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਫਰ ਲਈ ਪੇਮ�ਟ� ਦੇ ਰੇਟ� ਿਵਚ
ਅਡਜਸਟਮ�ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
14) ਡਰਾਈਵਰ� ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਿਫਕਰ
ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਲੋ ਅਰ ਮੇਨਲ� ਡ ਦੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਿਵਚਲੇ ਿਖਆਲੀ ਪਾੜੇ ਨਾਲ

ਅਸਿਥਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਔਫ-ਡੌਕ ਮੂਵਜ਼ ਲਈ ਅਨ-ਰੈਗੂਲੇਿਟਡ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਬਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨ�ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਡੈਟਾ ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ 2017
ਿਵਚ, 18 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਜ� 13,700 ਿਪੱ ਕ ਅੱ ਪ ਕਨਟੇਨਰ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ 16 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਜ� 11,000 ਡਰੌਪ ਔਫ ਕਨਟੇਨਰ
ਿਗਣਤੀ ਉਨ�� ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਵਜ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਸਰਿਵਸ ਲਾਇਸੰ ਸ ਕਾਇਮ ਨਹ� ਰੱ ਖਦੀਆਂ।

ੂ ੇ ਸ਼ਨ
15) ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰ ਪਨੀ (ਿਜਵ� ਿਕ ਰੈਗਲ
ਿਵਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ) ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ �ਪਰ ਰੈਗਲ
ੂ ੇ ਿਟਡ ਔਫ-ਡੌਕ ਰੇਟ� ਨਾਲ
ਪੇਮਟ
� ਕਰਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜ�, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੇਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ (ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਜ� ਗੈਰ-ਲਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੇਟ� ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਢੁਕਵ� ਸਮਰੱ ਥਾ ਹੋਵੇ।
16) ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਿਬਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਔਫ-ਡੌਕ ਸ਼ੌਰਟ ਿਟ�ਪ (5 ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਤ� ਘੱ ਟ) ਰੇਟ ਨੂੰ
ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਆਈ/ਓਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਪੇਡ ਛੋਟੇ ਿਟ�ਪ� `ਤੇ ਘੰ ਿਟਆਂ `ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਤ� ਨੁਕਸਾਨ
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ਝੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਘੱ ਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਿਟ�ਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰ ਖੇਪ
•

ਔਫ-ਡੌਕ ਿਟ�ਪ ਰੇਟ ਵਧਾਉ

•

ਔਫ-ਡੌਕ ਰੇਟ ਜ਼ੋਨ� `ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਕਰੋ

•

ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਸੇਵਾਵ� ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗਲ
ੂ ੇ ਸ਼ਨ ਦੇ
ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ

•

ਔਫ-ਡੌਕ ਸ਼ੌਰਟ ਿਟ�ਪ (5 ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਤ� ਘੱ ਟ) ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਮੁਢ ਲੇ ਰੇਟ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਿਵਚ ਬੈਨ� ਿਫਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ
17) ਿਬਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਰੇਟ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਿਵਚ ਬੈਨ�ਿਫਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਟੱ ਪਣੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ� ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧ� ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱ ਪ ਨ� ਇਹ ਿਬਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਿਕ ਘੰ ਿਟਆਂ
ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਰੇਟ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਿਵਚ ਬੈਨ�ਿਫਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ “ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ
ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੈਨ�ਿਫਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ�� ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਿਕ ਬੈਨ�ਿਫਟਸ ਨੂੰ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤ� ਵੱ ਖਰਾ
ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਘਰ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਲਈ ਔਿਡਟ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
18) ਿਸਰਫ ਇਕ ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀ ਨ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਿਦੱ ਤੇ। ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਿਕ ਬੈਨ�ਿਫਟਸ ਨੂੰ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਰੇਟ
ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਬੈਨ�ਿਫਟ ਪਲੈ ਨ� ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਿਹਸਾਬ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ�� ਨ�
ਇਹ ਿਬਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਿਕ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਰੇਟ� ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣ� ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
•

ਬੈਨ�ਿਫਟਸ ਤ� ਅੱ ਡਰਾ ਰੈਗੂਲੇਿਟਡ ਰੇਟ; ਜ�

•

ਬੈਨ�ਿਫਟਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰੈਗੂਲੇਿਟਡ ਰੇਟ ਪਰ ਉਨ�� ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਲਈ ਬੈਨ�ਿਫਟ ਪਲੈ ਨ� ਦਾ 100 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਸ�ਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ� ਬੈਨ�ਿਫਟ ਪਲੈ ਨ� ਦਾ 50 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰ ਖੇਪ
•

ਬੈਨ�ਿਫਟਸ ਨੂੰ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਰੱ ਖੋ

•

ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੋ ਤਰ�� ਦੇ ਬਣਾਉ; ਇਕ ਬੈਨ�ਿਫਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਅਡਜਸਟਡ) ਅਤੇ ਇਕ
ਬੈਨ�ਿਫਟਸ ਤ� ਵੱ ਖਰਾ
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ਆਜ਼ਾਦ ਓਪਰੇਟਰ� ਲਈ ਸੱ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਰੇਟ
19) ਆਈ/ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੱ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਰੇਟ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਲਖਤੀ ਿਬਆਨ ਵੰ ਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਜਸ ਿਵਚ
ਇਕ ਆਈ/ਓ ਨੂੰ ਸੱ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰੇਟ ਿਵਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱ ਕ ਿਵਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਿਕ ਡਰਾਈਵਰ� ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਨ�
ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਲਈ ਸੱ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ�, ਘੰ ਿਟਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ
ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਈ/ਓ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਦੇ 5 ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਆਈ/ਓ ਲਈ ਘੰ ਟੇ
ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰ ਖੇਪ
•

ਸੱ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲੋ

•

ਸੱ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੇਟ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਘੰ ਿਟਆਂ ਨੂੰ 4 ਤ� 5 ਕਰੋ

ਮੌਜੂਦਾ ਿਫਊਲ ਚਾਰਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵ�ਆਂ ਚੋਣ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
20) ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਿਫਊਲ ਚਾਰਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਿਫਕਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਿਮਲਦੇ ਹਨ।
ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਜ� ਤ� ਖਾਸ ਸਿਮਆਂ `ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ� ਨੂੰ ਿਦਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਫਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ� ਿਤਮਾਹੀ ਿਪੱ ਛ� ਿਫਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਿਵਚ ਆ�ਦੀਆਂ
ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਬਾਰੇ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਿਲਖਤੀ ਿਬਆਨ ਇਨ�� ਇਿਤਹਾਸਕ
ਹਾਲਤ� ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦੇ ਹਨ। ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨ� ਇਹ ਗੱ ਲ ਨ�ਟ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਫਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ
ਕੀਮਤ� ਿਵਚ ਆ�ਦੇ ਉਤਰਾਵ� ਚੜ�ਾਵ� ਤ� ਆਈ/ਓਜ਼ ਦੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ� ਿਵਚ ਪ�ਤੀ
ਲੀਟਰ 1 ਡਾਲਰ 5 ਸ�ਟ ਤ� �ਪਰ ਹਰ 5 ਸ�ਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ 1 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਆਈ/ਓਜ਼ ਕਵਰ ਹਨ। ਪਰ, ਮੌਜਦ
ੂ ਾ2
ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਅਡਜਸਟਮ�ਟ ਰੇਟ `ਤੇ, ਿਫਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਆਈ/ਓਜ਼ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ।
21) ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਨ� ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਜ� ਤ�
ਮੌਜੂਦਾ ਿਫਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੇਮ�ਟ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮ�ਟ� ਵਜ� ਹੀ ਅਡਜਸਟ ਹੋਵੇਗਾ
ਜ�:
•

ਪ�ਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਕੀਮਤ ਤ� �ਪਰ ਤੇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਿਦਉ; ਜ�

•

ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਗਆ ਿਦਉ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ� ਨੂੰ ਿਡਸਕਾ�ਟ ਵਾਲੇ ਿਫਊਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਕਣ
ਅਤੇ ਇਕ ਿਤਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਔਸਤ ਤੇਲ ਦੇ ਅਸਲੀ ਖਰਚੇ ਤ� ਪ�ਤੀ ਲੀਟਰ ਮੁਢਲੀ ਕੀਮਤ (ਬੇਸ ਪ�ਾਈਸ) ਦੀ
ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਫਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਾ ਸਕਣ
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22) ਿਬਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨ� ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਿਕ ਆਈ/ਓਜ਼ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ `ਤੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਫਊਲ ਸਰਚਾਰਜ `ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਿਟ�ਪ ਰੇਟ� ਅਤੇ ਆਈ/ਓ ਦੇ ਘੰ ਿਟਆਂ
ਦੇ ਰੇਟ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਤੇਲ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ `ਤੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਥਊਰੀਆਂ ਉਸ ਤਰ�� ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਫਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ
ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤੇਲ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਹਨ।
23) ਡਰਾਈਵਰ� ਦੇ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਨ� ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਾਰਗੇਿਨੰਗ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵਚ ਿਫਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਿਸਵਾਏ, ਉਨ�� ਦੀ ਇਹ
ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਿਕ ਿਫਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਫਾਰਮੂਲੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹ ਸ਼ੱ ਕ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਉਹ ਘੱ ਟ ਪੈਸੇ
ਕਮਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਵਲ� ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਿਡਟ�/ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕ
ਨਵ� ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ� ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਿਫਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਨਵ� ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱ ਦੋਜਿਹਦ ਕਰ
ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
24) ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੋਆਇੰ ਟ ਮੁੱ ਖ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨ� ਨ� ਇਹ ਗੱ ਲ ਨ�ਟ ਕੀਤੀ ਿਕ ਭਾਵ�

ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਿਵਚ ਿਫਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, “ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ

ੂ ੇ ਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ
ਕੀਮਤ” ਲੱਭਣਾ ਰੈਗਲ
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਤਮਾਹੀ ਲਈ ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਿਤਮਾਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵ।ੇ

ਸੰ ਖੇਪ
•

ਿਫਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਰੇਟ ਿਸਰਫ ਉਦ� ਹੀ ਬਦਲੋ ਜਦ� ਪੇਮ�ਟ ਦੇ ਰੇਟ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ

•

ਿਫਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰੋ

•

ਿਫਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ

•

ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਆਈ/ਓ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਫਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਫਾਮੂਲੇ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਲਈ
ਤੇਲ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਮੁਢਲੀ ਕੀਮਤ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

•

ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਸੈਕਟਰ ਿਵਚ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਿਫਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਿਹਸਾਬ
ਿਤਮਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਦੱ ਸਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਰੇਟ� ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਿਸਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ
25) ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਸਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਿਬਆਨ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ
ਰੇਟ� ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੋਵੇ। ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ, ਿਸ਼ਪਰ� ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਨ� ਅੱ ਗੇ
ਿਦੱ ਤੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਰੇਟ� ਦੇ ਨ�ਮ ਨਾਲ ਿਰਵੀਊ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਹੈ:
•

ਜਨਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਪਲਬਧ/ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਡੈਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਿਰਵੀਊ ਿਜਵ� ਿਕ ਪੇਮ�ਟ� ਬਾਰੇ ਸਟੱ ਡੀਜ਼, ਨੌਰਥ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੋਰਟ� ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ, ਐਕਸਚ�ਜ ਰੇਟ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਨਟੇਨਰ
ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਵਾਧਾ/ਘਾਟਾ, ਆਿਦ।

•

ਿਰਵੀਊ ਨੂੰ ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ� ਿਵਚ ਹੋਰ ਵਾਿਧਆਂ ਦੇ ਪਰੈਸ਼ਰ� `ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੇ

•

ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਰਵੀਊ

•

ਰੇਟ ਿਵਚ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹ�

•

ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਿਵਘਨ� ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਰੇਟ� ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹ�

•

ਰੇਟ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰੇਟ� ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

•

ਰੇਟ� ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨ�ਿਟਸ ਦੇਣ ਦੇ ਢੁਕਵ� ਸਮ� (90 ਿਦਨ� ਤ� ਘੱ ਟ ਨਹ�) ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
ਤ� ਜੋ ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਸਮ� ਿਮਲੇ

26) ਡਰਾਈਵਰ� ਦੇ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਨ� ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਿਵਚ ਸਿਥਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ
ਰੇਟ� ਦਾ ਿਰਵੀਊ ਕਰਨ ਲਈ “ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਭੂਗੋਿਲਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਖੇਤਰੀ ਬਾਰਗੇਿਨੰਗ ਹੱ ਲ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਸਾਰੇ ਲਸੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਐਗਰੀਮ�ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਲੈਕਿਟਵ
ਬਾਰਗੇਿਨੰਗ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਮਲੇ ” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੱ ਲ ਦੀ ਹੋਰਨ� ਨ� ਿਹਮਾਇਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ।
27) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਬਾਰਗੇਿਨੰਗ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਰੇਟ, ਭਿਵੱ ਖ
ਦੇ ਰੇਟ� ਿਵਚ ਵਾਿਧਆਂ ਨੂੰ ILWU-BCMEA ਦੇ ਵਾਿਧਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� 1 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਜਮ�� ਬੀ
ਸੀ ਦੇ ਕੰ ਿਜ਼ਊਮਰ ਪ�ਾਈਸ ਇੰ ਡੈਕਸ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ�
ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇ।

ਸੰ ਖੇਪ
•

ਨ�ਮ ਨਾਲ, ਪਲੈ ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਿਰਵੀਊ ਕਰੋ ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਈ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ
ਅਤੇ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਿਵਚਲੇ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰ� ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੋਣ

•

ਰੇਟ� ਦੇ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵਚ ਵਾਿਧਆਂ ਨੂੰ ਇੰ ਡੈਕਸ ਕਰੋ

•

ਖੇਤਰੀ ਬਾਰਗੇਿਨੰਗ ਮਾਡਲ ਦੇ ਿਵਚ ਿਵਚ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉ
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•

ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਰੇਟ� ਿਵਚ ਵਾਿਧਆਂ ਨੂੰ ILWU-BCMEA ਦੇ ਵਾਿਧਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜ� 1 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ `ਤੇ ਜਮ�� ਬੀ ਸੀ ਦੇ
ਕੰ ਿਜ਼ਊਮਰ ਪ�ਾਈਸ ਇੰ ਡੈਕਸ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੋੜ,ੋ ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਹੋਵੇ।

ਰੇਟ�/ਪੇਮਟ
� ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੋਰ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਜ� ਿਵਚਾਰ�
ਰਾ�ਡ ਿਟ�ਪ
28) ਔਨ-ਡੌਕ ਅਤੇ ਔਫ-ਡੌਕ ਿਟ�ਪ ਰੇਟ� ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਹੋਰ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰ�� ਇਨ�� ਰੇਟ� ਦਾ
ਿਹਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਮ�ਣੇ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸ�ਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈ ਨ ਇਹ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਰੇਟ� ਦਾ
ਿਹਸਾਬ “ਰਾ�ਡ ਿਟ�ਪ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਿਕਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਰੇਟ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਉਸ
ਡਰਾਈਵਰ ਵਲ� ਹਰ ਕਨਟੇਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ (ਔਨ-ਡੌਕ
ਜ� ਔਫ-ਡੌਕ)।
29) ਿਬਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨ� ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾ�ਡਿਟ�ਪ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਟ�ਪ ਰੇਟ� ਦਾ ਅਕਸ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਿਵਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ:
•

ਇਮਪੋਰਟ ਕਨਟੇਨਰ ਿਟ�ਪ ਰਾ�ਡ ਿਟ�ਪ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੋਆਇੰ ਟ ਤ� ਦੁੱ ਗਣੇ ਰੇਟ `ਤੇ
ਹੋਣ

•

ਕਨਟੇਨਰ ਿਟ�ਪ ਰਾ�ਡ ਿਟ�ਪ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਿਕ ਿਟਕਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪੋਆਇੰ ਟ ਤ� ਦੁੱ ਗਣੇ ਰੇਟ `ਤੇ ਹੋਣ

•

ਥਰਡ ਲੈ �ਗ ਮੂਵਜ਼ (ਕਨਟੇਨਰ ਔਫ-ਡੌਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿਵਚਕਾਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ)
ਰਾ�ਡ ਿਟ�ਪ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੋਰਟ ਤ� ਦੁੱ ਗਣੇ ਰੇਟ `ਤੇ ਹੋਣ

•

ਜਦ� ਰਾ�ਡ ਿਟ�ਪ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਿਵਚ ਔਫ-ਡੌਕ ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਨਟੇਨਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਿਟਕਾਣੇ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹੋਵੇ

30) ਇਹ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਰਾ�ਡ-ਿਟ�ਪ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪੇਮ�ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਓਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ
ਕਨਟੇਨਰ ਛੱ ਡੇਗਾ ਅਤੇ ਚੁੱ ਕੇਗਾ, ਸਗ� ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰ ਪਨੀ ਆਪਣੇ ਿਡਸਪੈਚ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਿਕ ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮੂਵਜ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੋ ਮੂਵਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ
ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੂਵਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
31) ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਰਾ�ਡ-ਿਟ�ਪ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਚੁੱ ਪ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਿਸ਼ਪਰ ਨ�
ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਿਕ ਰਾ�ਡ-ਿਟ�ਪ ਉਹ ਿਟ�ਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਡਰਾਈਵਰ “ਹਰ ਸਟੌਪ/ਿਟਕਾਣੇ ਤ� ਕਨਟੇਨਰ ਨੂੰ
� ਕੀਤੀ
ਬੈਕ ਤ� ਬੈਕ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਹਰ ਮੂਵ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਿਵਚਲੀ ਔਨ ਅਤੇ ਔਫ-ਡੌਕ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਮਟ
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ਜਾਵੇ। ਇਸ ਿਸ਼ਪਰ ਨ� ਟਰਮੀਨਲ� ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਨ�ਟ ਕੀਤਾ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਨ�� ਦੇ
ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਡਬਲ ਇੰ ਿਡਡ ਮੂਵਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰਮੀਨਲ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਿਸਸਟਮ� ਿਵਚ ਡਬਲਇੰ ਿਡਡ ਮੂਵਜ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ� ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਨ� ਵੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
32) ਿਬਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨ� ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਡਬਲ-ਇੰ ਿਡਡ ਮੂਵਜ਼ ਦਾ ਸਮ� ਿਮੱ ਥਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ�� ਨੂੰ ਰੇਟ/ਕੀਮਤ ਿਵਚ ਿਡਸਕਾ�ਟ ਰਾਹ� ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੌਬ-ਟੇਲ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਚੈਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂਵਜ਼
33) ਹੁਣ ਤੱ ਕ, ਇਹ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਿਵਚਲੀਆਂ ਔਨ ਅਤੇ ਔਫ-ਡੌਕ ਰੇਟ ਸੂਚੀਆਂ, “ਰੈਡੀ” ਦੇ ਰੇਟ� ਦੇ
ਆਧਾਰ `ਤੇ, ਕਨਟੇਨਰ ਮੂਵ ਲਈ ਰੇਟ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ� ਖਾਲੀ ਲੈ �ਗ ਮੂਵ ਲਈ ਿਗਣੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਰ� ਦੇ
ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਨ� ਜ� ਤ� ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀ, ਜ� ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਬਨ� ਲੋ ਡ ਤ� ਆਈ/ਓ ਦੇ
ਮੂਵਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਬਨ� ਪੇਮ�ਟ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਵਜ� ਿਗਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪੇਮ�ਟ `ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ
ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਬੌਬ-ਟੇਿਲੰਗ ਕਰਨ ਜ� ਖਾਲੀ ਚੈਸੀਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਈਿਵੰ ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਸਮ� ਹਰ ਰੋਜ਼
ਵਧਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਆਈ/ਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੰ ਮ `ਤੇ ਲੰਬੇ ਘੰ ਟੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
34) ਡਰਾਈਵਰ� ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਨ� ਬੌਬ-ਟੇਲ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਚੈਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂਵਜ਼ ਲਈ ਪੇਮ�ਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ:
… ਬੌਬ-ਟੇਲ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਚੈਸੀਆਂ ਲਈ ਪੇਮ�ਟ ਦਾ ਿਸਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ
ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਗੇ ਿਕ ਿਕਵ� ਸੰ ਭਵ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਕਨਟੇਨਰ ਮੂਵ ਕਰਨ� ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ� ਨੂੰ ਲੋ ਡ ਤ� ਿਬਨ�
ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਮ� ਲਈ ਪੇਮ�ਟ ਿਮਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ…
35) ਖਾਲੀ ਲੈ �ਗ ਦੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਪ�ਤੀ ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਤ� ਜ਼ੋਨ ਰੇਟ ਲਈ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਚਾਰਜ ਜ�
ਫਲੈ ਟ ਰੇਟ ਹਨ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪ�ਤੀ ਮੂਵ 25 ਡਾਲਰ ਤ� ਘੱ ਟ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ�
ਰਾ�ਡ-ਿਟ�ਪ ਪੇਮਟ
� � ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਔਨ ਜ� ਔਫ-ਡੌਕ ਰੇਟ ਦਾ 50 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਫਲੈ ਟ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

ਸੰ ਖੇਪ
•

ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਿਵਚ ਰਾ�ਡ-ਿਟ�ਪ ਲ� ਗੂਏਜ/ਪੇਮ�ਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

•

ਰੇਟ� ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦਉ ਿਜਨ�� ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਬਲ-ਇੰ ਿਡਡ ਮੂਵਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ

•

ਡਬਲ-ਇੰ ਿਡਡ ਮੂਵਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਮੀਨਲ ਓਪਰੇਟਰ� ਤ� ਮਦਦ ਲਉ

•

ਖਾਲੀ-ਲੈ �ਗ ਮੂਵਜ਼ ਲਈ ਪੇਮ�ਟ ਦਾ ਿਸਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
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ਪੇਮ�ਟ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਸਫਾਰਸ਼�
36) ਿਲਖਤੀ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਲੋ ਕ� ਨ� ਪੇਮ�ਟ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ:
•

ਘੰ ਿਟਆਂ `ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ� ਲਈ ਡ�ਜਰਸ ਗੁੱ ਡਜ਼ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਈ/ਓਜ਼ ਲਈ ਪ�ਤੀ
ਕਨਟੇਨਰ ਮੂਵਮ�ਟ 75 ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਿਦਉ

•

ਲਸੰ ਸਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਗਆ ਿਦਉ ਿਕ ਉਹ ਚੈਸੀਆਂ/ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਟਾਇਰ� ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ� ਦੀ ਪੇਮ�ਟ ਤ� ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ

•

ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮੂਵਜ਼ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱ ਖਰੇ ਰੇਟ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ

ਰੈਗ ੂਲੇ ਸ਼ਨ ਦੇ ਿਹੱ ਸਾ 4 ਦੇ ਖੇਤਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ
37) ਲੋ ਅਰ ਮੇਨਲ� ਡ ਦੀ ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਥਰਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱ ਖ� ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਧ� `ਤੇ
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਹੱ ਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਿਧਰ� ਤੱ ਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰਮੀਨਲ ਓਪਰੇਟਰ
ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਦੇ ਕਾਰਜ� `ਤੇ ਿਸੱ ਧਾ ਅਸਰ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਿਵਚਲੇ ਰੇਟ� ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਨ��
ਨੂੰ ਿਵਚਾਰਨਾ ਜ਼਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਕੋਲ ਟਰਮੀਨਲ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ�/ਫੀਸ�, ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ� ਦੀ ਫੀਸ
ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਰੱ ਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ� ਉਪਰ
ਿਸੱ ਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹ� ਹੈ।
38) ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨ� ਕੀਤੀ ਿਜਨ�� ਨ� ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਨ�� ਅੰ ਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ
ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਿਨਭਾਏ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਲਖਤੀ ਿਵਚਾਰ� ਿਵਚ ਕਈ
ਮੌਿਕਆਂ `ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਤੱ ਤ� ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦ ਿਕ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ
ਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਰਿਵਊ ਿਵਚ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਪਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹ� ਰੱ ਖਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੱ ਖਰੇ ਫੋਰਮ�
ਿਵਚ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਪਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੇਗਾ।
39) ਿਵਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨ� ਿਜਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ। ਕਈ ਖਾਸ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤ� ਅਤੇ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਅਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਕੁਝ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੇ
ਗਏ। ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ� ਦੀਆਂ ਤਾਕਤ� ਜ� ਪ�ੈਕਿਟਸ� ਅਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦੀਆਂ ਹਨ

(ਐਡਿਮਨਸਟਰੇਿਟਵ ਿਟ�ਿਬਊਨਲਜ਼ ਐਕਟ, ਇਮਪਲੌ ਏਮ�ਟ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਲੇ ਬਰ ਰੀਲੇ ਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ) ਅਤੇ ਇਹ
ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਦੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਇਨ�� ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਵਲ� ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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