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ਦਿ ਡਰਾਈਵ

ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰ ਗ ਕਕਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਕਿਕਾਕਰਤ ਪੱਤਰਕਾ
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604-660-6051
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(gupq lfeIn)
1-877-713-5109
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604-665-9333
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604-888-5319
bctrucking.com
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ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਿਵਚ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਫਿਸ ਔਫ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰ ਗ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ) ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ।

6 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਲਈ 2020 ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 4 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਫਲ
ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਸਕੇਡੀਆ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਆਫ-ਡੌਕ ਕੰ ਟੇਨਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ

ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾਲ
ਰਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਕ ਨਵੀਂ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ 1 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੀ

ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੰ ਸ਼ੁਦਾ ਕੰ ਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਫ-ਡੌਕ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ' ਤੇ, ਅਸੀਂ ਲਸੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ

ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋਰ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ /ਓ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ
ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈ/ਓ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

E bI sI sI tI sI dy PYsly
obcctc.ca/decisions

ਜੇ ਉਹ ਲਾਇਸੰ ਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

E bI sI sI tI sI dIaF pflsIaF
obcctc.ca/policies

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੰ ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ

E bI sI sI tI sI ieMzstrI mImojL
obcctc.ca/comms
kntynr trwikMg aYkt
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obcctc.ca/regulation

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ,
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਸੂਬਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬੰ ਦ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰ ਮ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰ ਚਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਯੂਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਰਾਹੀਂ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ,

ਮਾਈਕਲ ਕਰੌਫਰਡ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ
2020 ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰ ਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ:
•
•
•

ਪੜਾਅ 1 - ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਪੜਾਅ 2 - ਰਸਮੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੜਾਅ 3 - ਅੰ ਤਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮਜੂਦਾ ਸੀਟੀਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ 30 ਨਵੰ ਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2020 ਲਾਇਸੈਂਸ 1 ਦਸੰ ਬਰ, 2020 ਤੋਂ 30 ਨਵੰ ਬਰ,
2022 ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ
2020 ਟੈਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ 1 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਟੈਗ
ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
ਅੋਫ-ਡੌਕ ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਟੈਗ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ।
•
ਆਈ/ਓ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ
ਆਈ/ਓ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ/ਓ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਜੇ ਉਹ ਲਾਇਸੰ ਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨੂਜ਼ਲੈ ਟਰ ਵੰ ਡ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਸਾਡੀ ਨੂਜ਼ਲੈ ਟਰ ਵੰ ਡ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।: registrar@obcctc.ca

ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ
ਡੈਮਕੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਸ਼ਨ ਕਨੇਡਾ ਇੰ ਕ ਵਿੱਚ (ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 7/2020) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰ ਸਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈ/ਓ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੈਮਕੋ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ
ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਂ ਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ (ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 8/2020) ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਦੀ
ਹੈਪ ਐਟ
ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਇਸੰ ਸਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਟੱਬਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ
ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਕ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਕ ਵੀ. ਬੀ ਸੀ ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱ ਕਿੰ ਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰ ਕ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰ ਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਇਸੰ ਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ
ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰ ਕ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਸਪੀਡ
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰ ਕ 10 ਫਰਵਰੀ 2020 (ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 12/2019) ਅਤੇ 21 ਮਈ, 2020 (ਸੀ ਟੀ ਸੀ
ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 06/2020) ਦੇ ਅੰ ਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੰ ਤਰਿਮ
ਸਟੇਅ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ

ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਪ ਰੇਟ ਜਾਣੋ

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਰੇਟ ਕਿਤਾਬਚਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਔਨ-ਡੌਕ ਅਤੇ ਅੋਫ-ਡੌਕ ਕੰ ਟੇਨਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਡਾਉਨਲੋ ਡ
ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਡੇ
ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱ ਖੋ
ਡਰਾਈਵਰ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੰ ਟਿਆਂ
ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ
ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

inXmF dI pflxf bfry E bI sI sI tI sI vloN qfjLf jfxkfrI

$
afizt ho rhy hn

hux qwk $3.9 imlIan
qoN ijLafdf zflr
bkfieaf qnKfhF dy
idvfey gey

hux qwk 633 hjLfr zflr dy
jurUmndfnery wlafyey gey
hn ijs ivc 1 lsMs nUM
kYNsl krnf vI sLfml hY

