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ਕਿਵੇਂ ਕਕ ਅਸੀਂ ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੰੂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਕਿਸ ਔਿ ਕਦ ਬੀ ਸੀ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ 
ਕਕਮਸ਼ਨਰ (ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ)  ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਕਹਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਟਰੱਕਕੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਕਭਆਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਯਾਦ ਕਦਵਾਉਣ।   

6 ਿੁਲਾਈ, 2020 ਨੰੂ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 2020 ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਕਬਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੀ 
ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਨੰੂ ਖਕੋਲਹਿਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 4 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਕੋਲ ਿਮਹਿਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਸੀ।  ਕਲਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਪੈਕੇਿਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਛਲੇ ਸਿਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਇਕਤਹਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿਲ 
ਕਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਸਕੇਡੀਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂਕਕ ਆਿ-ਡੌਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ 
ਸਮਝਣ ਕਵਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ, ਿੋ ਭਕਵੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਕਰਨ ਕਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਪੋਰਟ 
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਹੱਸੇਦਾਰ ਨਾਲ 
ਰਲ ਕੇ ਕਹੱਸਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਕ ਨਵੀਂ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ 1 ਿੂਨ, 2020 ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਾਲਸੀ ਕਵੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹਨ।  ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੰ ਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਿ-ਡੌਕ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਿਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ' ਤੇ, ਅਸੀਂ ਲਸੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹਿ ਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਆਈ /ਓ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਿਾਜਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ 
ਕਵੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਕ, ਆਈ/ਓ ਸੂਚੀ ਕਵੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ 
ਿੇ ਉਹ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਨਾਮਜਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਵਰਤਮਾਨ ਕਵੱਚ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।  ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਕ ਨਵੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ 
ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਉਨਹਿ ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਹੜੀ 
ਉਨਹਿ ਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਉਨਹਿ ਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੰੂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਣਗੇ।  ਕਿਰ ਵੀ, 
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਸੂਬਾਈ ਰਾਿ ਦੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ  ਆਰਡਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਿਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਚਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਡਸਟ੍ਰੀਬਯੂਸ਼ਨ ਕਲਸਟ ਰਾਹੀਂ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ। ਿੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿਾਂ ਕਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਸੱਚੇ ਕਦਲੋਂ, 
ਮਾਈਕਲ ਕਰੌਿਰਡ
ਕਕਮਸ਼ਨਰ



ਨੂਜ਼ਲੈਟਰ ਵੰਡ
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਕਿਸਟਰਾਰ ਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਕਕ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਸਾਡੀ ਨੂਜਲੈਟਰ ਵੰਡ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ 
ਿਾਵੇ ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਬਦਲ ਕਗਆ ਹੈ।:

ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ 
2020 ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜੀ ਦੀ ਕਮਆਦ 6 ਿੁਲਾਈ, 2020 ਨੰੂ ਖੁੱਲਹਿੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ:

• ਪੜਾਅ 1 - ਪੂਰੀ ਸਮੀਕਖਆ
• ਪੜਾਅ 2 - ਰਸਮੀ ਸਮੀਕਖਆ, ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜਰੂੀ
• ਪੜਾਅ 3 - ਅੰਤਮ ਮਨਜਰੂੀ

ਮਿੂਦਾ ਸੀਟੀਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ 30 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੰੂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2020 ਲਾਇਸੈਂਸ 1 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 
2022 ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ 

2020 ਟੈਗ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ 1 ਿੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਰੁੂ ਕਵੱਚ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਵੱਚ ਟੈਗ 
ਪਾਲਸੀ ਕਵੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।  ਕਜਕਰਯੋਗ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਅੋਿ-ਡੌਕ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਨਭਾਉਣ ਕਵੱਚ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਟੈਗ ਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ 
ਿਾਣਗੇ।
• ਆਈ/ਓ ਸੂਚੀ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਕਵਚਲੇ ਹੋਰ ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ 
ਆਈ/ਓ ਸੂਚੀ ਕਵਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਦੱਤੀ ਿਾਏਗੀ।  ਆਈ/ਓ ਸੂਚੀ ਕਵਚ ਡਰਾਈਵਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ 
ਿੇ ਉਹ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸਨੰੂ ਨਾਮਜਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

registrar@obcctc.ca



ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ

ਡੈਮਕੋ ਕਡਸਟ੍ਰੀਕਬਸ਼ਨ ਕਨੇਡਾ ਇੰਕ ਕਵੱਚ (ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਿੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 7/2020) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ  ਕਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਰਕਹਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈ/ਓ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਵਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।  
ਹਾਲਾਂਕਕ, ਡੈਮਕੋ ਆਕਡਟ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਾਲਣਾ ਕਵੱਚ ਕਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।  ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ 
ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਾਲਣਾ ਕਵਚ ਕਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਕਕਸੇ ਿੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ।

ਹੈਪ ਐਟਂਰਪ੍ਰਾਈਜਿ ਕਲਮਕਟਡ ਕਵੱਚ (ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਿੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 8/2020) ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ।  ਹਾਲਾਂਕਕ, ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਨੰੂ ਕਨਰਦੇਸ਼ 
ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਟੱਬਸ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ 
ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।  ਕਕਸੇ ਿੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ।

ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਕ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਕ ਵੀ. ਬੀ ਸੀ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਦਕੰਗ ਕਦਮਸ਼ਨਰ 
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਿਾਲਤ ਿਾ ਆਿੇਸ਼ 

ਗੁਲਜਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਕ ਅਤੇ ਿੈੱਟ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਿੈਸਲੇ ਦੀ ਕਨਆਂਇਕ 
ਸਮੀਕਖਆ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਵੱਚ ਅਰਜੀ ਕਦੱਤੀ ਹੈ।  ਗੁਲਜਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਕ ਅਤੇ ਿੈੱਟ ਸਪੀਡ 
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਕ 10 ਿਰਵਰੀ 2020 (ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਿੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 12/2019) ਅਤੇ 21 ਮਈ, 2020 (ਸੀ ਟੀ ਸੀ 
ਿੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 06/2020) ਦੇ ਅੰਤਕਰਮ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕਦਆਂ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱਚ ਅਰਜੀ ਵੀ ਕਦੱਤੀ। ਅੰਤਕਰਮ 
ਸਟੇਅ ਅਰਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੱਤੀ ਸੀ।



ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਿੇ ਹੋ 

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

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

hux qwk $3.9 imlIan 
qoN ijLafdf zflr 

bkfieaf qnKfhF dy 
idvfey gey

$

ਆਪਣੇ ਦਟ੍ਰਪ ਰੇਟ ਜਾਣੋ

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਟ੍ਰਪ ਰੇਟ ਕਕਤਾਬਚਾ ਹੈ ਿੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਔਨ-ਡੌਕ ਅਤੇ ਅੋਿ-ਡੌਕ ਕੰਟੇਨਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਡਾਉਨਲੋਡ 
ਕਰਕੇ ਕਪ੍ਰੰ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿੋ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਡੇ 
ਦਿਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਖੁਿ ਿੇ ਦਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ 

ਡਰਾਈਵਰ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੰਕਟਆਂ 
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਖ ਸਕਣ।  ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਕ 
ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕਕ ਕੁਝ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਕਮਸ਼ਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 
ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।


