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ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਵਚ
lsMsIaF aqy zrfeIvrF 
leI sRoq

ਆਕਿਸ ਔਿ ਕਦ ਬੀ ਸੀ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ ਕਕਿਸ਼ਨਰ (ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ) 2020 ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰੂ ਅੰਤਿ ਰੂਪ ਦੇਣਾ 
ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ 1 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਿੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਕੁਲ ਕਿਲਾ ਕੇ, ਕਕਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਕਵਡ -19 ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਿ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਵੱਿ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਟੀਿੇ ਦੇ ਟੀਿੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।  ਿੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ੱਗ ਟੈਗਸ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ 
ਕਦੱਤੀ ਜੋ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਹਨ।  2020 ਲਾਇਸੈਂਸ ਟ੍ੱਗ ਟੈਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕਤਹਾਸਕ ਭੱਜਣ ਦੀ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਇਕਤਹਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੱਕ ਟੈਗਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਿੈਸਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੰਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਿੇ 
ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਕਕਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟੈਗ ਸੌਂਪੇ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕਦਖਾਇਆ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਟ੍ੈਗ ਟੈਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਲਾਟਿੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਕ ਅਸੀਂ ਆਸ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵਧੇਰੇ ਕਨਰੰਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਿਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 
ਕਕਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਕੰਿ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿੈਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਕਰਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਿਾਹਾਂਗਾ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਆਿ-ਡੌਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸਕੇਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ 
ਦੁਆਰਾ ਕਤਆਰ ਕੀਤੀ ਆਿ-ਡੌਕ ਡਰੇਅਜ ਇਨਸਾਈਟਸ ਕਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਟੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।  ਅਸੀਂ ਹਿੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਇੰਪੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਕਉਂਕਕ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿੈਸਲੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੂਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਸਿਝੋ ਨਾਲ 
ਸਿਝਣ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  

ਕਲਖਣ ਦੇ ਸਿੇਂ, ਿੈਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕਸਿਾਰਸ਼ 
ਕਰਪੋਰਟ ਕਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਕਕਕਰਆ ਕਵਿ ਹਾਂ ਕਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੈਨਕੂਵਰ ਗੇਟਵੇ ਕਵਿ ਕਨਰਪੱਖਤਾ, ਸਕਿਰਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ 
ਿੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਵਿ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕਬਹਤਰ ਸੰਿਾਰ ਅਤੇ ਸੰਿਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿੈਨਲ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੀਿੇ ਦੇ 
ਕਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਿੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਂਿ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਕਕਉਂਕਕ ਅਸੀਂ ਡਰੇਅਜ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ 
ਦਿਤਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਂ ਸਿੱਗਰੀ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਾਡੇ 2020 ਦੇ ਆਖਰੀ ਨੂਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੈਂ ਅਕਨਸ਼ਕਿਤਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਸੰਿਾਕਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ 
ਸਖਤ ਕਿਹਨਤ ਲਈ ਸਾਕਰਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਿਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ।  ਇਹ ਇਕ ਿੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਲ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਂ ਉਿੀਦ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ ਕਕ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਕਵਡ -19 ਦੇ ਿੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਕਭਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਿੈਂ 
ਉਿੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਕ ਿੰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵੱਿ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਕਵੱਿ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕਰਾਂਗਾ।

ਸੱਿੇ ਕਦਲੋਂ, 
ਿਾਈਕਲ ਕਰੌਿਰਡ
ਕਕਿਸ਼ਨਰ
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ਨੂਜ਼ਲੈਟਰ ਵੰਡ
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਕਜਸਟਰਾਰ ਨੰੂ ਈਿੇਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਕਕ ਸਾਡੀ ਈਿੇਲ ਸਾਡੀ ਨੂਜ਼ਲੈਟਰ ਵੰਡ ਦੀ ਸੂਿੀ ਕਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਿੇਲ ਪਤਾ ਬਦਲ ਕਗਆ ਹੈ।:

ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ 

2020 ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ 2020 ਸੀਟੀਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਪ੍ਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅੰਤਿ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਿੌਜੂਦਾ 2018 ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ 30 ਨਵੰਬਰ, 
2020 ਨੰੂ ਖਤਿ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2020 ਸੀਟੀਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ 1 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। 

ਕੋਕਵਡ -19 ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਤਆਰ ਕੀਤੇ ਕੰਿ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਿੇ (1450-1550) ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ 
ਟਰੱਗ ਟੈਗ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਕਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟੈਗ ਹਟਾਉਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਕਦੱਤੀ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਘਟੀਆ ਸਨ।

ਆਫ-ਡੌਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਰਪੋਰਟ

ਆਿ-ਡੌਕ ਡਰੇਅਜ ਇਨਸਾਈਟਸ ਕਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਵੱਿ ਕਟੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਕਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਟਪਣੀਆਂ 
ਦੀ ਸਿੀਕਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਵਿਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਸਿਾਰਸ਼ ਕਰਪੋਰਟ ਕਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ 
ਡਰੇਅਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਹੱਤਾਂ ਨੰੂ ਸੰਤੁਕਲਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਕਵੱਖ ਦੀ ਸਿਲਤਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਆਿ-ਡੌਕ ਡਰੇਅਜ ਇਨਸਾਈਟਸ ਕਰਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਫੇਸਬੁਕ ਉੱਤੇ 

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਹੁਣ ਿੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰੇਅ ਖੇਤਰ 
ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਦਲਿਸਪ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨਯਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਜੁੜੋ: obcctc.ca/facebook

registrar@obcctc.ca

http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2020/09/OffDock-Insights-Sept-14-2020-FINAL.pdf
http://obcctc.ca/facebook
mailto:registrar%40obcctc.ca?subject=


ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ

ਿੁੱਲ ਲੋਡ ਟ੍ਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ. 10/2020) ਕਵਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਾਇਆ 
ਕਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਹੀ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

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

afizt ho rhy hn hux qwk 671 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

$



ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਿੇ ਹੋ 

ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਿੇ ਦਵਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਿੇ
ਟਰੱਕ ਟੈਗਸ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਨੰੂ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਈ/ਓ ਨਹੀਂ।  
ਆਈ/ਓ ਦੀ ਸੂਿੀ ਆਈ/ਓ  ਸੂਿੀ ਕਵੱਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਪਾਂਸਰਕਸ਼ਪ ਕਵੱਿ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ 
ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਟੈਗ ਹੈ।

ਰੇਟ ਜ਼ੋਨ ਿਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੰਟਰਐਕਕਟਵ ਜ਼ੋਨ ਿੈਪ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿੰਕਜ਼ਲ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਹੀ 
ਯਾਤਰਾ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

ਆਪਣੇ ਦਟਰਿਪ ਰੇਟ ਜਾਣੋ
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਟ੍ਪ ਰੇਟ ਕਕਤਾਬਿਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਕਿਤ ਕਰਨ ਕਵੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 
ਸਕੇ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਔਨ-ਡੌਕ ਅਤੇ ਆਿ-ਡੌਕ ਕੰਟੇਨਰ ਿੂਵਿੈਂਟ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
ਤੁਸੀਂ ਹਿੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕਪ੍ੰ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਖੁਿ ਿੇ ਦਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ 
ਡਰਾਈਵਰ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਘੰਕਟਆਂ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਖ ਸਕਣ।  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕੁਝ 
ਡ੍ਾਈਵਰ ਕਿਸ਼ਰਤ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਿੀਕਖਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ 
ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।



ਦਿਵਾਲੀ ਿੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆ 
ਅਤੇ 

ਬੰਿੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਿੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆ

Happy Diwali and 
Happy Bandi Chhor Divas!


