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ਦਿ ਡਰਾਈਵ

ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰ ਗ ਕਕਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਕਿਕਾਕਰਤ ਪੱਤਰਕਾ

lsMsIaF aqy zrfeIvrF
leI sRoq
afiPs aOP id bI sI kntynr trwikMg
kimsLnr (“E bI sI sI tI sI”)
604-660-6051
obcctc.ca
kOnPIzYNsLl zryayj kmplyNt lfeIn
(gupq lfeIn)
1-877-713-5109
www.drayage.confidenceline.net
vI aYWP pI ey tI aYWl aYWs
aYzimnstrytr
604-665-9333

ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਿਵਚ

ਆਫਿਸ ਔਫ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ) 2020 ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਅੰ ਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ
ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ 1 ਦਸੰ ਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੱਗ ਟੈਗਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਹਨ। 2020 ਲਾਇਸੈਂਸ ਟ੍ਰੱਗ ਟੈਗ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੱਜਣ ਦੀ
ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਰ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੱਕ ਟੈਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਫੈਸਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੰ ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ
ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟੈਗ ਸੌਂਪੇ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ
ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਗ ਟੈਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ

ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰੰ ਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੰ ਪਨੀਆਂ
ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਫ-ਡੌਕ ਕੰ ਟੇਨਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸਕੇਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰਜ਼
ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆਫ-ਡੌਕ ਡਰੇਅਜ ਇਨਸਾਈਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ

bI sI trwikMg aYsosIeysLn
604-888-5319
bctrucking.com

ਇੰ ਪੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੋ ਨਾਲ

pya ryt smrI
obcctc.ca/rate-summary

ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੈਨਕੂਵਰ ਗੇਟਵੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ

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

ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

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

ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਪਸੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੇਅਜ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ

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

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਦੇ
ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਾਡੇ 2020 ਦੇ ਆਖਰੀ ਨੂਜ਼ਲੈ ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ

ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ

ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ
ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰ ਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ।
ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ,

ਮਾਈਕਲ ਕਰੌਫਰਡ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ
2020 ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ 2020 ਸੀਟੀਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅੰ ਤਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 2018 ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ 30 ਨਵੰ ਬਰ,
2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2020 ਸੀਟੀਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ 1 ਦਸੰ ਬਰ, 2020 ਤੋਂ 30 ਨਵੰ ਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਚੇ (1450-1550) ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ
ਟਰੱਗ ਟੈਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟੈਗ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਘਟੀਆ ਸਨ।

ਆਫ-ਡੌਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਰਿਪੋਰਟ
ਆਫ-ਡੌਕ ਡਰੇਅਜ ਇਨਸਾਈਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ
ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ
ਡਰੇਅਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਤੁਲਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਆਫ-ਡੌਕ ਡਰੇਅਜ ਇਨਸਾਈਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਫੇਸਬੁਕ ਉੱਤੇ
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਉਦਯੋਗ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰੇਅ ਖੇਤਰ
ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਜੁੜੋ: obcctc.ca/facebook

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
ਫੁੱਲ ਲੋ ਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ. 10/2020) ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਾਇਆ
ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

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

ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ

ਟਰੱਕ ਟੈਗਸ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰ ਸਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਈ/ਓ ਨਹੀਂ।
ਆਈ/ਓ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਈ/ਓ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਟੈਗ ਹੈ।

ਰੇਟ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੰ ਟਰਐਕਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਮੈਪ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੰ ਜ਼ਿਲ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਹੀ
ਯਾਤਰਾ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

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 ਆਫ-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।

Happy Diwali and
Happy Bandi Chhor Divas!
ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆ
ਅਤੇ
ਬੰ ਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆ

