12 ਮਈ, 2021

ਲੋ ਅਰ ਮੇਨਲ� ਡ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਆਫ ਡੌਕ ਡਰੇਅਜ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ
ਆਿਫਸ ਔਫ ਿਦ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨ ਰ ਟਰੱਿਕੰ ਗ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ) ਨ� ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਫ ਡੌਕ ਡਰੇ ਅਜ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼
ਿਰਪੋ ਰਟ ਲੋ ਅਰ ਮੇਨ ਲ� ਡ ਿਵੱਚ। ਿਰਪੋ ਰਟ ਆਫ਼ ਡੌਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਪਰ੍ ਦਾਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਆਫ ਡੌਕ ਡਰੇ ਅ ਜ ਇਨਸਾਈਟ ਿਰਪੋ ਰਟ ਬਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋ ਲਡਰ� ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਰਪੋ ਰਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ� ਉਦਯੋ ਗ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ� ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਰਪੋ ਰਟ ਿਲਖਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਕੀਤੀ। ਸਟੇਕ ਹੋ ਲਡਰ ਸਬਿਮਸ਼ਨਜ਼ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹਨ।
ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਿਤੰ ਨ ਖੇਤਰ� �ਤੇ ਕ�ਦਰ੍ਤ ਹਨ - ਰੈ ਗੂਲੇ ਟਰੀ ਸਕੋ ਪ, ਰੇਟ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਿਸਫਾਰਸ਼� ਦਾਇਰੇ ਿਵਸ਼ਾਲ
ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ� ਦੀ ਿਬਹਤਰੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂ ਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ ਗੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਕੰ ਨਟੇਨ ਰ
ਟਰੱਿਕੰ ਗ ਸੇਵ ਾਵ� ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਵਧਾਨਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਅਰੰ ਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਿਸਫਾਰਸ਼ ਿਰਪੋ ਰਟ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਗੱਲ�:
•

ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸ� ਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱਿਕੰ ਗ ਸੇਵ ਾਵ� ਿਨਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕ� ਨਾਲ
ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।

•

ਟਿਰਪ ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਿਨਗੰ ਮੂਵ ਮ�ਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ� ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ ਦਰ� ਲਾਗੂ ਕਰੋ ।

•

ਕੰ ਟੇਨ ਰ ਟਰੱਿਕੰ ਗ ਸੇਵ ਾਵ� ਿਨਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ� ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਿਧਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ ਮ ਾਿਣਤ ਇਲੈ ਕਟਰ੍ ਾਿਨਕ ਲੌ ਿ ਗੰ ਗ ਉਪਕਰਣ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸ� ਸ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋ ਗੀ ਸੰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੈ ।

ਿਰਪੋ ਰਟ ਿਵਚ ਕੀਤੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਹੱਸੇਦ ਾਰ� ਨਾਲ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ
ਆਉਣਗੀਆਂ ।
ਪੂ ਰੀ ਿਰਪੋ ਰਟ ਪੜਹ੍ੋ http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2021/05/2021-Off-Dock-Drayage-Recommendation-Report-FINAL.pdf
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