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ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਵਚ
lsMsIaF aqy zrfeIvrF 
leI sRoq ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੈ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਕਦੱਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕਚੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਛਲੇ ਨੂਜਲੈਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਬਨਾਂ 

ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਕਬਨਾਂ ਟੈਗ ਔਫ-ਡੌਕ ਐਕਟੀਕਵਟੀ  ਦੇ ਵਾਿੇ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਫਾਰਸਾਂ ਕਤਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।  ਮੈਂ ਹੁਣ ਔਫ-ਡੌਕ 

ਡਰੇਅਜ ਇਨ ਦਾ ਲੌਵਰ ਮੈਨਲੈਡ ਕਸਫਾਰਸ ਕਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਕਦੱਤਾ ਹੈ।  ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਉਹ ਕਰਪੋਰਟ 

ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈ।  

ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਕਸਫਾਰਸ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ।  ਮੈਂ ਕਸਫਾਰਸ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਕ ਕਬਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਕਕਮਸਨਰ ਦੇ ਰੇਟ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੈਟ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਵੱਚ ਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ 

ਦੀ ਕਸਫਾਰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਹੇਗਾ ਕਕ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਘੰਟਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ।  ਇਹ ਕਸਫਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। 

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਸੁਿਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰਨਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ ਐਕਟ, ਕੰਨਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਅਤੇ ਸੀ ਟੀ 

ਲਾਇਸੰਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੰਚਾਰ ਐਕਟੀਕਵਟੀ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਸੀਟੀਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੁਲੇਕਟਨ ਸੀਰੀਜ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਸੀਟੀਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਕਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ 

ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਵਚ ਕਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਨਰੀਖਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਰਤਾਂ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ 

ਆਪਣੀ ਕਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਏ।  ਇੱਕ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਐਡਕਵਸਰੀ  ਨੰੂ ਲਾਇਸੰਸਿਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਸੇਲਫ-ਆਕਡਟ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਬਨਾਂ 

ਕਨਰਦੇਸਤ ਸਵੈ-ਆਕਡਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਕਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਕਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਸੇਲਫ-ਆਕਡਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ 

ਕਦੰਦੀ ਹੈ।  

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਕਵੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਕਉਂਕਕ ਅਸੀਂ ਇਹ 

ਸੁਕਨਸਕਚਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਉਕਚਤ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਦਾਰ ਕੰਨਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ 

ਟਰੱਕਕੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਕਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਤ ਕਵੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਕਰਆਂ ਨੰੂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੂ ਫੌਲੋ ਕਰ ਲਈ ਯਾਦ ਕਦਵਾਉਣਾ ਹਾਂ।  ਉਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਤਾਜਾ ਅਪਡੇਟਾਂ, 

ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਸੁਝਾਅ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਮਲਣਗੇ।  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 

ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ।

ਸੱਚੇ ਕਦਲੋਂ,

ਆਕਫਸ ਔਫ ਕਦ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ ਕਕਮਸ਼ਨਰ

ਮਾਈਕਲ ਕਰੌਫਰਡ

ਕਕਮਸਨਰ
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ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਫੇਸਬੁਕ ਉੱਤੇ 

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

ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ 
ਔਫ-ਡੌਕ ਡਰੇਅਜ ਇਨ ਿਾ ਲੌਵਰ ਮੈਨਲੈਡ ਦਸਫਾਰਸ਼ ਦਰਪੋਰਟ

ਇਸ ਕਰਪੋਰਟ ਕਵੱਚ ਔਫ-ਡੌਕ ਰੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਅਤੇ ਐਕਟੀਕਵਟੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਕਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਕਸਫਾਰਸਾਂ 
ਡੇਰੇਜ ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਸਕਥਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।  

ਕਸਫਾਰਸ ਕਰਪੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ:

• ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ ਸੇਵਾਵ ਕਨਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੰਸਿਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। 
• ਟਕਰਪ ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੋਜੀਕਸ਼ਨਗੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੰਕਟਆਂ ਦੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। 
• ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਨਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਿਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਕਨਕ ਲੌਕਗੰਗ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਕਸਹਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੂਰੀ ਕਰਪੋਟ ਪੜ੍ਹ:ੋ obcctc.ca/off-dock-recommendations-report

ਇੰਡਸਟੀ੍ ਐਡਦਵਸਰੀ  - ਸੇਲਫ-ਆਦਡਟ

ਇਕ  ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਐਡਕਵਸਰੀ  ਲਾਇਸੰਸਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭੇਕਜਆ ਕਗਆ ਸੀ ਜੋ ਸੇਲਫ-ਆਕਡਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਦੱਤੀ ਜਾ 
ਸਕੇ।
ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਐਡਕਵਸਰੀ  ਪੜ੍ਹੋ:  obcctc.ca/industry-advisories
 
ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੁਲੇਦਟਨ ਿੀ ਲੜੀ

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਬੁਲੇਕਟਨ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਕਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ 
ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੰਸਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 2020 ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• #1 – ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ
• #2 – ਸਪਾਂਸਰਕਸਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ
• #3 – ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਟੈਗ
• #4 – ਵਰਕਜਤ ਅਕਭਆਸ

ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਪੜ੍ਹੋ: obcctc.ca/bulletins

http://obcctc.ca/facebook
http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2021/05/2021-Off-Dock-Drayage-Recommendation-Report-FINAL.pdf
http://obcctc.ca/industry-communications/industry-advisories/
http://obcctc.ca/industry-communications/bulletins/


ਤਾਜਾ ਫੈਸਲੇ

inXmF dI pflxf bfry E bI sI sI tI sI vloN qfjLf jfxkfrI
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hn ijs ivc 1 lsMs nUM kYNsl 
krnf vI sLfml hY

hux qwk $4.3 imlIan 
qoN ijLafdf zflr 

bkfieaf qnKfhF dy 
idvfey gey

$

ਅਹੀਰ ਟਾ੍ਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਲਮਦਟਡ (No.1/2021), ਗਲਤ ਟਕਰੱਪ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੰਸਸੁਦਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ 
ਬਕਾਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਕਬ੍ਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।  60,000.00 ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਕਗਆ। 

ਗੁਲਜਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਕ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਸਪੀਡ ਟਾ੍ਂਸਪੋਰਟ ਦਲਮਦਟਡ (No.2/2021), ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 
ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜਰੁਮਾਨੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਕਗਆ।  ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜੁਰਮਾਨਾ 
ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਕਉਂਕਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਕੈਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਟਂਰਪਾ੍ਈਜਜ ਦਲਮਟਡ (No.3/2021), ਕੈਨ ਅਮੇਕਰਕਨ (No.12/2020) 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਵਚਾਰ ਲਈ 
ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 10,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।



ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਿੇ ਹੋ 
ਆਪਣੇ ਦਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ
ਡਰਾਈਵਰ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਕ ਉਹ ਇਕ ਕਦਨ ਕਵਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਕਟ੍ਰਪਾਂ ਅਤੇ ਘੰਕਟਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਖ ਸਕਣ।  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ 
ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਨਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਕਉਂਕਕ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰ ਕਮਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਹਨ।  ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਹਾਈਦਬਡ੍ ਭੁਗਤਾਨ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਸਰਫ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਕਟ੍ਰਪ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ।  ਲਾਇਸੰਸਿਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਕਟ੍ਰਪ 
ਅਤੇ ਘੰਟਾ ਰੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈਕਬ੍ਰਡ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਕਨਸਕਚਤ ਕਰੋ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਕ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਘੰਕਟਆਂ ਜਾਂ ਟਕਰਪਾਂ ਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।  

ਆਈ/ ਓ  ਦਸਰਫ ਇਕ ਆਈ ਈ ਓ ਨੌਕਰੀ ਿੇ ਸਕਿਾ ਹੈ
ਆਈ/ ਓ  ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਕ ਆਈ ਈ ਓ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ ਤਾਂਕਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਟੇਨਰ 
ਟਰੱਕਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।  ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਿ ਆਈ ਈ ਓ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।  

ਆਪਣੇ ਦਟਪ੍ ਰੇਟ ਜਾਣੋ
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਟ੍ਰਪ ਰੇਟ ਕਕਤਾਬਚਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਕਨੁ ਸਕਚਤ ਕਰਨ ਕਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਕ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਔਨ-ਡੌਕ ਅਤੇ ਆਫ-ਡੌਕ ਕੰਟੇਨਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸਾਂ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕਪ੍ਰੰ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹੀ 
ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਅਪਡੇਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ:ੋ obcctc.ca/mailing-list

http://obcctc.ca/industry-communications/join-our-mailing-list/ 

