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ਦਿ ਡਰਾਈਵ

ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰ ਗ ਕਕਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਕਿਕਾਕਰਤ ਪੱਤਰਕਾ

lsMsIaF aqy zrfeIvrF
leI sRoq

ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਿਵਚ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੈ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੰ ਮ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂਜ਼ਲੈ ਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ

afiPs aOP id bI sI kntynr trwikMg
kimsLnr (“E bI sI sI tI sI”)
604-660-6051
obcctc.ca

ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਗ ਔਫ-ਡੌਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਔਫ-ਡੌਕ

kOnPIzYNsLl zryayj kmplyNt lfeIn
(gupq lfeIn)
1-877-713-5109
www.drayage.confidenceline.net

ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਸ਼

vI aYWP pI ey tI aYWl aYWs aYzimnstrytr
604-665-9333

ਡਰੇਅਜ ਇਨ ਦਾ ਲੌ ਵਰ ਮੈਨਲੈ ਡ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈ।

ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੇਟ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੈਟ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ
ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਘੰ ਟਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਾਂਗਾ।
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰ ਨਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਐਕਟ, ਕੰ ਨਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀ ਟੀ

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

ਲਾਇਸੰ ਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੰ ਚਾਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਰਕਬੀਸੀ – ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਅਧਿਕਾਰ
1-877-952-6914
welcomebc.ca

ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਟਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ

pya ryt smrI
obcctc.ca/rate-order
E bI sI sI tI sI dy PYsly
obcctc.ca/decisions

ਅਸੀਂ ਸੀਟੀਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਟੀਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਇੰ ਡਸਟ੍ਰੀ ਐਡਵਿਸਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲਫ-ਆਡਿਟ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸਵੈ-ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਲਫ-ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ।
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੰ ਸਦਾਰ ਕੰ ਨਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੰ ਟੇਨਰ
ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

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

ਅੰ ਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੂ ਫੌਲੋ ਕਰ ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਾਂ,

E bI sI sI tI sI ieMzstrI mImojL
obcctc.ca/comms

ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ।

kntynr trwikMg aYkt
obcctc.ca/act
kntynr trwikMg rYgUlysLn
obcctc.ca/regulation

ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਸੁਝਾਅ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ

ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ,
ਆਫਿਸ ਔਫ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਮਾਈਕਲ ਕਰੌਫਰਡ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ
ਔਫ-ਡੌਕ ਡਰੇਅਜ ਇਨ ਦਾ ਲੌ ਵਰ ਮੈਨਲੈ ਡ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਔਫ-ਡੌਕ ਰੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਡੇਰੇਜ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ:
• ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਸੇਵਾਵ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
• ਟਰਿਪ ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਿਨਗੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
• ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲੌ ਗਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਸੰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਟ ਪੜ੍ਹੋ: obcctc.ca/off-dock-recommendations-report

ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਐਡਵਿਸਰੀ - ਸੇਲਫ-ਆਡਿਟ
ਇਕ ਇੰ ਡਸਟ੍ਰੀ ਐਡਵਿਸਰੀ ਲਾਇਸੰ ਸਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੇਲਫ-ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ
ਸਕੇ।
ਪੂਰੀ ਇੰ ਡਸਟ੍ਰੀ ਐਡਵਿਸਰੀ ਪੜ੍ਹੋ: obcctc.ca/industry-advisories

ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਲੜੀ
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਣ
ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੰ ਸਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 2020 ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
•
•
•
•

#1 – ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ
#2 – ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ
#3 – ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਟੈਗ
#4 – ਵਰਜਿਤ ਅਭਿਆਸ

ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਪੜ੍ਹੋ: obcctc.ca/bulletins
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 ਸੀ 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

ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ
ਅਹੀਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (No.1/2021), ਗਲਤ ਟਰਿੱਪ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ
ਬਕਾਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 60,000.00 ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਕ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ (No.2/2021), ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ
ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਂ ਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਲਿਮਟਡ (No.3/2021), ਕੈਨ ਅਮੇਰਿਕਨ (No.12/2020) 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ
ਕੈਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਟ
ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 10,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

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

$
afizt ho rhy hn

hux qwk $4.3 imlIan
qoN ijLafdf zflr
bkfieaf qnKfhF dy
idvfey gey

hux qwk $1.2 imlIan zflr
dy jurUmndfnery wlafyey gey
hn ijs ivc 1 lsMs nUM kYNsl
krnf vI sLfml hY

ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ

ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱ ਖੋ

ਡਰਾਈਵਰ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੰ ਮ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਟ੍ਰਿਪਾਂ ਅਤੇ ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ
ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਭੁਗਤਾਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘੰ ਟਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ
ਅਤੇ ਘੰ ਟਾ ਰੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਘੰ ਟਿਆਂ ਜਾਂ ਟਰਿਪਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।

ਆਈ/ ਓ ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਈ ਈ ਓ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਈ/ ਓ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਕ ਆਈ ਈ ਓ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰ ਟੇਨਰ
ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ ਈ ਓ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਪ ਰੇਟ ਜਾਣੋ

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਰੇਟ ਕਿਤਾਬਚਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਨਿੁ ਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ 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।

ਆਪਣੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱ ਖੋ:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰ ਪਰਕ 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 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ: obcctc.ca/mailing-list

