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ਦਿ ਡਰਾਈਵ

ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰ ਗ ਕਕਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਕਿਕਾਕਰਤ ਪੱਤਰਕਾ
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ਵਰਕਬੀਸੀ – ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਅਧਿਕਾਰ
1-877-952-6914
welcomebc.ca
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E bI sI sI tI sI dy PYsly
obcctc.ca/decisions
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ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਿਵਚ
ਆਫ ਡੌਕ ਡਰੇਅਜ ਇਨ ਦਿ ਲੋ ਅਰ ਮੇਨਲੈਂ ਡ ਰਿਕਾਮੇਂਡੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ registrar@obcctc.ca ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਤੰ ਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ -ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਤਹਿ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ
ਅੰ ਤਮ ਸਲਾਹ -ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫ-ਡੌਕ ਡਰੇਏਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਕਈ ਖਾਲੀ ਆਈ/ਓ ਟੈਗ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਵੰ ਡਿਆ ਗਿਆ। ਆਈ/ਓ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਈ/ਓ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਹਨ।
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਐਕਟ, ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਆਡਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ
ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅੰ ਤ ਵਿੱਚ, ਅਪਡੇਟਸ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ
ਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹੋ।
ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ,
ਆਫਿਸ ਔਫ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱ ਕਿੰ ਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਮਾਈਕਲ ਕਰੌਫਰਡ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ
ਆਫ-ਡੌਕ ਡਰੇਅਜ ਇਨ ਦਿ ਲੋ ਅਰ ਮੇਨਲੈਂ ਡ ਰਿਕਾਮੇਂਡੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ - ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ
ਡਰਾਫਟ ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਸੰ ਦਰਭ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫ-ਡੌਕ ਡਰੇਏਜ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ
ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :
•
ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਟੀਐਸ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ
•
ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
•
ਆਫ-ਡੌਕ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ: http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2021/07/OBCCTC-Off-Dock-Consultation-CTSLicence-Reform-and-Rate-Order-Amendments-FINAL.pdf

ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਐਡਵਿਸਰੀ - ਸੇਲਫ-ਆਡਿਟ
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਕਈ ਆਈ/ਓ ਟਰੱਕ ਟੈਗਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰ ਡਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ
ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਟੈਗਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਾ ਦੀਥਾ ਗਈ ਸੀ।
ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੜ੍ਹੋ: http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-02-IO-Truck-Tags-RedistributedFINAL.pdf

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. 5/2021) ਵਿੱਚ, ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਨੇ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਫੈਸਲੇ No.01/2021 ਦੇ ਮੁੜ
ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੰ ਪਨੀ ਸਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 60,000
ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਸਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੂਲ

ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੂਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ
ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੂਲ ਵੇਖੋ: http://obcctc.ca/
decisions-orders/licensee-record-of-enforcement/
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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।

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।

ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਦਿੱ ਤੇ ਹਨ।

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲ ਟੈਗਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰ ਪਨੀ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੰ ਪਨੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ
ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।

ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ
ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ

ਆਪਣੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱ ਖੋ:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਅਪਡੇਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ: obcctc.ca/mailing-list

