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ਦਿ ਡਰਾਈਵ 
 ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ ਕਕਕਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਕਕਕਾਕਰਤ ਪੱਤਰਕਾ

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

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

ਵਰਕਬੀਸੀ – ਅਸਥਾਈ ਕਵਦੇਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਅਕਿਕਾਰ
1-877-952-6914
welcomebc.ca

pya ryt smrI
obcctc.ca/rate-order

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

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

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

kntynr trwikMg aYkt
obcctc.ca/act

kntynr trwikMg rYgUlysLn
obcctc.ca/regulation
 

ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਵਚ
lsMsIaF aqy zrfeIvrF 
leI sRoq ਆਫ ਡੌਕ ਡਰੇਅਜ ਇਨ ਕਦ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਕਰਕਾਮੇਂਡੇਸਨ ਕਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟੱਪਣੀ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ 

ਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰੂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਕ 

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਪੜ੍ੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਖੀਆਂ ਕਟੱਪਣੀਆਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ registrar@obcctc.ca  ਨੰੂ ਜਮ੍ਾਂ 

ਕਰੋ।  ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਕਵੱਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ -ਮਸਵਰਾ ਮੀਕਟੰਗਾਂ ਤਕਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇੱਕ 

ਅੰਤਮ ਸਲਾਹ -ਮਸਵਰੇ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਅਸੀਂ ਆਫ-ਡੌਕ ਡਰੇਏਜ ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਦੀਆਂ ਜਕਟਲਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ 

ਅਤੇ ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਵੱਚ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।  ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਟੱਪਣੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰੇ ਦੀ 

ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।  

ਕਈ ਖਾਲੀ ਆਈ/ਓ ਟੈਗ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁੜ 

ਵੰਕਡਆ ਕਗਆ।  ਆਈ/ਓ  ਸੂਚੀ ਕਵੱਚ ਸਾਮਲ ਆਈ/ਓ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਉਨ੍ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ  

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਜਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਹਨ।

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ ਐਕਟ, ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਅਤੇ ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।  ਹਮੇਸਾਂ ਵਾਂਗ, ਆਕਡਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਕਨਸਕਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਕਲਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ 

ਕਨਰਪੱਖ ਕਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਕਕਰਪਾ 

ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਕਲਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਨਗਾਹ ਰੱਖੋ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਅੰਤ ਕਵੱਚ, ਅਪਡੇਟਸ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ 

ਸੀ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 

ਹੋ।

ਸੱਚੇ ਕਦਲੋਂ,

ਆਦਿਸ ਔਿ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਦਕੰਗ ਕਦਿਸ਼ਨਰ

ਮਾਈਕਲ ਕਰੌਫਰਡ

ਕਕਮਸਨਰ

http://obcctc.ca
http://www.drayage.confidenceline.net 
http://bctrucking.com
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ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਿੇਸਬੁਕ 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 

ਆਿ-ਡੌਕ ਡਰੇਅਜ ਇਨ ਦਿ ਲੋਅਰ ਿੇਨਲੈਂਡ ਦਰਕਾਿੇਂਡੇਸ਼ਨ ਦਰਪੋਰਟ - ਹਵਾਲੇ ਿੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ 
ਡਰਾਿਟ ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਕਵੱਚ ਆਫ-ਡੌਕ ਡਰੇਏਜ ਗਤੀਕਵਿੀ ਬਾਰੇ ਕਕਮਸਨਰ ਦੀਆਂ ਕਸਫਾਰਸਾਂ ਬਾਰੇ 
ਵਿੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਸਾਮਲ ਹਨ :

• ਲਾਇਸੈਂਸ ਿਾਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਟੀਐਸ        
ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਵੱਚ ਸੋਿ ਕਰਨਾ
• ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ ਪੇਸ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹਾਂ
• ਆਫ-ਡੌਕ ਟਰੱਕਾਂ ਨੰੂ ਟੈਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ

ਪੂਰੀ ਕਰਪੋਰਟ ਪੜ੍ੋ: http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2021/07/OBCCTC-Off-Dock-Consultation-CTS-
Licence-Reform-and-Rate-Order-Amendments-FINAL.pdf

ਇੰਡਸਟੀ੍ ਐਡਦਵਸਰੀ  - ਸੇਲਿ-ਆਦਡਟ

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਕਈ ਆਈ/ਓ  ਟਰੱਕ ਟੈਗਸ ਨੰੂ ਮੁੜ ਵੰਕਡਆ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ 
ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਇਨ੍ਾਂ ਟਰੱਕ ਟੈਗਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਿਾ ਦੀਥਾ ਗਈ ਸੀ।

ਬੁਲੇਕਟਨ ਪੜ੍ੋ: http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-02-IO-Truck-Tags-Redistributed-
FINAL.pdf 

http://obcctc.ca/facebook
http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2021/07/OBCCTC-Off-Dock-Consultation-CTS-Licence-Reform-and-Rate-Order-Amendments-FINAL.pdf 
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http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-02-IO-Truck-Tags-Redistributed-FINAL.pdf
http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-02-IO-Truck-Tags-Redistributed-FINAL.pdf


ਤਾਜਾ ਿੈਸਲੇ

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

afizt ho rhy hn hux qwk $1.2 imlIan  zflr 
dy jurUmndfnery wlafyey gey

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 ਦਲਿਦਟਡ (No. 5/2021) ਕਵੱਚ, ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕ ਨੇ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਫੈਸਲੇ No.01/2021 ਦੇ ਮੁੜ 
ਕਵਚਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦੱਤੀ।  ਅਸਲ ਫੈਸਕਲਆਂ ਕਵੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਸਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਕਬ੍ਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।  ਪੁਨਰ ਕਵਚਾਰ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਅਤੇ  60,000 
ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਸਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕਗਆ।

ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਿਾ ਦਰਕਾਰਡ ਈਨਿੋਰਸਿੈਂਟ ਟੂਲ
ਲਾਇਸੰਸਸੁਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੂਲ ਹਮੇਸਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸਤ ਕੀਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਫੈਸਕਲਆਂ ਨਾਲ 
ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸੁਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੂਲ ਵੇਖੋ: http://obcctc.ca/
decisions-orders/licensee-record-of-enforcement/

http://obcctc.ca/decisions-orders/licensee-record-of-enforcement/
http://obcctc.ca/decisions-orders/licensee-record-of-enforcement/


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।

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। 

ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਸੌਂਪੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲ ਟੈਗਸ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਸੌਂਪੇ ਕਦੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ।  ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਕਜਹੀ ਕੰਪਨੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਜਸਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ 
ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਉਪਲਬਿ ਹੋਵੇ।

ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਿੀ ਆਦਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਨਕਦ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਕਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਕਦ ਰਾਸੀ 
ਦੇਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੰੂ ਦੱਸੋ

ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ 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 ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ:ੋ obcctc.ca/mailing-list

http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2020/03/New-Zones-and-Trip-Rates_March_2020_WEB.pdf
http://obcctc.ca/industry-communications/join-our-mailing-list/ 

