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28 ਸਤੰਬਰ, 2021 

ਇੰਡਸਟ�ੀ ਐਡਵਾਸਰੀ 

ਕੰਟਨੇਰ ਟਰੱਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵ� ਿਨਭਾ ਰਹੇ ਟ�ਪਰੀ  ਫੋਿਰਨ ਵਰਕਰ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਰੇਟ 

ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

ਆਿਫਸ ਔਫ ਿਦ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਿਕੰਗ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ) ਕੰਟਨੇਰ ਟਰੱਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵ� ਿਨਭਾ ਰਹੇ ਟ�ਪਰੀ  

ਫੋਿਰਨ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਰੇਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 

ਟ�ਪਰੀ  ਫੋਿਰਨ ਵਰਕਰ ਲਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੇਟ 

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਿਚੰਤਤ ਹੈ ਿਕ ਟ�ਪਰੀ  ਫੋਿਰਨ ਵਰਕਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸ�ਸਧਾਰਕ� ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕੁਝ 

ਟ�ਪਰੀ  ਫੋਿਰਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ  ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਦਰ ਤ� ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਖਾਸ ਕਰਕ,ੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨ�  ਕਝੁ ਟ�ਪਰੀ ਫੋਿਰਨ ਵਰਕਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ � ਨੂੰ  ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ 

24 ਡਾਲਰ ਪਰ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਲੰਮੀ ਰੂਟ ਦੀ ਟਰੱਿਕੰਗ ਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸ�ਸਧਾਰਕ� ਨੂੰ  ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵ� ਿਨਭਾਉਣ ਲਈ ਪਰ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਰੇਟ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਦਰ ਹੈ। 

 

ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਡਂਰ ਹੈ, ਟ�ਪਰੀ ਫੋਿਰਨ ਵਰਕਰ� ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ� ਨੂੰ , ਿਕ ਉਹ 26.30 ਡਾਲਰ ਜ�  27.50 ਡਾਲਰ 

ਦੀ ਪਰ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ (ਲਾਭ� ਸਮੇਤ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜ� ਅਤੇ 57.71 ਡਾਲਰ ਜ� 59.03 ਡਾਲਰ ਿਜਵ� 

ਿਕ ਆਈ/  ਓ ਘੰਟੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ 

 
ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੈਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ  
http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2020/05/2020-04-01-CTC-Rates-and-Remuneration-April-1-2020-
FINAL.pdf 

 

ਡਰਾਈਵਰ ਿਜਨਹ੍ � ਨੂੰ  ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ  

http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2020/05/2020-04-01-CTC-Rates-and-Remuneration-April-1-2020-FINAL.pdf
http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2020/05/2020-04-01-CTC-Rates-and-Remuneration-April-1-2020-FINAL.pdf
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ਨੂੰ  1-877-713-5109 'ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 

ਟ�ਪਰੀ ਫੋਿਰਨ ਵਰਕਰ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 
www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/protected-rights 

 

ਟ�ਪਰੀ ਫੋਿਰਨ ਵਰਕਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਜ� ਦਰੁਵਰਤ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਿਵਸ ਕਨੈ� ਡਾ ਗੁਪਤ ਿਟਪ ਲਾਈਨ ਨੂੰ  

1-866-602-9448 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।  ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਪਤ ਰਿਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸ�ਸ ਦੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸ�ਸ ਦੇ ਅੰਿਤਕਾ ਡੀ ਲਈ ਲਾਇਸ�ਸਧਾਰਕ� ਨੂੰ  ਹਠੇ� ਿਦੱਤੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ:ੈ 

• 4 (ਜੀ) - ਉਹ ਿਰਕਾਰਡ ਜੋ ਕੰਟੇਨਰ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੱਕਰ� ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਹਨ 

• 6 (ਏ) ਲਾਇਸ�ਸਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਬੂਤ; ਅਤ ੇ

• 6 (ਬੀ) ਲਾਇਸ�ਸਧਾਰਕ ਦੀ ਤਰਫ� ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵ� ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਰ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਲਾਇਸ�ਸਧਾਰਕ� ਨੂੰ  ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੇਬਰ ਮਾਰਿਕਟ ਇਮਪਕੈਟ ਅਸੈਸਮ�ਟ ("ਐਲ ਐਮ ਆਈਏ") ਪੱਤਰ� ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 

ਅਤੇ ਪੱਤਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਨਹ੍ � ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਲ ਐਮ ਆਈਏ ਟਰੱਕਰ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸ�ਸਧਾਰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। 

 

ਸੱਚੇ ਿਦਲ�, 

ਆਿਫਸ ਔਫ ਿਦ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਿਕੰਗ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

 

 

ਮਾਈਕਲ ਕਰੌਫਰਡ       ਸ਼ੈਰਲ ਕੋਿਜ਼ਨੀਐਕ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ       ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

http://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/protected-rights

