
ਨਵੰਬਰ 2021, ਅੰਕ 17

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 ਮੈਂ ਇਹ ਕਪਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਕਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਫ ਡੌਕ ਡਰੇਅਜ ਇਨ ਕਦ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਕਰਕਾਮੇਂਡੇਸਨ ਕਰਪੋਰਟ 

ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਤਾਇਆ ਸੀ।  ਮੈਨੰੂ ਕਸਫਾਰਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਿ ਕਵੱਚ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਕਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਕਤਮ ਸਲਾਹ-

ਮਸਵਰੇ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਦੀਆਂ ਮੀਕਟੰਗਾਂ ਕਵੱਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਕਰਆਂ ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ।  ਤੁਹਾਡੀ 

ਫੀਡਬੈਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ  ਨੰੂ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕ ਟੈਗਸ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 

ਨੰੂ ਮੁੜ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਕਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਹੈ।  ਆਈ/ ਓ  ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਕਕ ਉਹ ਖਾਲੀ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। 

ਮੈਨੰੂ ਕਚੰਤਾ ਹੈ ਕਕ ਕੁਝ ਟੈਂਪਰੀ  ਫੋਕਰਨ ਵਰਕਰਸ  ਨੰੂ ਕਕਮਸਨਰ ਦੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ 

ਕਕਮਸਨਰ ਦੇ ਰੇਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ  ਕਨਕਫਡੈਂਸ (ਗੁਪਤ)  ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਤੁਸੀਂ ਅਕਗਆਤ 

ਰਹੋਗੇ।

ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟੀ ਐਲ ਐਸ ਰੋਕਲੰਗ ਟਰੱਕ ਐਜ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 

ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਪਵਾਦ ਅਰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਮੈਂ 

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਕਚਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਹਮੇਸਾ ਵਾਂਗ, ਅਸੀਂ ਆਕਡਟ ਅਤੇ ਐਕਟ  ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸਨ  ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।  ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਕਲਆਂ ਅਤੇ 

ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਕਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਾਂ।  ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ    ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਿ ਕਵੱਚ ਕਨਊਜਲੈਟਰ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ 

ਕਗਆ ਹੈ।

ਅੰਤ ਕਵੱਚ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ  ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਕਕਉਂਕਕ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸਾ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਨੇ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ 

ਕਰਦੇ ਰਕਹੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੱਚੇ ਕਦਲੋਂ,

ਆਦਿਸ ਔਿ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਦਕੰਗ ਕਦਿਸ਼ਨਰ

ਮਾਈਕਲ ਕਰੌਫਰਡ

ਕਕਮਸਨਰ

http://obcctc.ca
http://www.drayage.confidenceline.net 
http://bctrucking.com
ਵਰਕਬੀਸੀ – ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ1-877-952-6914https://www.welcomebc.ca/Work-or-Study-in-B-C/Work-in-B-C/Know-Your-Rights-as-a-Temporary-Foreign-Worker
http://obcctc.ca/rate-order
http://obcctc.ca/decisions
http://obcctc.ca/policies
http://obcctc.ca/comms 
http://obcctc.ca/act
http://obcctc.ca/regulation


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 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਦਿਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਟੈਂਪਰੀ  ਿੋਦਰਨ ਵਰਕਰ ਪਰਿਾਰਦਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਦਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਿੀ ਿਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਡਂਰ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੀ ਫੋਕਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ, ਕਕ ਉਹ 26.30 ਡਾਲਰ ਜਾਂ  27.50 ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ 
(ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 57.71 ਡਾਲਰ ਜਾਂ 59.03 ਡਾਲਰ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਆਈ/ ਓ ਘੰਟੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ  ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟ੍ੀ ਐਡਵਾਸਰੀ ਪੜ੍ਹੋ: http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-Temporary-Foreign-Workers-Pay-Industry-Advisory-FINAL.

pdf

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

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ  ਨੇ ਆਫ-ਡੌਕ ਡਰੇਜ ਗਤੀਕਵਿੀ 'ਤੇ ਕਕਮਸਨਰ ਦੀ ਕਸਫਾਕਰਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਲਾਇਸੰਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਲਾਈਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।  ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ  
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ  ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਸਾਨੰੂ ਕਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:  
http://obcctc.ca/industry-communications/commissioner-consultations/current-consultation-submissions/

ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਿੁੜ ਵੰਦਡਆ ਦਗਆ

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ  ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਟਰੱਕ ਟੈਗਸ ਨੰੂ ਮੁੜ ਵੰਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ।    
ਆਈ/ ਓ  ਟਰੱਕ ਟੈਗਸ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਅਗਸਤ ਕਵੱਚ ਖੋਕਲ੍ਹਆ ਕਗਆ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਆਈ/ ਓ  ਟਰੱਕ ਟੈਗਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰੱਕ ਟੈਗ 
ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਅਕਤੂਬਰ ਕਵੱਚ ਖੋਕਲ੍ਹਆ ਕਗਆ।  ਆਈ/ ਓ  ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਟਰੱਕ 
ਟੈਗ ਉਪਲਬਿ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਬੁਲੇਕਟਨ ਪੜ੍ਹੋ: http://obcctc.ca/industry-communications/bulletins/

ਟਰੱਕ ਅਪਵਾਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿੀਸ

ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟੀ ਐਲ ਐਸ ਰੋਕਲੰਗ ਟਰੱਕ ਐਜ ਪ੍ੋਗਰਾਮ 1 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਲੋਂਚ ਕਰੇਗਾ।
10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੰੂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਵੱਚ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ, ਕਸਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਕੰਪਨੀਆਂ 
ਅਪਵਾਦ ਲਈ ਟਰੱਕ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਅਰਜੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਮਤੀ 14 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈ/ ਓ  ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਫੀਸ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟ੍ੀ ਐਡਵਾਸਰੀ ਪੜ੍ਹੋ: http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-Truck-Age-Exception-Program-Industry-Advisory-FINAL.pdf

http://obcctc.ca/facebook
 http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-Temporary-Foreign-Workers-Pay-Industry-Advisory-FINAL.pdf 
 http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-Temporary-Foreign-Workers-Pay-Industry-Advisory-FINAL.pdf 
 http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-Temporary-Foreign-Workers-Pay-Industry-Advisory-FINAL.pdf 
http://obcctc.ca/industry-communications/commissioner-consultations/current-consultation-submissions/
 http://obcctc.ca/industry-communications/bulletins/
http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-Truck-Age-Exception-Program-Industry-Advisory-FINAL.pdf


ਤਾਜਾ ਿੈਸਲੇ

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

afizt ho rhy hn hux qwk $1.3 imlIan  zflr 
dy jurUmndfnery wlafyey gey

hn ijs ivc 1 lsMs nUM kYNsl 
krnf vI sLfml hY

hux qwk $4.5 imlIan 
qoN ijLafdf zflr 

bkfieaf qnKfhF dy 
idvfey gey

$

ਟ੍ਾਂਸਬੀਸੀ ਫਰੇਟਵੇਜ ਕਲਕਮਟੇਡ, ਰਾਜਾ ਰੋਡ ਰੇਲ ਸਰਕਵਕਸਜ ਕਲਕਮਟੇਡ, ਅਤੇ ਟਰਾਸਬੀਸੀ ਫਰੇਟ ਕਲਕਮਟੇਡ  
(ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 4/2021, ਨੰਬਰ 6/2021. ਨੰਬਰ 8/2021), ਲਾਇਸੰਸਿਾਰਕ ਕੋਲ ਨਾਕਾਫੀ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਕਭਆਸ, 
ਦੁਪਕਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬ੍ੇਕ ਨੰੂ ਕੱਟਣਾ, ਜੋ ਕਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਕਸਖਲਾਈ ਦੇ ਘੰਕਟਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਅਸਫਲ ਪਾਇਆ ਕਗਆ 
ਸੀ।  ਲਾਇਸੰਸਿਾਰਕ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰ ਕਦੱਤੇ ਹਨ।  ਕਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਅਸਫਲ 
ਰਕਹਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਿਾਰਕ ਨੰੂ 1,500 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ।

ਓਲੰਪੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸਨ ਕਲਕਮਟੇਡ (ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 10/2021) ਲਾਇਸੰਸਿਾਰਕ ਨੇ ਆਈ/ ਓ  ਦੇ ਗਲਤ ਕਟ੍ਪ ਰੇਟਾਂ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਡੈੱਡ ਰਨਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹਾਈਕਬ੍ਡ ਭੁਗਤਾਨ ਕਵਿੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।  ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ 
ਅਦਾ ਕਰ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਿਾਰਕ ਨੰੂ 8000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।

ਪੀ.ਟੀ.ਜੀ ਟ੍ਾਂਸਪੋਰਟ ਕਲਕਮਟੇਡ (ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 11/2021) ਲਾਈਸੈਂਸਿਾਰਕ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਖੁੰ ਝਣ ਅਤੇ ਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਗਣਨਾਵਾਂ 
ਕਵੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ/ ਓ  ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਪਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ।  ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ 
ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਿਾਰਕ ਨੰੂ 2000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।

ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਿਾ ਦਰਕਾਰਡ ਈਨਿੋਰਸਿੈਂਟ ਟੂਲ
ਲਾਇਸੰਸਸੁਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੂਲ ਹਮੇਸਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਕਾਸਤ 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/


ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਗੁਲਜਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਕ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਲਿਦਟਡ vs. ਆਦਿਸ ਔਿ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਦਕੰਗ 
ਕਦਿਸ਼ਨਰ
ਕਲੇਮ: 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਕਮਸਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਕਦੱਤੀ ।

ਅਹੀਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਲਿਦਟਡ vs. ਆਦਿਸ ਔਿ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਦਕੰਗ ਕਦਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ 
ਔਿ ਦਬ੍ਰਦਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 
ਕਲੇਮ: ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਕਮਸਨਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਕਦੱਤੀ।

ਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੈਨ ਅਿਰੀਕਨ ਐਟਂਰਪ੍ਰਾਈਜ ਦਲਦਿਟੇਡ, ਐਚ ਰਤਨ ਟਰੱਦਕੰਗ ਦਲਦਿਟੇਡ, ਕੈਨੇਡਾ 
ਵੈਸਟ ਵੇਅਰਹਾਊਦਸੰਗ ਦਲਦਿਟੇਡ, ਦਿਊਚਰ ਟਰੱਦਕੰਗ ਦਲਦਿਟੇਡ, ਗੁਰ-ਈਸ਼ ਟਰੱਦਕੰਗ ਦਲਦਿਟੇਡ, ਸੇਿਵੇਅ ਟਰੱਦਕੰਗ 
ਦਲਦਿਟੇਡ, ਕੋਸਟ ਪੈਸੀਦਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਕ, ਕੇਡੀ ਟਰੱਕਲਾਈਨ ਦਲਦਿਟੇਡ, ਿੁੱ ਲ ਲੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਲਦਿਟੇਡ, ਜੀਟਜ 
ਲੰਬਰ ਕੰਪਨੀ ਦਲਦਿਟੇਡ, ਰਾਈਡਵੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਲਦਿਟੇਡ, ਸੁਪਰਸੋਦਨਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਲਦਿਟੇਡ, ਟੀ ਐਸ ਡੀ ਹੋਲਦਡੰਗ 
ਇੰਕ, ਯੂਨਾਈਦਟਡ ਕੋਸਟਲ ਲੌਦਜਸਦਟਕਸ ਦਲਦਿਟੇਡ, ਓਰਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਲਦਿਟੇਡ, ਅਹੀਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 
ਦਲਿਦਟਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਦਰਵਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਲਦਿਟੇਡ, ਬਰਟਨ ਦਡਲੀਵਰੀ ਸਰਦਵਦਸਜ ਦਲਦਿਟੇਡ, ਏ ਐਿ ਕੇ ਕੈਰੀਅਰ 
ਇੰਕ, ਲਾਲੀ ਬ੍ਰਿਰ ਹੋਲਦਡੰਗ ਦਲਦਿਟੇਡ, ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਪੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਲਦਿਟੇਡ vs. ਆਦਿਸ ਔਿ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ 
ਟਰੱਦਕੰਗ ਕਦਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਔਿ ਦਬ੍ਰਦਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ  
ਕਲੇਮ: ਕਕਮਸਨਰ ਦੀ  2020 ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜੀ ਪ੍ਕਕਕਰਆ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਕਦੱਤੀ।



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 ਕਟ੍ਪਾਂ 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 ਦਟ੍ਰਪ ਰੇਟ ਜਾਣੋ

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਟ੍ਪ 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 ਕਪ੍ੰ 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 ਉਨ੍ਹ ਾਂ 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 ਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ: 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/ 

