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ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਿਵਚ
ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰ ਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਫ ਡੌਕ ਡਰੇਅਜ ਇਨ ਦਿ ਲੋ ਅਰ ਮੇਨਲੈਂ ਡ ਰਿਕਾਮੇਂਡੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ
ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੰ ੂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱਚ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰ ਤਿਮ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ
ਫੀਡਬੈਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕ ਟੈਗਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ
ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰ ਡਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕੰ ਮ ਹੈ। ਆਈ/ ਓ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ।
ਮੈਨੰ ੂ ਚਿੰ ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟੈਂਪਰੀ ਫੋਰਿਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੇਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਕਨਫਿਡੈਂਸ (ਗੁਪਤ) ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਤ
ਰਹੋਗੇ।
ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟੀ ਐਲ ਐਸ ਰੋਲਿੰਗ ਟਰੱਕ ਐਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ
ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਪਵਾਦ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰ ਮ ਬਾਰੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰ ਤ ਵਿੱਚ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰ ਨੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ

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

ਕਰਦੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ।

kntynr trwikMg aYkt
obcctc.ca/act

ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ,

kntynr trwikMg rYgUlysLn
obcctc.ca/regulation

ਮਾਈਕਲ ਕਰੌਫਰਡ

ਆਫਿਸ ਔਫ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱ ਕਿੰ ਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਟੈਂਪਰੀ ਫੋਰਿਨ ਵਰਕਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰ ਗ ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱ ਕਿੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਂ ਰ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੀ ਫੋਰਿਨ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ 26.30 ਡਾਲਰ ਜਾਂ 27.50 ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰ ਟਾ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਡ
(ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 57.71 ਡਾਲਰ ਜਾਂ 59.03 ਡਾਲਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ/ ਓ ਘੰ ਟੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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

ਆਫ ਡੌਕ ਡਰੇਅਜ ਇਨ ਦਿ ਲੋ ਅਰ ਮੇਨਲੈਂ ਡ ਰਿਕਾਮੇਂਡੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ - ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਆਫ-ਡੌਕ ਡਰੇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਲਾਇਸੰ ਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਲਾਈਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:
http://obcctc.ca/industry-communications/commissioner-consultations/current-consultation-submissions/

ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਮੁੜ ਵੰ ਡਿਆ ਗਿਆ
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਟੈਗਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰ ਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰ ਮ ਹੈ।

ਆਈ/ ਓ ਟਰੱਕ ਟੈਗਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਅਤੇ ਆਈ/ ਓ ਟਰੱਕ ਟੈਗਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰੱਕ ਟੈਗ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਆਈ/ ਓ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਟਰੱਕ
ਟੈਗ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

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

ਟਰੱ ਕ ਅਪਵਾਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ
ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟੀ ਐਲ ਐਸ ਰੋਲਿੰਗ ਟਰੱਕ ਐਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਲੋਂ ਚ ਕਰੇਗਾ।

10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ, ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰ ਪਨੀਆਂ
ਅਪਵਾਦ ਲਈ ਟਰੱਕ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 14 ਦਸੰ ਬਰ, 2021 ਹੈ।

ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਆਈ/ ਓ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੰ ਪਨੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।

ਪੂਰੀ ਇੰ ਡਸਟ੍ਰੀ ਐਡਵਾਸਰੀ ਪੜ੍ਹੋ: http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-Truck-Age-Exception-Program-Industry-Advisory-FINAL.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
ਟ੍ਰਾਂਸਬੀਸੀ ਫਰੇਟਵੇਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਰਾਜਾ ਰੋਡ ਰੇਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਅਤੇ ਟਰਾਸਬੀਸੀ ਫਰੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

(ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 4/2021, ਨੰਬਰ 6/2021. ਨੰਬਰ 8/2021), ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕ ਕੋਲ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ,

ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਘੰ ਟਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ

ਸੀ। ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ
ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕ ਨੂੰ 1,500 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਓਲੰਪੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 10/2021) ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕ ਨੇ ਆਈ/ ਓ ਦੇ ਗਲਤ ਟ੍ਰਿਪ ਰੇਟਾਂ ਦਾ

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਡੈੱਡ ਰਨਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ
ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕ ਨੂੰ 8000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀ.ਟੀ.ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 11/2021) ਲਾਈਸੈਂਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਖੁੰ ਝਣ ਅਤੇ ਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਗਣਨਾਵਾਂ

ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ/ ਓ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਅਤੇ ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕ ਨੂੰ 2000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

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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ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਕ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ vs. ਆਫਿਸ ਔਫ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱ ਕਿੰ ਗ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਕਲੇ ਮ: 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ।

ਅਹੀਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ vs. ਆਫਿਸ ਔਫ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱ ਕਿੰ ਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ
ਔਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ
ਕਲੇ ਮ: ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਂ ਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਐਚ ਰਤਨ ਟਰੱ ਕਿੰ ਗ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਕੈਨੇਡਾ
ਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੈਨ ਅਮਰੀਕਨ ਐਟ
ਵੈਸਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰ ਗ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਫਿਊਚਰ ਟਰੱ ਕਿੰ ਗ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਗੁਰ-ਈਸ਼ ਟਰੱ ਕਿੰ ਗ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਸੇਫਵੇਅ ਟਰੱ ਕਿੰ ਗ
ਲਿਮਿਟੇਡ, ਕੋਸਟ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਕ, ਕੇਡੀ ਟਰੱ ਕਲਾਈਨ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਫੁੱ ਲ ਲੋ ਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਜੀਟਜ਼
ਲੰਬਰ ਕੰ ਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਰਾਈਡਵੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਟੀ ਐਸ ਡੀ ਹੋਲਡਿੰ ਗ
ਇੰਕ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੋਸਟਲ ਲੌ ਜਿਸਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਓਰਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਅਹੀਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ
ਲਿਮਟਿਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਵਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਬਰਟਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਏ ਐਮ ਕੇ ਕੈਰੀਅਰ
ਇੰਕ, ਲਾਲੀ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਲਡਿੰ ਗ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਪੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿਮਿਟੇਡ vs. ਆਫਿਸ ਔਫ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ
ਟਰੱ ਕਿੰ ਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਔਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ
ਕਲੇ ਮ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ 2020 ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

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

