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ਦਿ ਡਰਾਈਵ 
 ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ ਕਕਕਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਕਕਕਾਕਰਤ ਪੱਤਰਕਾ
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ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਵਚlsMsIaF aqy zrfeIvrF 
leI sRoq ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 

ਲਈ ਦਰਾਂ ਕਵੱਚ ਵਾਿੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।  ਆਈ/ ਓ  ਘੰਟਾਵਾਰ ਦਰਾਂ 10% ਵਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ 
ਐਮਪਲੋਡ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 5% ਵਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਿੈ ਕਕ ਇਿ ਘੰਟਾਵਾਰ ਦਰਾਂ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣ ਦਾ 
ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਿੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ ਕਕ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਨਯੰਕਤ੍ਰਤ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਿਾਰ ਦਰ ਕਵੱਚ ਕੋਈ ਵਾਿਾ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ 
ਿੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਕਥਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਕੀਤਾ ਿੈ।  ਕਵੱਖ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 
ਦੇ ਫੈਸਕਲਆਂ ਨੰੂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੱਕ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਅਕਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਸੇਿ ਕਦੱਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰੂ ਸੋਕਿਆ ਜਾ ਕਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਾਲ ਿੀ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੰਸ ਸੋਿ 
ਸਲਾਿ-ਮਸਵਰੇ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰਕਾਕਸਤ ਕੀਤੀ ਿੈ।  ਮੈਂ ਸਟੇਕਿੋਲਡਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਵੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਕਵਤ ਸੋਿਾਂ ਦੇ ਸਬੰਿ 
ਕਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਟੱਪਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਿੰਦਾ ਿਾਂ।  ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੋਿਾਂ ਕਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਮਆਦ 
ਕਵੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਿਾ, ਆਫ-ਡੌਕ ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਕਨਕ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸ 
ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਿੀ ਸਾਮਲ ਿੈ।  ਸਲਾਿ-ਮਸਵਰਾ ਪੂਰਾ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਸਲਾਿ-ਮਸਵਰੇ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਸਕਲਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਕਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਵੱਚ ਸਾਮਲ ਿੈ।  
ਇਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਿੀ ਅੱਪਡੇਟ ਇਸ ਕਨਊਜਲੈਟਰ ਕਵੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।

ਅੰਤ ਕਵੱਚ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀਕਵਿੀ ਦੇ ਸਬੰਿ ਕਵੱਚ ਿਰ ਕਕਸੇ ਨੰੂ 
ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਿਾ।  ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਮਆਦ ਕਵੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਕਵਤ ਐਕਸਟੈਂਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੰੂ ਉਮੀਦ 
ਿੈ ਕਕ ਟਰੱਕ ਟੈਗਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੇਗੀ।  ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ 
ਕਰਿਾ ਿਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਮਆਦ ਵਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ ਲਾਇਸੰਸਿਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਪਕਰਵਰਤਨ 
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕਰਿਾ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਆਈ/ ਓ  ਕਲਸਟ ਤੈ 
ਉਪਲਬਿ ਆਈ/ ਓ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ।

ਸੱਚੇ ਕਦਲੋਂ,

ਆਦਿਸ ਔਿ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਦਕੰਗ ਕਦਮਸ਼ਨਰ

ਮਾਈਕਲ ਕਰੌਫਰਡ

ਕਕਮਸਨਰ

http://obcctc.ca
http://www.drayage.confidenceline.net 
mailto:tls%40portvancouver.com?subject=
http://bctrucking.com
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ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ 
ਆਈ/ ਓ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ  ਐਮਪਲੋਡ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਿੇ ਘੰਟੇ ਿੀ ਿਰ ਦਵੱਚ ਵਾਧਾ

1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਆਈ/ ਓ ਘੰਟਾ ਦੀ ਦਰ ਿੇਠ ਕਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਵੇਗੀ:
• $63.48 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜੇਕਰ ਕਕਸੇ ਆਈ/ ਓ ਨੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੰਸਿਾਰਕ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਿਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 2340 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 

ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿੈ; ਅਤੇ
• $64.93 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜੇਕਰ ਕਕਸੇ ਆਈ/ ਓ ਨੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੰਸਿਾਰਕ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਿਾਰੀ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 2340 ਸਮੂਕਿਕ 

ਘੰਕਟਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿ (ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ) ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕੀਤਾ ਿੈ।

ਆਈ/ ਓ ਲਈ ਘੰਟਾਵਾਰ ਦਰਾਂ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਕਫਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਕਜਸਦੀ ਮਿੀਨਾਵਾਰ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਦੀ 
ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਮਪਲੋਡ ਓਪਰੇਟਰ ਘੰਟਾਵਾਰ ਦਰ ਿੇਠ ਕਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਵੇਗੀ:
• $27.62 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜੇਕਰ ਕਕਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਮਪਲੋਡ ਓਪਰੇਟਰ ਨੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੰਸਿਾਰਕ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਿਾਰੀ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 

2340 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਕੀਤਾ ਿੈ; ਅਤੇ
• $28.88 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜੇਕਰ ਕਕਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਮਪਲੋਡ ਓਪਰੇਟਰ ਨੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੰਸਿਾਰਕ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਿਾਰੀ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 

2340 ਤੋਂ ਵੱਿ (ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ) ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕੀਤਾ ਿੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਮਪਲੋਡ ਓਪਰੇਟਰ ਲਈ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਿਨ। ਬੁਲੇਕਟਨ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਬਦਮਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਲ - ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੋਧਾਂ

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸੋਿ ਸਲਾਿ-ਮਸਵਰੇ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰਕਾਕਸਤ ਕੀਤੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਟੇਕਿੋਲਡਰਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੋਿਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਖਤੀ 
ਕਟੱਪਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕਰਿਾ ਿੈ।
ਸੋਿਾਂ ਕਵੱਚ ਸਾਮਲ ਿਨ:
•    ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਮਆਦ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਿਾਨ
•    ਆਫ-ਡੌਕ ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
•    ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਕਨਕ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

ਗਾਈਡ ਪੜ੍ਹੋ

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ 2022 ਐਕਟੀਦਵਟੀ ਅਪਡੇਟ

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਲ ਨੰੂ ਿੇਠ ਕਲਖੀਆਂ ਐਕਟੀਕਵਟੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ:
•    ਲਾਇਸੰਸ ਸੋਿ 'ਤੇ ਸਲਾਿ
•    ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਟੈਗਸ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
•    ਭਕਵੱਖ ਦੇ ਰੇਟ ਫੈਸਕਲਆਂ ਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੱਕਰ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਅਕਿਐਨ

ਬੁਲੇਕਟਨ ਪੜ੍ਹੋ

http://ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੜ੍ਹੋ
http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-OBCCTC-CTS-Licence-Amendments-Consultation-Guide-FINAL.pdf
http://obcctc.ca/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-OBCCTC-Activity-Update-Bulletin-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 $4.6 imlIan 
qoN ijLafdf zflr 

bkfieaf qnKfhF dy 
idvfey gey

$

ਰਾਈਡਵੇਅ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਲਦਮਟੇਡ (No.09/2021) ਲਾਇਸੰਸਿਾਰਕ ਨੇ ਕੈਸ ਬੈਕ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 
ਤੋਂ ਤਨਖਾਿ ਰੋਕੀ ਗਈ।  ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ 50,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ।  ਰਾਈਡਵੇਅ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ 
ਮੁੜ ਕਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਕਿਾ ਕਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  
ਪੁਨਰਕਵਚਾਰ ਲਈ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਈਡਵੇ ਨੰੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ।

ਸੇਿਵੇਅ ਟਰੱਦਕੰਗ ਦਲਦਮਟੇਡ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਪੈਸੀਦਿਕ ਇੰਕ. (No.07/2021) ਲਾਇਸੰਸਿਾਰਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 
ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਚਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਿ ਕਵੱਚੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਟ ਲਈ। ਲਾਇਸੰਸਿਾਰਕ 
ਨੇ ਕਕਮਸਨਰ ਦੇ ਿੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਸਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਵਰੁੱਿ ਬਦਲਾ ਕਲਆ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ, 
ਤਨਖਾਿ ਰੋਕੀ, ਗਲਤ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਕਿਯੋਗ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ।  ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ 
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੋਕਟਸ ਕਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਸੇਫਵੇਅ ਟਰੱਕਕੰਗ ਕਲਕਮਟੇਡ ਅਤੇ 
ਕੋਸਟ ਪੈਸੀਕਫਕ ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਕ. ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਿੈ।

ਲਾਇਸੰਸਸ਼਼ੁਿਾ ਦਰਕਾਰਡ ਈਨਿੋਰਸਮੈਂਟ ਟੂਲ
ਲਾਇਸੰਸਸੁਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੂਲ ਿਮੇਸਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿਾਰਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸਤ ਕੀਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਫੈਸਕਲਆਂ ਨਾਲ 
ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 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 
ਗ਼ੁਲਜਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਕ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਲਮਦਟਡ v. ਆਦਿਸ ਔਿ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਦਕੰਗ ਕਦਮਸ਼ਨਰ

ਕਲੇਮ: 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਕਮਸਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਕਦੱਤੀ।
ਸਕਥਤੀ: ਕਬ੍ਰਕਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਹੀਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਲਮਦਟਡ v. ਆਦਿਸ ਔਿ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਦਕੰਗ ਕਦਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਔਿ ਦਬ੍ਰਦਟਸ਼ 
ਕੋਲੰਬੀਆ 

ਕਲੇਮ: ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਕਮਸਨਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਕਦੱਤੀ।
ਸਕਥਤੀ: ਕਬ੍ਰਕਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 21-22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੰੂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ - ਫੈਸਲਾ ਬਾਕੀ

ਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੈਨ ਅਮਰੀਕਨ ਐਟਂਰਪ੍ਰਾਈਜ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਐਚ ਰਤਨ ਟਰੱਦਕੰਗ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ 
ਵੇਅਰਹਾਊਦਸੰਗ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਦਿਊਚਰ ਟਰੱਦਕੰਗ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਗ਼ੁਰ-ਈਸ਼ ਟਰੱਦਕੰਗ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਸੇਿਵੇਅ ਟਰੱਦਕੰਗ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਕੋਸਟ ਪੈਸੀਦਿਕ 
ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਕ, ਕੇਡੀ ਟਰੱਕਲਾਈਨ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਿ਼ੁੱ ਲ ਲੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਜੀਟਜ ਲੰਬਰ ਕੰਪਨੀ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਰਾਈਡਵੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ 
ਦਲਦਮਟੇਡ, ਸ਼ੁਪਰਸੋਦਨਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਟੀ ਐਸ ਡੀ ਹੋਲਦਡੰਗ ਇੰਕ, ਯੂਨਾਈਦਟਡ ਕੋਸਟਲ ਲੌਦਜਸਦਟਕਸ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਓਰਕਾ 
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਅਹੀਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਲਮਦਟਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਦਰਵਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਬਰਟਨ ਦਡਲੀਵਰੀ 
ਸਰਦਵਦਸਜ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਏ ਐਮ ਕੇ ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਕ, ਲਾਲੀ ਬ੍ਰਿਰ ਹੋਲਦਡੰਗ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਪੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਲਦਮਟੇਡ v.  
ਆਦਿਸ ਔਿ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਦਕੰਗ ਕਦਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਔਿ ਦਬ੍ਰਦਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 

ਕਲੇਮ: ਕਕਮਸਨਰ ਦੀ 2020 ਸੀਟੀਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਕਦੱਤੀ।
ਸਕਥਤੀ:  ਪਟੀਸਨ 9 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕਦੱਤੀ ਗਈ।

ਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ,  ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਵੇਅਰਹਾਊਦਸੰਗ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਗ਼ੁਰ-ਈਸ਼ ਟਰੱਦਕੰਗ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਸੇਿਵੇਅ ਟਰੱਦਕੰਗ 
ਦਲਦਮਟੇਡ, ਕੋਸਟ ਪੈਸੀਦਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਕ, ਰਾਈਡਵੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਲਦਮਟੇਡ,  ਟੀ ਐਸ ਡੀ ਹੋਲਦਡੰਗ ਇੰਕ, ਯੂਨਾਈਦਟਡ ਕੋਸਟਲ 
ਲੌਦਜਸਦਟਕਸ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਓਰਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਅਹੀਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਲਮਦਟਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਦਰਵਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 
ਦਲਦਮਟੇਡ, ਬਰਟਨ ਦਡਲੀਵਰੀ ਸਰਦਵਦਸਜ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਲਾਲੀ ਬ੍ਰਿਰ ਹੋਲਦਡੰਗ ਦਲਦਮਟੇਡ, ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਪੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਲਦਮਟੇਡ v. 
ਆਦਿਸ ਔਿ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱਦਕੰਗ ਕਦਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਔਿ ਦਬ੍ਰਦਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ  

ਕਲੇਮ: ਕਕਮਸਨਰ ਦੀ 2020 ਸੀਟੀਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬ੍ਰਕਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 
ਕਵੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਕਥਤੀ: ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਬ੍ਰਕਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਮਈ, 2022 ਨੰੂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ 'ਤੇ 
ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜੀ।



ਕੀ ਤ਼ੁਸੀ ਜਾਣਿੇ ਹੋ 
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦਕਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਿੈ info@obcctc.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਿੀਂ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਸਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪੋਰਟ ਪਾਸ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਸਮੱਕਸਆ ਜਾਂ ਪੁੱਛਕਗੱਛ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਆਈ/ ਓ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਕਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਈ/ ਓ ਕਕਸੇ ਿੋਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ 
ਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਟੈਗ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਆਈ/ ਓ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਨਿੀਂ ਿਨ ਅਤੇ ਆਈ/ ਓ 
ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਚਲਦੇ ਿਨ।
 
ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਿੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਕਸੇ ਵੀ ਿਾਲਤ ਕਵੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਿ ਤੋਂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਨਕਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੀਂ ਕਕਿਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਨਕਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ 
ਕਕ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਿੈ ਕਕ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਡੈੱਡਰਨ ਭ਼ੁਗਤਾਨ
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਡੈੱਡਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਡਰਨ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ 
ਯਾਤਰਾ ਨੰੂ ਕਰਕਾਰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਿੈ।

ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਅਪਡੇਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ: obcctc.ca/mailing-list

mailto:info%40obcctc.ca?subject=
http://obcctc.ca/industry-communications/join-our-mailing-list/ 

