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ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਿਵਚ

ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ
ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਈ/ ਓ ਘੰ ਟਾਵਾਰ ਦਰਾਂ 10% ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ
ਐਮਪਲੋ ਡ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 5% ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੰ ਟਾਵਾਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ
ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿਤ ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਆਧਾਰ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰ ਪਨੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੰ ਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੰ ਸ ਸੋਧ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ
ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਆਫ-ਡੌਕ ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸ
ਵਾਲੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬ-ਕੰ ਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇੱਕ ਅੰ ਤਮ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅੱਪਡੇਟ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੰ ਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
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ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੰ ੂ ਉਮੀਦ
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ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਪਰਿਵਰਤਨ
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ਉਪਲਬਧ ਆਈ/ ਓ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ।
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ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ,
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ਮਾਈਕਲ ਕਰੌਫਰਡ

ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਟੈਗਸ ਦੀ ਮੰ ਗ ਵਧੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਈ/ ਓ ਲਿਸਟ ਤੈ

ਆਫਿਸ ਔਫ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱ ਕਿੰ ਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ
ਆਈ/ ਓ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਮਪਲੋ ਡ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ
1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਆਈ/ ਓ ਘੰ ਟਾ ਦੀ ਦਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:
• $63.48 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰ ਟਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਈ/ ਓ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕ ਦੇ ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 2340 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਤੇ
• $64.93 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰ ਟਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਈ/ ਓ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰੀ ਲਈ ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 2340 ਸਮੂਹਿਕ
ਘੰ ਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਈ/ ਓ ਲਈ ਘੰ ਟਾਵਾਰ ਦਰਾਂ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੰ ਟੇ ਦੀ
ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਮਪਲੋ ਡ ਓਪਰੇਟਰ ਘੰ ਟਾਵਾਰ ਦਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:
• $27.62 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰ ਟਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਮਪਲੋ ਡ ਓਪਰੇਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰੀ ਲਈ ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ
2340 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਤੇ
• $28.88 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰ ਟਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਮਪਲੋ ਡ ਓਪਰੇਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰੀ ਲਈ ਕੰ ਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ
2340 ਤੋਂ ਵੱਧ (ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਮਪਲੋ ਡ ਓਪਰੇਟਰ ਲਈ ਘੰ ਟੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਹਨ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਲ - ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੋਧਾਂ
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸੋਧ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ
ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾਨ
• ਆਫ-ਡੌਕ ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬ-ਕੰ ਟਰੈਕਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ
• ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ
ਗਾਈਡ ਪੜ੍ਹੋ
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ 2022 ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਪਡੇਟ
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ:
• ਲਾਇਸੰ ਸ ਸੋਧ 'ਤੇ ਸਲਾਹ
• ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਟੈਗਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
• ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੇਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੱਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ
ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੜ੍ਹੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ
ਰਾਈਡਵੇਅ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (No.09/2021) ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ
ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ 50,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਈਡਵੇਅ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ
ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਈਡਵੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਸੇਫਵੇਅ ਟਰੱ ਕਿੰ ਗ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਕ. (No.07/2021) ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕ ਨੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ
ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਚਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਟ ਲਈ। ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕ
ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ,
ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ, ਗਲਤ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਫਵੇਅ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ
ਕੋਸਟ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਇੰ ਕ. ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ 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 v. 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।
ਸਥਿਤੀ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਹੀਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ v. 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।
ਸਥਿਤੀ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 21-22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ - ਫੈਸਲਾ ਬਾਕੀ
ਂ ਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਐਚ ਰਤਨ ਟਰੱ ਕਿੰ ਗ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ
ਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੈਨ ਅਮਰੀਕਨ ਐਟ
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 v.
ਆਫਿਸ ਔਫ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱ ਕਿੰ ਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਔਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ
ਕਲੇ ਮ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ 2020 ਸੀਟੀਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਥਿਤੀ: ਪਟੀਸ਼ਨ 9 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰ ਗ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਗੁਰ-ਈਸ਼ ਟਰੱ ਕਿੰ ਗ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਸੇਫਵੇਅ ਟਰੱ ਕਿੰ ਗ
ਲਿਮਿਟੇਡ, ਕੋਸਟ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਕ, ਰਾਈਡਵੇ 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, ਲਾਲੀ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਲਡਿੰ ਗ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਪੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿਮਿਟੇਡ v.
ਆਫਿਸ ਔਫ ਦਿ ਬੀ ਸੀ ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱ ਕਿੰ ਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਔਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ
ਕਲੇ ਮ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ 2020 ਸੀਟੀਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਥਿਤੀ: ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ
ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ।

ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ info@obcctc.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪੋਰਟ ਪਾਸ, ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਆਈ/ ਓ ਕੋਲ ਟਰੱ ਕ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਈ/ ਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰ ਪਨੀ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਟੈਗ ਵਾਲੀ ਕੰ ਪਨੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਆਈ/ ਓ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈ/ ਓ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਹਨ।

ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੈੱਡਰਨ ਭੁਗਤਾਨ

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਡਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਡਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ
ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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

