
ਕਾਰਗੋ ਸੰਬੰਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਕਰਕੇ 
ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ $5 
ਬਬਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ!
ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਕਾਰਗੋ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਨਸਾਨੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਬਬਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ 
ਬਕਸੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਹੈ; ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਰਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 
ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 
ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਬਖਆ ਨੰੂ ਜੋਖਮ ਬਵੱਚ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਬਜਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਟਰੱਬਕੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 
ਬਜਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਵੱਚ ਬਵਘਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ 
ਨੁਕਸਾਨ, ਬੀਮੇ ਦਾ ਵਬਧਆ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ, ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ 
ਤੱਕ।

ਬਸਰਫ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਬਵੱਚ ਹੀ, ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀ 
ਬਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮ 
ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਮਾਰਬਕਟ ਬਵੱਚ ਅਕਸਰ ਬਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ 
ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 
ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੰੂ ਮੁਸਕਲ ਬਣਾ ਬਦੰਦਾ ਹੈ।

ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 
ਤੇ ਵੇਬਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੰੂ ਸੰਗਬਿਤ ਅਪਰਾਧਕ 
ਗਤੀਬਵਧੀਆਂ ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਬਸਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੰੂ 
ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਬਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਮਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜੁਰਮ ਨੰੂ 
ਆਕਰਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
ਸਾਡਾ ਟਰਕ ਯਾਰਡ ਸੁਰੱਬਖਆ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ (Truck Yard Se-
curity Self- Assessment) ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ੇਕ-ਇੰਨਾਂ ਦੇ 
ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।

ਬਕਸੇ ਵੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਬਲਸ ਸਟੇਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਫਾਰਮ ਲਓ।

ਕ੍ਾਇਮ ਪ੍ੀਵੇਨਸਨ ਥਰੂ ਏਨਵਾਏਰਨਮੇਂਟਲ ਬਡਜਾਈਨ 
(ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਬਡਜਾਈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ)
ਕ੍ਾਇਮ ਪ੍ੀਵੇਨਸਨ ਥਰੂ ਏਨਵਾਏਰਨਮੇਂਟਲ ਬਡਜਾਈਨ 
(ਸੀਪੀਟੀਈਡੀ) ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਬਡਜਾਈਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ 
ਇੱਕ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਡਜਾਈਨ ਅਤੇ ਭੌਬਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ 
ਪ੍ਭਾਵਸਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 
ਬਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕ੍ਾਇਮ ਪ੍ੀਵੇਨਸਨ ਸਰਬਵਬਸਜ ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਬਖਆ ਆਬਡਟ ਪੇਸ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਡਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਵੱਚ ਕਮਜੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਬਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 
ਹਨ।   

ਸੀਪੀਟੀਈਡੀ (CPTED) ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਬਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਨ ਲਈ ਕ੍ਾਇਮ ਪ੍ੀਵੇਨਸਨ ਸਰਬਵਬਸਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਕੱਿੇ ਬਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਭਾਈਚਾਰਾ
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ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਹੀ ਲਾਇਟਾਂ ਲਗਾ 
ਕੇ ਸੁਰੱਬਖਆ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰੋ।

ਮਬਹੰਗੇ ਲੋਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਟ੍ੈਕਰ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। 
ਜੀਪੀਐਸ ਨੰੂ ਹਰਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਅਣਅਬਧਕਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਸਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। 
ਜੀਓਫੈਂਬਸੰਗ ਐਪਸ (geofencing apps) ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ 
ਸੋਚੋ ਬਜਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਬਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਰਟ ਭੇਜਦੀਆਂ 
ਹਨ ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਵਾਹਨ/ਕਾਰਗੋ ਉਸਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਰੂਟ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਨਯਬਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਬਖਆ ਆਬਡਟ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਬਖਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ 
ਤਕਨਾਲੋਜੀ/ਉਪਕਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਧੁਬਨਕ (ਅੱਪ ਟੂ 
ਡੇਟ) ਰਹੋ।
 

 ਤਕਨਾਲੋਜੀ/ਉਪਕਰਣ

 • ਬਰਮੋਟ ਇੰਜਨ ਕੱਟ-ਆਫ • ਗਲੈਡ ਹੈਂਡ ਲੌਕਸ
 • ਟ੍ੇਲਰ ਟੈਲੀਮੈਬਟਕਸ • ਬਕੰਗ ਬਪੰਨ ਲੌਕਸ
 • ਡੌਕ ਲੌਕਸ • ਵ੍ਹੀਲ ਲੌਕਸ
 • ਇਲੈਕਟ੍ੌਬਨਕ ਲੌਕਸ

ਆਪਣੇ ਚਾਲੂ ਟਰੱਕ ਨੰੂ ਰਖਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਬਨਾਂ ਛੱਡਣ 
ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰੋ।

ਮਬਹੰਗੇ ਮਾਲ ਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਬਲਜਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਬਦਨ ਤੋਂ ਪਬਹਲੇ ਬਦਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰੋ। ਜੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਬਹਲਾਂ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 
ਟ੍ੇਲਰ ਨੰੂ ਤਾਲੇਬੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਵੇਅਰਹਾਉਸ 
ਬਵੱਚ ਰੱਖੋ। 
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ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਜਆਦਾ ਪ੍ਤੀਸਤ ਬਵੱਚ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕ੍ੀਬਨੰਗ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਬਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਬਖਆ ਕੋਡ ਅਤੇ 
ਸਵਾਇਪ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ 
ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਬਦਓ।

ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 
ਬਰਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਘਪਲੇ ਦਾ ਬਸਕਾਰ ਬਣਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਬਕ ਡਰਾਈਵਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਨੰੂ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀ 
ਬਾੜ ਅਤੇ ਬਨਯੰਬਤ੍ਤ ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਵਰਤੋ। ਡਰਾਈਵਰ 
ਨੰੂ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਨਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ੇਰਨ ਲਈ ਕਾਰਡ 
ਐਕਸੇਸ ਪੈਨਲ ਨੰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। 
ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕਪਬੜਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੈਮਰਾ ਨੰੂ 
ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਸਤਰ ਤੇ ਲਗਾਓ।
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ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਸੁਰੱਬਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਬਸਸਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਓ; ਹਾਲਾਂਬਕ ਲੋਡ 
ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਬਦਨ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਪੀਕ ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਦੇ 12:00 - ਸਵੇਰ ਦੇ 5:00 ਵਜੇ ਦੇ 
ਬਵਚਕਾਰ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਯਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਲੋਡਾਂ ਅਤੇ 
ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਦਨ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਬਨਯਬਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚੋ। ਆਪਣੀ 
ਯਾਰਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਕਸੇ ਨੰੂ ਬਕਰਾਏ ਤੇ ਨਾ ਬਦਓ। ਚੋਰੀ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਹੀ 
ਬਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋ।

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸੁਰੱਬਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਬਸਖਲਾਈ ਬਦਓ, ਅਤੇ 
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 
ਅਤੇ ਬਨਜੀ ਸੁਰੱਬਖਆ ਬਾਰੇ ਬਸੱਬਖਆ ਬਦਓ। ਬਨਯਬਮਤ 
ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਸਮੀਬਖਆਵਾਂ ਕਰੋ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ 
ਰਬਹਣਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ।

ਸਪਸਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਉੱਚ ਰੈਜੋਲੂਸਨ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਨਗਰਾਨੀ 
ਬਸਸਟਮ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਹਮੇਸਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ 
ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਬਕ ਵੀਡੀਓ 
ਬਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਇਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

5

6
7

8

ਚੋਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨੁਸਖੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਬਵਧਾਵਾਂ ਬਵੱਚ ਜੁਰਮ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਬਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੁਸਬਖਆਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 
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