ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਜੁਰਮ ਨੂੰ
ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ?

ਸਾਡਾ ਟਰਕ ਯਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ (Truck Yard Security Self- Assessment) ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ-ਇੰ ਨਾਂ ਦੇ
ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ
ਫਾਰਮ ਲਓ।

ਕਾਰਗੋ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਕਰਕੇ
ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ $5
ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ!

ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਕਾਰਗੋ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ
ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਹੈ; ਤਨਖਾਹਾਂ, ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ
ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ
ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗੰ ਭੀਰ ਅਸਰ ਟਰੱਕਿੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ
ਨੁਕਸਾਨ, ਬੀਮੇ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ, ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ
ਤੱਕ।
ਸਿਰਫ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀ
ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮ
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ
ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ
ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।
ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰ ਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਕ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰ ਦੂਕਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ
ਫੰ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਾਇਮ ਪ੍ਰੀਵੇਨਸ਼ਨ ਥਰੂ ਏਨਵਾਏਰਨਮੇਂਟਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
(ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ)
ਕ੍ਰਾਇਮ ਪ੍ਰੀਵੇਨਸ਼ਨ ਥਰੂ ਏਨਵਾਏਰਨਮੇਂਟਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
(ਸੀਪੀਟੀਈਡੀ) ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ
ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ
ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰਾਇਮ ਪ੍ਰੀਵੇਨਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਪੇਸ਼
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਡਿਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਹਨ।
ਸੀਪੀਟੀਈਡੀ (CPTED) ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਇਮ ਪ੍ਰੀਵੇਨਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕਾਰਗੋ (ਮਾਲ) ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ
ਕ੍ਰਾਇਮ ਪ੍ਰੀਵੇਨਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼
7150 ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਰੋਡ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਓਨਟਾਰਿਓ
L5N 8M5
905-453-3311 • ਐਕਸਟੇਨਸ਼ਨ 4021

Insurance Bureau of Canada

1-800-222-TIPS
PRP52 - 10/18 (Punjabi)

PeelPolice.ca

ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਾ

ਚੋਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨੁ ਸਖੇ

ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋ ਡ
ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,
ਪੀਕ ਘੰ ਟੇ ਰਾਤ ਦੇ 12:00 - ਸਵੇਰ ਦੇ 5:00 ਵਜੇ ਦੇ
ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ।
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ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ
ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸੰ ਭਾਵੀ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ
ਸਵਾਇਪ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ
ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੋਡ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦਿਓ।

ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਘਪਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਉਸ ਕੰ ਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀ
ਬਾੜ ਅਤੇ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰ ਚ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਵਰਤੋ। ਡਰਾਈਵਰ
ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਕਾਰਡ
ਐਕਸੇਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ।
ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ
ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਸਤਰ ਤੇ ਲਗਾਓ।
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ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਯਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਲੋ ਡਾਂ ਅਤੇ
ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰ ਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚੋ। ਆਪਣੀ
ਯਾਰਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਚੋਰੀ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਸੰ ਪਤੀ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਹੀ
ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋ।

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ, ਅਤੇ
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ। ਨਿਯਮਿਤ
ਅੰ ਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰੋ।
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ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ
ਰਹਿਣਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ।

ਸਪਸ਼ਟ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੰ ਪਤੀ ਤੇ ਉੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ
ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਵੀਡੀਓ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਇਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
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ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਹੀ ਲਾਇਟਾਂ ਲਗਾ
ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ।

ਮਹਿੰ ਗੇ ਲੋ ਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਟ੍ਰੈਕਰ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।
ਜੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਸਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰੋ।
ਜੀਓਫੈਂਸਿੰਗ ਐਪਸ (geofencing apps) ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ
ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਲਰਟ ਭੇਜਦੀਆਂ
ਹਨ ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਵਾਹਨ/ਕਾਰਗੋ ਉਸਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਰੂਟ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਨਿਯਮਿਤ ਅੰ ਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ
ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ/ਉਪਕਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ (ਅੱਪ ਟੂ
ਡੇਟ) ਰਹੋ।

ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ/ਉਪਕਰਣ
•	ਰਿਮੋਟ ਇੰ ਜਨ ਕੱਟ-ਆਫ
• ਟ੍ਰੇਲਰ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ
• ਡੌਕ ਲੌ ਕਸ
• ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਲੌ ਕਸ

• ਗਲੈ ਡ ਹੈਂਡ ਲੌ ਕਸ
•	ਕਿੰ ਗ ਪਿੰ ਨ ਲੌ ਕਸ
• ਵ੍ਹੀਲ ਲੌ ਕਸ

ਆਪਣੇ ਚਾਲੂ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰਖਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਣ
ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ।
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ਮਹਿੰ ਗੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋ ਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋ ਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ,
ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੇਅਰਹਾਉਸ
ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

