
 

 

ਐਮਰਸਨ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਟਂਰੀ 'ਤੇ FAST-1st 
 

ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇਯਗੋ ਟਰੇਡ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ 

ਵਕ ਫਾਸਟ-1st ਵਸਸਟਮ ਰਾਹੀ ਾਂ ਐਮਰਸਨ, ਮਨੀਟੋਬਾ, ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਾਂਟਰੀ ਵਿਖੇ ਤੇਜ਼-ਰਫਤਾਰ ਪਰਾਸਵੈਸਗੰ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

ਐਮਰਸਨ ਵਿਖੇ, ਹਾਈਿੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਵਸ਼ਪਮੈਂਟਾਾਂ ਦੀ ਪਰਾਸੈਵਸੰਗ FAST-1st ਵਸਸਟਮ ਦੇ ਤਵਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਦਨ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ 

ਰਾਤ ਤੱਕ।  

FAST ਲੇਨ ਿਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਕੈਰੀਅਰਾਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਇਨ ਪਰਟੈਕਸ਼ਨ (PIP) ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਾਾਂ PIP ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਸੈਲਫ 

ਅਸੈੈੱਸਮੈਂਟ (CSA) ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੋਨਾਾਂ ਤਵਹਤ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡਰਾਇਿਰਾਾਂ ਕੋਲ ਇੈੱਕ ਯੋਗ FAST ਕਾਰਡ ਜਾਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਇਿਰ 

ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ (CDRP) ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

FAST ਲੇਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  70% ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਿਧੇਰੇ ਯੋਗਤਾ ਿੇਰਵਿਆਾਂ ਲਈ: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/fast-expres/about-apropos-eng.html 

 

FAST 1st ਲੇਨ ਦਕਵੇਂ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

 

 ਸਰਹੈੱਦ ਤੈੱਕ ਪਹ ੰਚਣ ਿਾਲੀ ਸੈੱਜੀ ਲੇਨ FAST ਯੋਗ ਟਰੈੱਕਾਾਂ (ਵਜਸ ਵਿੈੱਚ FAST ਖਾਲੀ ਟਰੈੱਕ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਿਾਸਤੇ ਰਾਖਿੀ ਾਂ ਹੈ।  

 ਟਰੈਵਫਕ ਲਾਈਟਾਾਂ ਬ ਥਾਾਂ ਤੈੱਕ ਪਹ ੰਚ ਨ ੰ  ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ; ਹਰੀ ਬੈੱਤੀ 'ਤੇ ਡਰਾਇਿਰ ਪਰੋਸੈਵਸੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਿੀ ਖ ੈੱਲੇ 

ਬ ਥ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ਜਦ ਟਰੈੱਕ ਸਫੈਦ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਰ ਕਦੇ ਹੋਏ ਅੈੱਗੇ ਿਧਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਇੈੱਕ ਤੰਗ ਵਿੈੱਥ ਬਣਾਕੇ ਰੈੱਖੋ। ਇਹ ਵਸਸਟਮ ਨ ੰ  ਤ ਹਾਡੇ ਟਰੈੱਕ ਦਾ ਉਵਚਤ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਸਹੀ ਕਰਮ ਵਿੈੱਚ ਬ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਛੈੱਡ ਵਦੈੱਤਾ ਜਾਿੇ। 

 ਫਾਸਟ ਲੇਨ ਵਿਚਲੇ ਯੋਗ ਟਰੈੱਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਬਕਾਇਦਾ ਿਪਾਰਕ ਟਰੈਵਫਕ ਦੀ ਤ ਲਨਾ ਵਿੈੱਚ ਅਗਲੇ ਉਪਲਬਧ ਬ ਥ ਤੈੱਕ ਜਾਣ ਲਈ 'ਹਰੀ ਬੈੱਤੀ' ਤਰਜੀਹ 

ਪਰਾਪਤ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਟੇ ਹੋਏ ਬੌਰਡਰ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉ ਾਂਦੇ ਹਨ।  

 ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਫਾਸਟ (FAST) ਿਪਾਰਕ ਟਰੈੱਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੈੱਦ 'ਤੇ ਪਹ ੰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੈੱਬੀ ਜਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਲੇਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ। 

 ਹਰੀ ਬੈੱਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਟਰੈੱਕ ਵਕਸੇ ਿੀ ਖ ੈੱਲਹੇ  ਬ ਥ ਤੈੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 ਨੋਟ: ਿੈੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦ ੇਲੋਡ (18 ਫ ੈੱਟ/5.5 ਮੀ. ਤੋਂ ਿੈੱਧ ਚੌੜਾਈ) ਨ ੰ  FAST ਲੇਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੈੱਕ ਿਾਰ ਹਰੀ ਲਾਈਟ ਵਦੈੱਤੇ ਜਾਣ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਹਰੀ ਲੇਨ ਬ ਥ #9 ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜ ੋਵਕ ਓਿਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਰੈੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 
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