GCT Deltaport & VFPA Pilot Operational Efficiencies for Truckers
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In our effort to continue improving the service experience for the drayage
community, GCT Canada has identified an additional opportunity to improve
operational efficiencies for truckers at GCT Deltaport.
Collaborating with the Vancouver Fraser Port Authority, we have identified an
opportunity to streamline calling GCT Deltaport by piloting the elimination of one
step during a truck’s approach.
Effective June 1, 2018, container truck operators will no longer be required to enter
their appointment number when arriving at the GCT Deltaport Vehicle Access
Control System ("VACS") gate for a trial period of 7 months. Servicing only GCT
Deltaport, appointment number confirmation at the VACS gate has been identified
as a redundant step to the pre-gate process.
This new program is intended to speed container truck turn times, allowing a more

efficient arrival at GCT Deltaport’s pre-gates.
Please note that it remains the responsibility of the truck operator to ensure they
have a valid appointment number when arriving at the GCT pre-gate. Those truck
operators not in possession of a valid appointment number will be denied entry and
turned around.
This new process does not in any way impact the point or timing used for truck turn
time measurement that continues to be collected via GPS.
Appointment number verification remains in place for the VACS gates on the South
Shore of Burrard Inlet in the Port of Vancouver properties, as these gates service
multiple terminals.
Thank you in advance for your collaboration and ensuring this new information is
shared with all container truck operators. If you have any questions or feedback,
please do not hesitate to contact customerservice-can@globalterminals.com.

Punjabi follows below.

16 ਮਈ 2018
ਟਰੱ ਕ� ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸਰਿਵਸ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ� ਕਾਰਨ, ਜੀ ਸੀ ਟੀ ਕੈਨ�ਡਾ ਨ�
ਜੀ ਸੀ ਟੀ ਡੈਲਟਾਪੋਰਟ ਿਵਖੇ ਟਰੱ ਕਰ� ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਅਸ� ਟਰੱ ਕ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ
ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸੀ ਟੀ ਡੈਲਟਾਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

1 ਜੂਨ, 2018 ਤ�, ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱ ਕ ਡਰਾਈਵਰ� ਨੂੰ ਜੀ ਸੀ ਟੀ ਡੈਲਟਾਪੋਰਟ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੈ�ਸ ਕੰ ਟਰੋਲ

ਿਸਸਟਮ (ਵੀ ਏ ਸੀ ਐ�ਸ) `ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਅਪ�ਇੰਟਮ�ਟ ਨੰਬਰ ਇੰ ਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਪਵੇਗੀ ਜੋ
ਿਕ 7 ਮਹੀਨ� ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸੀ ਸਮ� ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਸਰਫ ਜੀ ਸੀ ਟੀ ਡੈਲਟਾਪੋਰਟ ਿਵਖੇ, ਵੀ ਏ ਸੀ ਐ�ਸ ਗੇਟ `ਤੇ

ਅਪ�ਇੰਟਮ�ਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਇਕ ਫਾਲਤੂ ਕਦਮ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱ ਕ� ਦੇ ਮੁੜਨ ਦੇ ਸਿਮਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਜੀ ਸੀ ਟੀ
ਡੈਲਟਾਪੋਰਟ ਦੇ ਪ�ੀ-ਗੇਟ� `ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱ ਲ ਨ�ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਟਰੱ ਕ ਡਰਾਈਵਰ� ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਿਕ ਜੀ ਸੀ
ਟੀ ਪ�ੀ-ਗੇਟ `ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵੇਲੇ ਉਨ�� ਕੋਲ ਯੋਗ ਅਪ�ਇੰਟਮ�ਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਿਜਨ�� ਟਰੱ ਕ ਡਰਾਈਵਰ� ਕੋਲ ਯੋਗ
ਅਪ�ਇੰਟਮ�ਟ ਨੰਬਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ�� ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਪੱ ਛੇ ਮੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਨਵ� ਤਰੀਕਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਟਰੱ ਕ ਟਰਨ ਸਮ� ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਪੋਆਇੰ ਟ ਜ� ਸਮ� ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ `ਤੇ ਕੋਈ
ਅਸਰ ਨਹ� ਪਾ�ਦਾ ਜੋ ਿਕ ਜੀ ਪੀ ਐ�ਸ ਰਾਹ� ਇਕੱ ਤਰ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਪੋਰਟ ਔਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਪ�ਾਪਰਟੀਆਂ ਿਵਚ ਬੁਰਾਰਡ ਇਨਲੈ �ਟ ਦੇ ਸਾਊਥ ਸ਼ੋਅਰ `ਤੇ ਵੀ ਏ ਸੀ ਐ�ਸ ਗੇਟ�
ਲਈ ਅਪ�ਇੰਟਮ�ਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਗੇਟ ਕਈ ਟਰਮੀਨਲ� ਨੂੰ ਸਰਿਵਸ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਾ� ਧੰ ਨਵਾਦ ਿਕ ਇਹ ਨਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ
ਕਨਟੇਨਰ ਟਰੱ ਕ ਡਰਾਈਵਰ� ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜ� ਿਵਚਾਰ ਹੋਣ ਤ�
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਿਝਜਕ customerservice-can@globalterminals.com `ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

