
ਨੌਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ
ਸਹਾਇਤਾ: 
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

ਐਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸ ੈੱਟ ਕਰੋ

ਪਾਸਵਰਡ ਭ ੈੱਲ ਗਏ ਹੋ

ਵੀਡੀਓ ਟਿਊਿੋਟਿਅਲ ਨ ੂੰ ਐਕਸੈਸ

ਕਿਨ ਲਈਇੱਥੇ ਕਟਲੱਕ ਕਿੋ

https://player.vimeo.com/video/646170897


1. ਗੂਗਲ ਪਲੇ (Google Play) ਿਾਂ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ (Apple App Store) 'ਤੇ CN ਐਕਸਪਰ ਸ ਪਾਸ ਐਪ

ਦੀ ਖੋਿ ਕਰੋ

1. CN ਐਕਸਪਰ ਸ ਪਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਸਰਫ ਮਾਲਪੋਰਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ (ਹੋਰ CN ਇੰਟਰਮੋਡਲ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਲਈ

ਮਾਡਲਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਰੀ ਰੈੱਖ)ੋ

2. ਮਾਲਪੋਰਟ ਦੇ SpeedGateTM ਜਵੈੱਚ ਇੈੱਕ ਟਰੈੱਕਰ ਵਿੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ

3. ਈਮੇਲ ਿਾਂ ਟ ਕਸਟ ਐਕਸ ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਿਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਸਮਰਜਿਤ ਐਪਲ (Apple) ਿਾਂ ਐਡਂਰਾਇਡ (Apple) ਮਬੋਾਈਲ ਫੋਨ

ਐਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤ ਂ

ਇੂੰਸਿ ਲੇਸ਼ਨ

ਐਕਸਪਰ ਸ ਪਾਸ

ਐਪਲਐਪ ਸਟੋਰ (Apple 
App Store) ਸਰਚ ਬਾਰ

ਗੂਗਲ (Google) ਪਲੇ ਸਰਚ ਬਾਰ

1a 1bਐਡਂਰਾਇਡ (Android) ਐਪਲ (Apple)



2. ਦਰਸਾਏ ਅਨ ਸਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਦਬਾਓ

a. ਓਪਨ ‘ਤੇ ਕਜਲੈੱਕ ਕਰੋ’

ਇੂੰਸਿ ਲੇਸ਼ਨ

ਐਕਸਪਰ ਸ ਪਾਸ

2

ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪਰਜਕਜਰਆ

ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜਲੈੱਕ

ਕਰੋ



ਿਟਿਸਿਿੇਸ਼ਨ

1

ਵਰਤਮਾਨ ਜਵੈੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਜਤੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ : 
ਅੰਗਰੇਜੀ, ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਪੰਿਾਬੀ

ਐਕਸਪਰ ਸ ਪਾਸ

1. ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਣਨ ਲਈ ਟ ਪ ਕਰੋ, ਪਜਹਲੀ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਤ ਸੀ ਂਐਪ ਖੋਲਹੋ



ਿਟਿਸਿਿੇਸ਼ਨ

ਐਕਸਪਰ ਸ ਪਾਸ

ਨੌਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਨੰੂ ਐਕਸ ਸ ਕਰਨ ਲਈ

ਇੈੱਿੇ ਕਜਲੈੱਕ ਕਰੋ
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰਜਕਜਰਆ

ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੈੱਿੇ

ਕਜਲੈੱਕ ਕਰੋ

2

2. ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ, 'ਇੈੱਿੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ' ‘ਤੇ ਕਜਲੈੱਕ ਕਰੋ



ਿਟਿਸਿਿੇਸ਼ਨ

3

ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ

ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ

ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ

ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਜਹਮਤੀ
ਿਤਾਓ

ਐਕਸਪਰ ਸ ਪਾਸ

ਜਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਕਜਲੈੱਕ ਕਰੋ

3. ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ



ਿਟਿਸਿਿੇਸ਼ਨ

ਐਕਸਪਰ ਸ ਪਾਸ

4a 4b
ਜਵਕਲਪ 1: ਡਰਾਈਵਰ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾਖਲ ਕਰੋ

ਜਵਕਲਪ 2: ਡਰਾਈਵਰ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾਖਲ ਕਰੋ

ਪਰਾਂਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ

ਲਈ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੀ

ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਨੰਬਰ ਇੈੱਿੇ ਦਾਖਲ

ਕਰੋ
"ਫੋਟੋ" ਚ ਣੋ ਅਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕ ਨ ਕਰਨ

ਲਈਆਪਣੇ ਕ ਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

4. ਆਪਣੇ ਵੇਰਜਵਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰਨ ਲਈਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਿਾਂ

ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰਕੋਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਓ



ਿਟਿਸਿਿੇਸ਼ਨ

ਐਕਸਪਰ ਸ ਪਾਸ
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ਸੰਬੰਧਤ ਿਾਣਕਾਰੀ

ਦਾਖਲ ਕਰੋ

ਅੈੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ

ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ

ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰੋ

5. ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਰੈੱਜਕੰਗ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵੇਰਜਵਆਂ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰੋ

a. ਿੇ ਤਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਟਰਮੀਨਲ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ , ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਹ ਜਕ

ਤ ਸੀ ਂਪਜਹਲਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਜਵਖੇ ਸਪੀਡ ਗੇਟTM ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ



ਿਟਿਸਿਿੇਸ਼ਨ

ਐਕਸਪਰ ਸ ਪਾਸ

ਪਾਸਵਰਡ ਸ ੈੱਟ ਕਰਦੇ

ਸਮੇਂ ਇਨਹਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ

ਇੈੱਿੇ ਚ ਜਣਆ

ਪਾਸਵਰਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ
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6. ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਓ

ਨੋਿ: ਇਹ CN ਐਕਸਪਰੈਸ ਪ ਸ ਲਈ ਤੁਹ ਡ ਪ ਸਵਿਡ ਹੈ।



7. ਤ ਹਾਡਾ ਪ ਸ਼ਟੀਕਰਣ ਕੋਡ ਟ ਕਸਟ ਿਾਂ ਈਮੇਲ ਦ ਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ । ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈਆਪਣੀ

ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਵਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

a. ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ

ਿਟਿਸਿਿੇਸ਼ਨ

ਐਕਸਪਰ ਸ ਪਾਸ

ਇੈੱਿੇ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ

ਨੰਬਰ/ਈਮੇਲਆਈਡੀ

ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰੋ

ਇਸ ਬਾਕਸ ਜਵੈੱਚ

ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕੋਡ

ਦਾਖਲ ਕਰੋ
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8. ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਸਫਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹ 

9. ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਯੂਜਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੌਗਇਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਿਟਿਸਿਿੇਸ਼ਨ/ਲੌਗਇਨ

ਐਕਸਪਰ ਸ ਪਾਸ
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ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਿ ਕਰੋ

ਿੋ ਤ ਸੀ ਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ

ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ

ਕੋਡ ਦਰਿ ਕਰੋ (ਈਮੇਲ
ਪਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਤ ਸੀ ਂਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ

ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ)

ਇਹ ਤ ਹਾਡੀ ਯੂਜਰ

ਆਈਡੀ ਹ 



1. ਮੀਨੂ ਡਰੌਪਡਾਉਨ ਨੰੂ ਐਕਸ ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮ ਪੇਿ ‘ਤੇ ਹ ਮਬਰਗਰ ਮੀਨੂ ਡਰੌਪਡਾਉਨ ‘ਤੇ ਕਜਲੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ

ਰੀਸ ੈੱਟ ਕਰੋ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਪ ਸਵਿਡ ਿੀਸੱੈਿ ਕਿੋ

ਐਕਸਪਰ ਸ ਪਾਸ

ਮੀਨੂ ਲਈ ਇਸ ਹ ਮਬਰਗਰ

ਡਰੌਪਡਾਉਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸ ੈੱਟ

ਪਰਜਕਜਰਆ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ

ਲਈ ਇਸ ਜਵਕਲਪ ਦੀ

ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
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2. ਮੌਿੂਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਚ ਣੋ

ਪ ਸਵਿਡ ਿੀਸੱੈਿ ਕਿੋ

ਐਕਸਪਰ ਸ ਪਾਸ

ਪਾਸਵਰਡ ਸ ੈੱਟ ਕਰਦੇ

ਸਮੇਂ ਇਨਹਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ

ਆਪਣਾ ਪ ਰਾਣਾ

ਪਾਸਵਰਡ ਇੈੱਿੇ ਦਾਖਲ

ਕਰੋ

ਆਪਣ ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਰਡ

ਇੈੱਿੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ
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ਪ ਸਵਿਡ ਭੱੁਲ ਗਏ ਹੋ

ਐਕਸਪਰ ਸ ਪਾਸ

1

ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ

ਰੀਸ ੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਸ 'ਤੇ ਕਜਲੈੱਕ ਕਰੋ

1. ਲੌਗਇਨ ਪੇਿ ‘ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਭ ੈੱਲ ਗਏ ਹੋ ‘ਤੇ ਕਜਲੈੱਕ ਕਰੋ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਕ ਰੀਸ ੈੱਟ ਪਰਜਕਜਰਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹ 



ਪ ਸਵਿਡ ਭੱੁਲ ਗਏ ਹੋ

ਐਕਸਪਰ ਸ ਪਾਸ

ਜਵਕਲਪ ਚ ਣੋ ਅਤੇ

ਅਗਲਾ ‘ਤੇ ਕਜਲੈੱਕ ਕਰੋ
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ਆਪਣੀ ਯੂਜਰ

ਆਈਡੀ ਇੈੱਿੇ ਦਾਖਲ

ਕਰੋ

2. ਰੀਸ ੈੱਟ ਪਾਸਵਰਡ ਚ ਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਜਰ ਆਈਡੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ



3. ਤ ਹਾਡਾ ਪ ਸ਼ਟੀਕਰਣ ਕੋਡ ਟ ਕਸਟ ਿਾਂ ਈਮੇਲ ਦ ਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ । ਆਪਣੀ ਮਨਪਸਦੰ ਜਵਧੀ ਦੀ ਚੋਣ

ਕਰੋ

a. ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸ ੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋੋੋ

ਪ ਸਵਿਡ ਭੱੁਲ ਗਏ ਹੋ

ਐਕਸਪਰ ਸ ਪਾਸ

ਇਸ ਬਾਕਸ ਜਵੈੱਚ

ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕੋਡ

ਦਾਖਲ ਕਰੋ

ਚੋਣ ਇੈੱਿੇ ਕਰੋ।

ਟ ਕਸਟ/ਈਮੇਲ

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ

ਗਏ ਸਿਾਨ ‘ਤੇ ਭੇਿੀ
ਿਾਵੇਗੀ

3 3a



4. ਜਨਯਮਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਚ ਣੋ

ਪ ਸਵਿਡ ਭੱੁਲ ਗਏ ਹੋ

ਐਕਸਪਰ ਸ ਪਾਸ

ਪਾਸਵਰਡ ਸ ੈੱਟ ਕਰਦੇ

ਸਮੇਂ ਇਨਹਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ

ਇੈੱਿੇ ਚ ਜਣਆ

ਪਾਸਵਰਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ
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