
ਟਰੱਕ ਅਤ ੇਬੱਸ ਿਵਿਨਯਮ 
ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਿਕ ਕੀ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਰੱਖੀ  
ਫਲੀਟ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 

  ਆਖਰੀ ਵਾਰ 29  ਦਸੰਬਰ  2021 ਨੰੂ ਨਿਵਆਇਆ ਿਗਆ 

ਜਦ ਿਕ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਪਣੀਆ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਿਵਚ ਫਲੀਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, 
ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਸਰਫ਼ ਫਲੀਟਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ�ੋਕਰ, ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ, 
ਕਾਨਟ�ੈਕਟਰ, ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆ,ਂ ਿਡਵੈਲਪਰ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਫਲੀਟਾਂ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲ�ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਿਵਿਨਯਮ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਚੁਕੱਣ ਵਾਲ ਟਰੱਕਾਂ, ਸਮੁਦਰੰ ੀ ਕਾਰਗੋ 
ਿਲਜਾਣ ਵਾਲ ਠੇਲ� ਾ ਟਰੱਕ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕਂ  ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਦਜੂ ੇ
ਿਵਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। 

ਮ� ਇਕੱ ਪਬਿਲਕ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਯੂਿਟਲਟੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਨ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵਗੇੀ ਿਕ ਮ� ਿਕਰਾਏ 
'ਤੇ ਲਏ ਫਲੀਟਾ ਂਟਰੱਕ ਅਤ ੇਬੱਸ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ? 
ਹਾਂ। ਭਾਵ� ਪਬਿਲਕ ਏਜੰਸੀ ਜਾ ਂਯਿਟਲਟੀ ਫਲੀਟਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਹਨ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬਸੱ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਹਨ, ਵਾਹਨ(ਨਾਂ) 
ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਂ ਭੇਜ ੇਜਾਦੇਂ  ਹਨ ਜੋ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹਨ ਨੰੂ ਇਹ ਪਸ਼ੁਟੀ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਫਲੀਟ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਮ� ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ� ਟਰੱਕ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਰੇੀਆ ਕੀ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀਆ ਹਨ? 
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਿਵਿਨਯਮ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਚਲਾਉਦਾਂ  ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦ ੇਸੰਚਾਲਨ ਨੰੂ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਸਟੇਟ ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਤ� ਬਾਹਰਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬ�ੋਕਰ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਨਵਾਸੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਾਨਟ�ੈਕਟਰ, ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆ,ਂ ਅਤ ੇਿਡਵੈਲਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ 
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਬ�ੋਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸਿਥਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦਆੁਰਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਅੰਦਰ 
ਮਾਲ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਲੋੜ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 
ਿਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹ ੇਵਾਹਨ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀ ਲ�ਦੇ ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਿਜਨ�ਾਂ 
'ਤੇ ਿਵਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਮ� ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ ਿਕਵ� ਕਰਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਮ� ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ARB ਨੰੂ 
ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਏਅਰ ਿਰਸੋਰਸ ਬੋਰਡ (CARB) ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਿਵੱਚ 14,000 ਪ�ਡ 
ਤ� ਵੱਧ GVWR ਵਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਜੋ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਕਮੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ 
ਉਹ ਲਚਕਤਾ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਲੀਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਇਹ 
ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵਗੇੀ ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ, ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ 
ਦੇ ਜੁਰਮਾਨ ਦ ੇਤਿਹਤ, ਫਲੀਟ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ, ਬ�ੋਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਦਆੁਰਾ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਬੂਤ ਵਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਿਕ ਫਲੀਟ ਨੇ 
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ/ਦਲਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆ 
ਸਾਲਾਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂCARB ਉਹਨਾਂ ਫਲੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨੰੂ ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ Check Compliance Page 
(www.arb.ca.gov/msprog/onrdiesel/tblookup.php) 'ਤੇ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

 

http://www.arb.ca.gov/msprog/onrdiesel/tblookup.php


ਮ� ਿਜਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜ ੇਉਸ ਕੋਲ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨਹੀ ਂਹੈ ਤਾਂ ਮ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ 
ਫਲੀਟ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫਲੀਟ ਲਈ ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 
CARB ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਲੀਟ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਿਵਿਨਯਮ 
ਦੇ ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ ਵਰ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕ�ਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਜੂੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਰਕਾਰਡ ਜ਼ਰਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ਹਨ। 
ਤਹਾਨ ਮਾਲਕ ਤ� ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਿਵਿਨਯਮ (ਟਾਈਟਲ 
13, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਸ਼ਨ 2025) ਬਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ ਵਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕ�ਮ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਫਲੀਟ ਮਾਲਕ CARB ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਪਾਲਣਾ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ, ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀ ਹੈ ਿਡਸਪੈਚਰਾਂ 
ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਪਾਲਣਾ ਸਾਲ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਤ� 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਿਕ, ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਿਬਆਨ ਹੈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਤ� ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਇੱਕ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕ ਅਤੇ 
ਬੱਸ ਿਨਯਮ.ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਹੈ। 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਾਇਿਰੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਉਸ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਉਿਚਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ 
ਿਬਆਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਿਵੱਚ ਤੱਥ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਜਾਣ ਹੋ ਿਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ 
ਫਲੀਟ ਿਵਚਲੇ ਵਾਹਨ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਫਲੀਟ ਹਣੁ  ਪਬਿਲਕ ਲੱੁਕ ਅੱਪ ਫੀਚਰ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ ਿਦਖਾਈ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਤੁਸੀ ਂਫਲੀਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਮ� ਉਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਾਹਨ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਟਰੱਕਾਂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ 
ਮੈਨ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਟਰੱਕ, ਿਜਵ� ਿਕ ਡੰਪ ਟਰੱਕਾਂ, ਸੀਿਮੰਟ ਦੇ ਪੰਪਾਂ, ਕੇਨਾਂ, ਜਾਂ ਿਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਸਬ-ਕਾਨਟ�ੈਕਟਰ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ 
'ਤੇ ਰੱਖਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦ ੇਹੋ ਿਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਿਨਭਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 
ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਹਾਨ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀ ਂਿਕਰਾਏ 'ਤੇ 
ਰੱਖਦ ਹੋ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ARB ਕੋਲ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ 
ਕਾਨਟ�ੈਕਟਰ, ਸੜਕ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤ� ਮਲਬਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਭਾਰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕ�ੇਨ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਮ� ਸਪਲਾਇਰ ਤ� ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਨ ਿਸ਼ਪਰ (ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ) ਲਈ 
ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪਸ਼ੁਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
ਨਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦ ੇਿਕ ਿਕਹੜੀ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ 
ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਪਹੰਚਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਂਹੋ ਿਕ ਫਲੀਟ ਪਾਲਣਾ ਤਿਹਤ ਹੈ। 
ਦਜੂੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ, ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਨ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਿਕ ਿਕਸਦ ੇਟਰੱਕ ਮਾਲ ਪਹੰਚਾਉਣਗੇ। ਿਸ਼ਪਰ 
ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਖਰ ਿਵੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਰੁ ਦਗੀ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੰੂ ਠੇਕਾ 
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਪਾਲਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀ ਂਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁਰਿਜ਼ਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦ ੇਹੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀ ਂਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੋ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਨਾ ਿਕ ਤਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਿਕਵ� ਿਡਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਿਕ ਆਖਰਕਾਰ ਤਹਾਡਾ 
ਆਰਡਰ ਿਡਲੀਵਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ੇਤਰ�ਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਪਲਿਬੰਗ ਜਾਂ ਇਲਕਟ�ੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੰੂ 
ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਠਕੇਦਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੈ ਿਕ ਠਕੇਦਾਰ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 
ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤ ੇਿਕਵ� ਪਹੰਚਾਇਆ ਿਗਆਕਰਦਾ ਹੈ । 
 

ਜਦ ਿਕ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਪਣੀਆ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਿਵਚ ਫਲੀਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, 
ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਸਰਫ਼ ਫਲੀਟਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 

 
 



ਕਈ ਵਾਰੀ ਮ� ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬ�ੋਕਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਮਨੰੂੈ ਪਾਲਣਾ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
ਬ�ੋਕਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਟਰੱਕ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਗ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ: 

• ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ ਬ�ੋਕਰ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਖਰ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬ-ਹੌਲਰ 
ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ�ੋਕਰ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇਦਜੂਾ ਬ�ੋਕਰ ਉਸ ਸਮ� ਸਬ-ਹੌਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ�ੋਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸਬ-ਹੌਲਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦ ੇਿਕਉਿਂਕ ਤੁਸੀ ਂ
ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ ਨਹੀ ਂਕਰਦ ੇਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਲਣਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਿਕਹ ੋਿਜਹਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦਦੰਾ ਹ?ੈ 
ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ ਨਾਲ 
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਮਤੀ ਿਜਸ 'ਤੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ  
ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ, ਬ�ੋਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਦਆੁਰਾ ਸਬਤੂ ਵਜ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਫਲੀਟ ਨੇ ਿਨਯਮ ਦੇ 
ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ/ਦਲਾਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਪੀਆ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ । CARB ਉਹਨਾਂ ਫਲੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ 
ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨੰੂ ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ Check Compliance Page 
(www.arb.ca.gov/msprog/onrdiesel/tblookup.php) 'ਤੇ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਮੈਨ ਿਵਿਨਯਮ ਬਾਰੇ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਪਾਲਣਾ ਟਲੂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਡੇ Truck and Bus Homepage 
(https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/truck-and-bus-regulation) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਹਾਡ 
ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਿਵਕਲਿਪਕ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾ ਂਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦ ਹੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ CARB 
ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ (866) 6ਡੀਜ਼ਲ (634-3735) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। । TTY/TDD/ ਸਪੀਚ ਟ ੂਸਪੀਚ ਉਪਭਗਤਾ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੀਲੇਅ ਸੇਵਾ ਲਈ 711 ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ 

ਜਦ ਿਕ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਪਣੀਆ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਿਵਚ ਫਲੀਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, 
ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਸਰਫ਼ ਫਲੀਟਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.arb.ca.gov/msprog/onrdiesel/tblookup.php
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/truck-and-bus-regulation



