
 

                

              

              

           

               

               

                

                

             

               

               

    

ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ  ਜਾਚਂ  ਅਤ ੇ  

ਦੇਖਰੇਖ  (HD I/M)  ਅਿਧਿਨਯਮ:  

ਿਪਛੋਕੜ  ਅਤੇ  2013 ਿਵੱਚ  ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ  ਵਾਲ  ਪ�ੋਗਰਾਮ  ਦੀਆ  ਲੋੜਾ ਂ ੂ ੇ ਂ

31 ਅਕਤੂਬਰ, 2022  

ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਕ ਲੀਫ ਰਨੀਆ  ਿਵੱਚ  ਚੱਲ  ਰਹ   ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ  ਵਾਹਨਾਂ  ’ਤੇ  ਲਾਗੂ  ਹੋਣ  ਵਾਲ  HD I/M  ਅਿਧਿਨਯਮ  ਦੇ  
ਿਪਛੋਕੜ  ਬਾਰ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਪੇਸ਼  ਕਰਦੀ  ਹੈ  ਅਤੇ  2023 ਿਵੱਚ  ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ  ਵਾਲੀਆ  ਲੋੜਾ ਂ ਦਾ  ਵਰਣਨ  ਕਰਦੀ  ਹੈ।  ਇੱਕ  

ਵੱਖਰੀ  ਤੱਥ  ਸ਼ੀਟ  ਪ�ੋਗਰਾਮ  ਿਵਚੱ  ਿਮਆਦੀ  ਤਾਮੀਲ  ਟਸੈਿਟੰਗ  ਨੰੂ  ਸ਼ਾਮਲ  ਕਰਨ  ਲਈ  2024  ਦੇ  ਟਾਈਮ-ਫ�ੇਮ  ਿਵੱਚ  ਸ਼ੁਰ  

ਹੋਣ  ਵਾਲੀਆ  ਭਿਵ ੱਖ  ਦੀਆ ਂ ਲੋੜਾ ਂ ਦਾ  ਵਰਣਨ  ਕਰਦੀ  ਹੈ।  

ੈ ੋ ੇ ੇ
ੇ ੂ ਂ

ੂ
ਂ

ਿਪਛੋਕੜ  ਅਤੇ  ਲਾਗੂ  ਹੋਣ  ਯੋਗਤਾ  

HD I/M  ਅਿਧਿਨਯਮ  ਕੀ  ਹੈ?  
HD I/M ਅਿਧਿਨਯਮ ਜਨਵਰੀ 2023 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ੈ ੋਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੀਫਰਨੀਆ ਿਵਚਲੇ 

ਪ�ਦੂ ੇ , ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਰੇਖ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲ ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ 
ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਸਕੇ ਂ ਤ� ‘ਿਬਊਰੋ ਆਫ ਆਟੋਮੋਿਟਵ ਿਰਪ ੇ ੈ ਂ ਯਾਤਰੀ । ਦਹਾਿਕਆ ਅਰਜ਼ ਸਮੌਗ ਚਕੱ ਪ�ੋਗਰਾਮ’ ਦੇ ਰਾਹੀ 
ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁ ੇਕਾਬਲਤਨ ਹਲਕ ਟਰੱਕਾਂ ਕੋਲ� ਿਮਆਦੀ ਧੂੰ-ਿਨਕਾਸੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚਾਂ (emissions testing) 

ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੋਿੜਆ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹਣੁ ਕੈ ੋ ੇ ੇ ੇਲੀਫਰਨੀਆ ਦੇ ਸੜਕ-ਮਾਰਗਾਂ ਉਤੱ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦ ਵੱਡ ਟਰੱਕ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸੜਕ-ਿਕਨਾਰੇ ਧੂੰ-ਿਨਕਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਲੋ-ਅਪੱ ਟੈਸਿਟੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧੂੰ-ਿਨਕਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੁਰੰਮਤਾਂ 
ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਚੱ ਈਿਮਟਰਾਂ (ਿਜ਼ਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ੇ ਵਾਹਨਾਂ) ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਛੱਡਣ ਵਾਲ । ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਲਾਗੂ 

ਹੋਣ ’ਤੇ, HD I/M ਅਿਧਿਨਯਮ ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤ� ਿਨਯਤ ਵਕਿਫਆਂ ’ਤੇ ਧੂੰ-ਿਨਕਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਲੋੜੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਧੂੰਏ ਂ ਨਾਲ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਣਾ ਂਵਾਲੇ ਮਾਦੇ (Particulate matter - PM) ਅਤੇ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੇ 
ਆਕਸਾਈਡਾਂ (NOx) ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ�ਦਸ਼ਣ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ੂ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ  ਿਵਚ  HD I/M  ਦੀ  ਲੋੜ  ਿਕਉ ਹੈ?  ੱ ਂ
ਕੈ ੋ ੰ ੇਲੀਫਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਸਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ, ਿਜਵ ਿਕ ਸਾਊਥ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਸਨ ਜੋਆਕਿਵਨ 

ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਾਯੂ ਬੇਿਸਨ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਓਜ਼ੋ ਂਨ ਅਤੇ PM2.5 ਿਮਆਰਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੀ 
ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਿਚਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਭਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਟ�ੈਿਫਕ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹਨ। 
HD I/M, ‘ਰਾਜ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਜਨਾ’ (State Implementation Plan) ਦੀਆ ਂਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਘੰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੌਿਗਰਦੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਿਮਆਰਾ ਂਦੇ ਵਧੇਰੇ ੇ ਪਹੁਨੇੜ ੰਚਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 
ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਸਮੁੱ ੂ ੁ ੇ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਵੰਿਚਤ ਚੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਵਾ ਪ�ਦਸ਼ਣ ਤ� ਗੈਰ-ਅਨਪਾਤਕੀ ਤਰੀਕ 

ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਤੀ ਅਿਹਮ ਹੈ। 

HD I/M  ਅਿਧਿਨਯਮ  ਜਨਤਕ  ਿਸਹਤ  ਿਵੱਚ  ਿਕਵ�  ਸੁਧਾਰ  ਕਰਦਾ  ਹੈ?  
ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂPM (Particulate Matter -ਕਣਾ ਂਵਾਲਾ ਮਾਦਾ) ਅਤੇ Nox (ਨਾਈਟਰੋਜਨ 

ਆਕਸਾਈਡ) ਧੂੰ-ਿਨਕਾਸੀਆ ਂ ੁੱ ਖੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਤੱ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰ ਪਾਉਦੀਆਂ(emissions) ਮਨ ੇ ਂ 
ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ PM ਇੱਕ ਕ ਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਹਰੀਲਾ ਹਵਾ ਪ�ਦੂ ੋਸ਼ਕ ਹੈ। NOx ਓਜ਼ਨ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ 

ਹਵਾ ਨੰੂ ਜ਼ਿਹਰੀਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ�ਦਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵਵਰਤੀ (precursor) ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ PM ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। PM ੂ 
ਅਤੇ ਓਜ਼ੋ ੰਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਗਭੀਰ ਮਾੜੇ ਿਸਹਤ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਿਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਦਮਾਂ, 
ਿਦਲ-ਫੇਫਿੜਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ-ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਮੌਤ। 

HD I/M ਅਿਧਿਨਯਮ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਿਸਹਤ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ NOx ਅਤੇ PM ਧੂ-ੰਿਨਕਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਘੱਟ 

ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂੰ-ਿਨਕਾਸੀਆਂ ਤ� ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਤਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ। ਉਮੀਦ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਪਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲੀਫ ੈ  ੋ ੌਰਨੀਆ ਏਅਰ ਿਰਸਰਜ਼ ਬੋਰਡ 

(CARB) ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵੱਚ� ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। 2024 ਿਵੱਚ, ਸਨ ਜਆੋਕਿਵਨ ਵੈਲੀ ਿਵੱਚ NOx ਧੂੰ-
ਿਨਕਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ 8.6 ਟਨ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ PM2.5 ਧੂੰ-ਿਨਕਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 0.09 ਟਨ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਘੱਟ ਕਰਨ 

ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ 2037 ਿਵੱਚ, ਇਹ ਅਿਧਿਨਯਮ ਰਾਜ-ਿਵਆਪੀ 
NOx ਧੂੰ-ਿਨਕਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ 81.3 ਟਨ ਅਤੇ PM ਧੂ-ੰਿਨਕਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ 0.7 ਟਨ ਤਕੱ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਇਹਨਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ � ੱਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ ਸਮੁਚੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 7,500 ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 6,000 ਹਸਪਤਾਲ 

ਿਵੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਤ� ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਦ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਗਣਨਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ $76 ਿਬਲੀਅਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਿਕਹੜ ੇ ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ  ਵਾਹਨਾ  ਲਈ  ਅਿਧਿਨਯਮ  ਦੀ  ਤਾਮੀਲ  ਕਰਨਾ  ਲਾਜ਼ਮੀ  ਹੈ?  ਂ
ਕੈ ੋ ਂ ੇਲੀਫਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਚਲੱਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪਕ ਈਧਨ ਵਾਲ ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਟਰੱਕਾਂ 
ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਕੁਲੱ ਵਾਹਨ ਭਾਰ ਰੇਿਟੰਗ 14,000 ਪ�ਡ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ 

ਿਵੱਚ ਹਾਈਿਬ�ਡ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬਸੱਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ, ਿਨੱਜੀ-ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆ,ਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ, ਅਤੇ 
ਕ ੈ ੋਲੀਫਰਨੀਆ ਤ� ਬਾਹਰ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਿਕਹੜ ੇ ਵਾਹਨਾ  ਨੰੂ  ਅਿਧਿਨਯਮ  ਤ�  ਛੋਟ  ਹੈ?  ਂ
ਹੇਠਾਂ ਿਦਖਾਈਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਿਧਿਨਯਮ ਤ� ਛੋਟ ਹੈ: 
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• ਜ਼ੀਰੋ-ਧੂੰ-ਿਨਕਾਸੀ  (zero-emission)  ਵਾਲ  ਵਾਹਨ  

• ਿਮਲਟਰੀ  ਦੇ  ਨੀਤੀਗਤ  ਵਾਹਨ  

• ਸੰਕਟਕਾਲੀ  ਵਾਹਨ  

• ਨਵ�  ਵਾਹਨ  ਿਜਨ�ਾਂ  ਦੇ  ਇੰਜਨ  ਸਭ  ਤ�  ਸਖਤ  ਿਵਕਲਪਕ, NOx  ਿਮਆਰ  ਅਨੁਸਾਰ  ਪ�ਮਾਿਣਤ  ਹਨ  (ਪ�ੋਗਰਾਮ  

ਲਾਗੂਕਰਨ  ਦ ੇ ਿਸਰਫ਼  ਪਿਹਲ  ਚਾਰ  ਸਾਲਾਂ  ਵਾਸਤੇ)  
• ਕ ੈਲੀਫੋਰਨੀਆ  ਤ�  ਬਾਹਰ  ਰਿਜਸਟਰਡ  ਮੋਟਰਘਰ  

• ਪ�ਯੋਿਗਕ  ਪਰਿਮਟ  ਤਿਹਤ  ਚੱਲ  ਰਹ  ਵਾਹਨ  

• ਇਿਤਹਾਸਕ  ਵਾਹਨ  

ੇ

ੇ

ੇ

ਕੀ  ਸਰਕਾਰੀ  ਵਾਹਨ  HD I/M  ਅਿਧਿਨਯਮ  ਦੇ  ਅਧੀਨ  ਆਉਦਂ  ੇ ਹਨ?  
ਂਹਾਂ, ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜਕੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ HD I/M ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਹਨ।
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ਕੀ  ਿਸਗ ਲ  ਵਾਹਨ  (ਇੱਕ  ਟਰੱ ਕ  ਵਾਲ  ਫਲੀਟ) HD I/M ਤ�  ਛੋ ਟ  ਪ�ਾਪਤ  ਹਨ  

ਿਜਵ   ਿਕ  ਉਹ  ਿਮਆਦੀ  ਧੂੰਆ ਂ ਜਾ ਂਚ  ਪ�ੋਗਰਾਮ (PSIP) ਿਵਚ  ਹਨ?  

ੰ ੇ
ੱ

ਂ ਂ 
ਵਾਹਨ ਨਾ ਹੋਣ ਿਜਸਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਿਧਿਨਯਮ ਤ� ਛੋਟ ਿਮਲੀ ਹੋਵੇ (ਉਪੱਰ ਿਦੱ ਂ ਛਟਾਂ ਦੇਖੋ)। 
ਨਹੀ। ਿਸੰਗਲ ਵਾਹਨ ਵੀ HD I/M ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸਮ ਦੇ 

ਤੀਆ ੋ 

HD I/M  ਪ�ੋਗਰਾਮ  ਕਦ   ਸ਼ੁਰੂ  ਹੋਣ  ਵਾਲਾ  ਹੈ?  
‘ਸੜਕ-ਿਕਨਾਰੇ ਧੂੰ-ਿਨਕਾਸੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਵਾਈਸਾਂ’ (REMD) ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਜਨਵਰੀ 2023 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚੱ-ਧੂੰ-
ਿਨਕਾਸੀਆਂ (high emissions) ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਾਵੀ ਉਚੱ ਈਿਮਟਰਾਂ (ਵਧੇਰੇ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ) 
ਵਜ� ਫਲੈਗ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਲੋ� ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਵਾਹਨ ਤਾਮੀਲ ਟੈਸਿਟੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਇਹ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਧੂੰ-ਿਨਕਾਸੀਆ ਂਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਿਸਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜਨਵਰੀ  2023 ਿਵੱਚ  ਸ਼ੁਰੂ  ਹੋਣ  ਵਾਲੀਆਂ  ਪ�ੋਗਰਾਮ  ਦੀਆਂ  ਲੋੜਾ ਂ 

ਜਦ   ਜਨਵਰੀ  2023  ਿਵੱਚ  HD I/M  ਅਿਧਿਨਯਮ  ਸ਼ੁਰ  ਹੁੰਦਾ  ਹੈ  ਤਾ  ਇੱਕ  ਵਾਹਨ  

ਮਾਲਕ  ਵਜ  ਮੇਰੀਆਂ  ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ  ਕੀ  ਹਨ? 

ੂ ਂ
ਂ

ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਿਨਯਤ ਰੋਕਥਾਮਕਾਰੀ 
ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਦ ੇਰਹ ੋ ੁ ੇ ਵਾਹਨ ਦੀ REMD ਰਾਹੀ ਂ ਸੰ ੇ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲ ਵਾਹਨ)। ਜੇ ਤਹਾਡ ਭਾਵੀ ਉਚੱ ਈਿਮਟਰ (ਵਧੇਰ ੇ 
ਵਜ� ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂCARB ਕੋਲ� ‘ਟੈਸਿਟਗੰ ਲਈ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਿਟਸ’ (Notice to 

Submit to Testing - NST) ਪ�ਾਪਤ ਕਰ�ਗੇ ੁ ੇ ਕਲੋ ਇੱਕ HD I/M ਟੈਸਟਰ ਵੱਲ� ਕੀਤੇ। ਪ�ਾਪਤ ਹਣੋ ’ਤੇ, ਤਹਾਡ 

ਗਏ HD I/M ਤਾਮੀਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੰੂ ਸੌਪਣ ਲਈ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। CARB ਕੋਲ� 
ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਿਵਚਲੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ 

ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ CARB ਨੰੂ ਸ�ਪਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ 

CARB ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਾਹਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ NST ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
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ਜ  ਮੈਨੰੂ  ਕੋਈ  NST ਨੋਿਟਸ  ਪ�ਾਪਤ  ਹੁੰਦਾ  ਹੈ, ਤਾ ਂ ਮੇਰੇ  ਵਾਹਨ  ਨੰੂ  ਿਕਸ  ਿਕਸਮ  ਦੀ  
ਟੈਸਿਟੰਗ  ਦੀ  ਲੋੜ  ਪਵੇਗੀ?  

ੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ HD I/M ਤਾਮੀਲ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ� ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਔਨ-ਬੋਰਡ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕਸ (OBD) ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ 

OBD ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨਾਂ ਕਲੋ� ਲੋਿੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ CARB-ਪ�ਮਾਿਣਤ OBD ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਕੇ ਇੰਜਨ ਦੇ OBD ਡੇਟਾ ਦਾ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ। 2013 ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਨਵ� ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ 

ਂਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹਾਈਿਬ�ਡ ਵਾਹਨਾਂ ਿਵੱਚ OBD ਿਸਸਟਮ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਿਵਕਲਪਕ ਈਧਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, 2018 

ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਨਵ� ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨਾਂ ਿਵੱਚ OBD ਿਸਸਟਮ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। 

ਗੈਰ-OBD ਵਾਹਨ, ਦਜੂ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਇੰਜਨ ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ, 
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ� ਧੂੰਏ ਂ ਦੀ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ (smoke opacity test) ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਧੂੰ-
ਿਨਕਾਸੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ੋ ਂ ਜਾਚਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੋਿੜਆ ਜਾਂ ੰ ੂ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਅੱਖੀ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਨ ‘ਵਾਹਨ ਧੂੰ-
ਿਨਕਾਸੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ’ (Vehicle Emissions Control Equipment 

Inspection) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਧੂੰਏ ਂ ਦੀ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਉਹੀ SAE J1667 ਝਟਪਟ ਪ�ਵੇਗ ਧੂੰਆਂ ਜਾਂਚ 

(snap acceleration smoke inspection) ਹੈ ਿਜਸਨੰ ੂ CARB ਦੇ PSIP ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ  ਮੈਨੰੂ  ਅਜੇ  ਵੀ  PSIP ਨਾਲ  ਤਾਮੀਲ  ਵਾਸਤ ੇ ਆਪਣੀਆਂ   ਸਾਲਾਨਾ  ਧੂੰਆ  ਜਾ ਂਚਾ ਂ 
ਕਰਵਾਉਣ  ਦੀ  ਲੋੜ  ਹੈ?  

ਂ

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਅਿਜਹ ੇਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜੋ PSIP ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਉਂ ੇ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ 

ਸਾਲਾਨਾ ਤਾਮੀਲ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਿਕਸੇ NST ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਟੈਸਿਟੰਗ 

ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ PSIP ਟੈਸਿਟੰਗ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ 

HD I/M ਤਾਮੀਲ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਮੇਰੇ  ਵਾਹਨਾ  ਉਤੱ ੇ HD I/M  ਤਾਮੀਲ  ਟੈਸਿਟੰਗ  ਕੌਣ  ਕਰ  ਸਕਦਾ  ਹੈ?  ਂ
ਤਾਮੀਲ ਟੈਸਿਟੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ ’ਤੇ ਿਕਸੇ HD I/M ਟਸੈਟਰ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ CARB ਦੇ 
ਮੁਫ਼ਤ, ਔਨਲਾਈਨ HD I/M ਟੈਸਟਰ ਿਸਖਲਾਈ ਕੋ ੂ ੰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਇਮਿਤਹਾਨ ਨ ਰਸ ਨ ੂ ੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 
ਹੋਵੇ। CARB ਭਾੜ ੇ’ਤੇ ਟੈਸਿਟੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ HD I/M ਟੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਚੀ, CARB ਦੇ HD I/M ਵੈੱਬਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/heavy-duty-inspection-and-
maintenance-program. 

ਇਹ ਸੂਚੀ ਪਿਹਲਾਂ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਮ�-ਸਮ� ’ਤੇ ਅਪੱਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ CARB ਦਆੁਰਾ ਿਪੱਠਅੰਕਣ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਸਗ� ਇਹ ਿਸਰਫ਼ HD I/M ਟੈਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋੜਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। 

HD I/M ਟੈਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ HD I/M ਟੈਸਟਰ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਇਮਿਤਹਾਨ 

ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖੋ। 

ਭਿਵੱਖ  2023 ਪ�ੋਗਰਾਮ  ਦੀਆਂ  ਲੋੜਾ ਂ 

ਕੀ  ਵਾਹਨ  ਮਾਲਕਾ  ਲਈ  ਕੋਈ  ਹੋਰ  ਲੋੜਾ ਂ ਹਨ  ਜ  2023  ਿਵੱਚ  ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣੀਆਂ  

ਹਨ?  

ਂ ੋ ੂ

ਹਾਂ। ਮੱਧ-2023 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ� CARB ਦੇ HD I/M ਡੇਟਾਬੇਸ ਿਵੱਚ ਮਾਲਕ ਖਾਤੇ 
ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਫਲੀਟਾਂ ਿਵਚਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ੁਟੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਾਮੀਲ 

ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ। HD I/M ਡੇਟਾਬੇਸ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ CARB ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਤ� DMV ਡੇਟਾ ਤ� 
ਵਾਹਨ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਿਕ ਵਾਹਨ 

ਡੇਟਾ ਦਰੁ ੂ ੰ ਹੱਥੀ ਡੇਟਾ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨ ਂ 
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ੇਮੈਨੰੂ  ਿਕਵ�  ਪਤਾ  ਚੱਲੇਗਾ  ਿਕ  ਮੈਨੰੂ  ਕਦ  ਮੇਰਾ  ਮਾਲਕ  ਖਾਤਾ  ਬਣਾਉਣ, ਮਰ ੇ ਵਾਹਨ 

ਡੇਟਾ  ਦੀ  ਜਾਂਚ  ਕਰਨ, ਅਤ ੇ ਮਰੀ  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ  ਤਾਮੀਲ  ਫੀਸ  ਦਾ  ਭੁਗਤਾਨ  ਕਰਨ  ਦੀ  
ਲੋੜ  ਪਵੇਗੀ?  

ੇ

ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, CARB ਕੋਲ� ਲੋਿੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ 

ਕੈ ੋ ੂ ੇ ੇ ੇਲੀਫਰਨੀਆ ਰੈਗਲਟਰੀ ਨੋਿਟਸ ਰਿਜਸਟਰ ਉਤੱ ਅਤੇ CARB ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੱ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ 

ਪਿਹਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਨੋਿਟਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇ। CARB ਬਾਹਰੀ-ਪਹੁੰਚ (outreach) ਿਕਿਰਆਵਾ ਂਰਾਹੀ ਂ ਵੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ 
ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਵ ਿਕ ਿਸਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ, ਸੇਿਧਤ ਈਮੇ ੋਲ ਮੁਿਹੰਮਾਂ, ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਘਸ਼ਣਾਵਾਂ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 

ੇਲ ਇਨਬਾਕਸ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਮ HD I/M ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅੱਪਡੇਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਬਸਕ�ਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀ ਂਪੁਰਜ਼ੋਰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਇਹਨਾਂ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 

ਿਲੰਕ ’ਤੇ ਸਬਸਕ�ਾਈਬ ਕਰੋ: 
https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new?topid=hdim. 

ਕੀ  CARB  ਵਾਹਨ  ਮਾਲਕਾ  ਨੰੂ  ਇਸ  ਬਾਰੇ  ਿਸਖਲਾਈ  ਪ  ਦਾਨ  ਕਰੇਗਾ  ਿਕ  HD 

I/M ਡੇਟਾਬੇਸ  ਦੀ  ਵਰਤ  ਿਕਵ�  ਕਰਨੀ  ਹੈ?  

ਂ
�

ਹਾਂ, ਖਾਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ HD I/M ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਹਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਮੀਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਸ ੱ ਂ ਲਾਈਵ, ਵੈਬੀਨਾਰ ਿਖਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ CARB ਿਸਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਿਸਖਲਾਈਆ 

ਦਆੁਰਾ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਿਟਊਟੋਰੀਅਲਾਂ ਰਾਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦ ੇ

ਰਿਹਣ ਲਈ, ਇਸ ਿਲੰਕ ’ਤੇ ਸਬਸਕ�ਾਈਬ ਕਰੋ: 
https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new?topid=hdim. 
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ਮਾਲਕ  ਵਜ�   ਆਪਣੇ  ਖਾਤ ੇ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਪਤ  ਕਰਨ  ਦ  ਬਾਅਦ  ਜ  ਮ�  ਆਪਣੇ  ਫਲੀਟ  

ਿਵੱਚ  ਕੋਈ  ਵਾਹਨ  ਸ਼ਾਮਲ  ਕਰਦਾ  ਜਾ ਂ ਹਟਾਉਦਾ  ਹਾ ਂ ਤਾਂ  ਕੀ  ਹੁੰਦਾ  ਹੈ?  

ੇ ੇ
ਂ

ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ 
ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ। 

ਜ ੇ ਮ�   ਆਪਣਾ  ਮਾਲਕ  ਦਾ  ਖਾਤਾ  ਨਹੀ   ਬਣਾਉਦ ਂ ਾ/ਦੀ  ਹਾ ਂ  ਅਤੇ  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ  ਤਾਮੀਲ  

ਫੀਸ  ਦਾ  ਭੁਗਤਾਨ  ਨਹੀ   ਕਰਦਾ/ਦੀ  ਹਾ ਂ ਤਾਂ  ਕੀ  ਵਾਪਰਦਾ  ਹੈ?  

ਂ
ਂ

ਮੱਧ-2023 ਿਵੱਚ ਜਦ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ 
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਾਹਨ ਡੇਟਾ ਚੈਕੱ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਤਾਮੀਲ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ 
ਿਮਆਦ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਲਾਗੂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਜਹੜੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ 
ਤਾਮੀਲ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਲੇਖ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 

ਸ਼ਨਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆ�ੇਵਾਹਨ ਰਿਜਸਟ DMV ਂਦੀਆ  ਂਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕੀ  ਕੋਈ  ਹੋਰ  HD I/M  ਲੋੜਾ ਂ ਹਨ  ਜ  2023 ਤ�  ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣਗੀਆਂ?  ੋ ੂ
ਹਾਂ। ਉਪੱਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਖਾਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ਂਲਾਗੂ ਹੋ 
ਜਾਣ ’ਤੇ, ਮਾਲ ਭੇਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ 
ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲ�ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਹਨ HD I/M ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦ ੇ

ਹੋਣ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹਵੈੀ-ਿਡਊਟੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਰੇਲ-ਯਾਰਡ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ HD 

I/M ਅਿਧਿਨਯਮ ਨਾਲ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। 
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HD I/M  ਅਿਧਿਨਯਮ  ਬਾਰੇ  ਵਧਰੇੇ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਮ�  ਿਕੱਥ�  ਲਵਾਂ?  

ਮ   HD I/M  ਪ�ੋਗਰਾਮ  ਦੀਆ  ਿਕਿਰਆਵਾ  ਬਾਰੇ  ਤਾਜ਼ਾ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਿਕਵ�  ਪ�ਾਪਤ  

ਕਰ  ਸਕਦਾ/ਦੀ  ਹਾ?  

ਂ ਂ
ਂ

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਈਮੇ ੇਲ ਅੱਪਡਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਕੈ ੋ ੌ ੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਲੀਫਰਨੀਆ ਏਅਰ ਿਰਸਰਸਜ਼ ਬੋਰਡ (govdelivery.com) ਿਵਖੇ GovDelivery ਸੂਚੀ ਉਤੱ 

ਕਰੋ। 

HD I/M  ਪ�ੋਗਰਾਮ  ਬਾਰੇ  ਵਧੇਰੇ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਮ   ਿਕੱਥ  ਪ�ਾਪਤ  ਕਰ  ਸਕਦਾ/ਦੀ  ਹਾ?  � ਂ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੰੂ ਦੇਖੋ: 
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/truckstop/hdim/hdim.html ਜਾਂ 
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/heavy-duty-inspection-and-maintenance-program. 

ਤੁਸੀ ਂHD I/M ਟੈਸਟਰ ਿਸਖਲਾਈ ਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤ ੋ  ੇCARB ਦੇ ਿਸਖਲਾਈ ਮਾਿਡਊਲਾਂ ਨੰੂ ਏਥ ੇਵੀ ਦੇਖ 

ਸਕਦੇ ਹੋ: https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/truckstop/azregs/training.html. ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਕ�ਲੋ ਕਰਕੇ “Helpful Videos” (ਮਦਦਗਾਰੀ ਵੀਡੀਓ) ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਮਾਿਡਊਲ HD 

I/M ਅਿਧਿਨਯਮ ਅਤੇ ਟਸੈਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਡੰੂਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 
ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅੰਿਤਮ  HD I/M  ਅਿਧਿਨਯਮ  ਦੀ  ਿਲਖਤ  ਮੈਨੰੂ  ਿਕੱਥੇ  ਿਮਲ  ਸਕਦੀ  ਹੈ?  
HD I/M ਅਿਧਿਨਯਮ, ਿਜਸਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਅਿਧਿਨਯਮ ਆਦਸ਼ੇ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਸਰਲੇਖ 13, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਿਧਿਨਯਮ 

ਜ਼ਾਬਤਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 2195 - 2199.1 ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਏਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/barcu/regact/2021/hdim2021/hdi-mfroatta-1.pdf. 

ਜ  ਮੇਰੇ  ਕੋਈ  ਵਾਧ ੂ ਸਵਾਲ  ਹੋਣ  ਤਾ  ਮ  CARB ਨਾਲ  ਿਕਵ�  ਸੰਪਰਕ  ਕਰਾ?  ੇ ਂ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਇਸ ਪਤੇ ’ਤੇ ਈਮਲ ਕਰੋ ੇ : hdim@arb.ca.gov. ਅਸੀ 

ਂ
ਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਤੰਨ ਤ� ਪੰਜ 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ। 
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