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ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇ 

 ਦੇਖਰੇਖ (HD I/M) ਅਿਧਿਨਯਮ: 

ਔਨ-ਬੋਰਡ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕਸ (OBD) ਟੈਸਿਟੰਗ ਡੀਵਾਈਸਾਂ 

31 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 

HD I/M OBD ਤਾਮੀਲ ਟੈਸਟਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਸਾਜ਼-ੋਸਮਾਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 
ਿਸਰਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਏਅਰ ਿਰਸੌਰਸਜ਼ ਬੋਰਡ (CARB) ਵੱਲ�  ਪ�ਮਾਿਣਤ OBD ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਨੰੂ ਹੀ OBD  
ਤਾਮੀਲ ਟੈਸਿਟੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਜਨਵਰੀ 2023 ਿਵੱਚ HD I/M ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
CARB-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸਾਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਿਵਕਰੇਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,  
ਨੰੂ CARB ਦੇ HD I/M ਮੁੱਖ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੈੱਬਪੰਨੇ ’ਤੇ ਏਥ ੇਿਦਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: https://ww2.arb.ca.gov/our-
work/programs/inspection-and-maintenance-program/obd-test-devices.  

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਇੱਕ OBD ਸਕੈਨ ਟਲੂ ਹੈ। ਕੀ ਮ� ਉਸਦੀ ਵਰਤ  

HD I/M ਤਾਮੀਲ ਟੈਸਿਟੰਗ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾ? ਂ  

�

ਨਹੀ,ਂ ਜਦ� ਤਕੱ ਇਹ CARB ਵੱਲ�  ਪ�ਮਾਿਣਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਹੀ OBD ਸਕੈਨ ਟਲੂ 

ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀ ਂਕੇਵਲ ਉਸੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਜਸਨੰੂ CARB ਦਆੁਰਾ HD I/M ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵਰਤ� 
ਲਈ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ CARB ਦੀ OBD ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤ ੇਹੈ। CARB ਵੱਲ�  
ਪ�ਮਾਿਣਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ OBD ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸਫਲ 

ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਿਨਕਲੇਗਾ।  
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ਵਧੇਰੇ CARB-ਪ�ਮਾਿਣਤ OBD ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਿਵਕਰੇਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 

ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਕਦ� ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?  
ਜਦ ਡੀਵਾਈਸ ਿਵਕਰੇਤਾ CARB ਦੀ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂCARB OBD ਟੈਸਟ 

ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਵੈੱਬਪੰਨੇ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੀ 
ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕ OBD ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ CARB ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਤਾ 
ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਵਾਹਨ HD I/M ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, CARB ਦੇ ਅਿਧਿਨਯਮਾਂ ਵੱਲ�  
ਿਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ CARB ਨੰੂ ਡੇਟਾ ਪ�ਸਾਿਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ 

ਤਾਂ ਨਹੀ ਂਪਾਉਦਂੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਜਨ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀ ਂਪਹੁੰਚਾਉਦਂੀਆਂ। 

ਮ� CARB-ਪ�ਮਾਿਣਤ OBD ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਨੰੂ ਿਕੱਥ� ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾ?ਂ 
ਜ਼ਰਰੂੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ, ਰਚੁੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਿਧਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀਵਾਈਸ ਿਵਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ 

ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਡੀਵਾਈਸ ਿਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ CARB ਦੇ HD I/M ਮੁੱਖ 

ਵੈੱਬਪੰਨੇ ’ਤੇ ਏਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/inspection-
and-maintenance-program/obd-test-devices.  

ਜਦ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਿਵਕਰੇਤਾ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ CARB ਨੰੂ ਸ�ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ HD I/M 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵਰਤ� ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂOBD ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ 
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਕਰੇਤਾ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।  

OBD ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਕਨੀ ਹਦੀ ਹੈ? ੰ ੁੰ
ਇੱਛਤ ਟੈਸਿਟੰਗ ਿਵਕਲਪ ਉਤੱ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਰਚੁੀ ਰੱਖਦੀਆ ਂ

ਿਧਰਾਂ ਡੀਵਾਈਸ ਿਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ�  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਸੀ ਂਹਰ ਡੀਵਾਈਸ ਲਈ OBD ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸ ਵੈੱਬਪੰਨੇ ਉਤੱੇ ਿਵਕਰੇਤਾ ਦੀ 
ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ।  
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ਿਸਲਵਰ ਸਨੈਪ-ਟਲੂ ਕੀ ਹੈ?  
ਿਸਲਵਰ ਸਨੈਪ-ਟਲੂ CARB-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ HD I/M ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ OBD ਤਾਮੀਲ ਟੈਸਿਟੰਗ ਅਤੇ 
ਡੇਟਾ ਸਪੁਰਦਰਗੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਿਸਲਵਰ ਸਨੈਪ-ਟਲੂ ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ SAE J1939 ਅਤੇ 
SAE J1979 OBD ਦਨੋ� ਪ�ਟੋੋਕੋਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਇੰਟਰਫੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਲੋੜੀਦਂਾ OBD ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇCARB ਅਿਧਿਨਯਮਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ CARB ਨੰੂ 

ਡੇਟਾ ਪ�ਸਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਿਸਲਵਰ ਸਨੈਪ-ਟਲੂ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਤਰੌ ’ਤੇ RA Consulting ਤ� ਖਰੀਿਦਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਿਵਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਿਸਲਵਰ ਸਨੈਪ-ਟਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ RA Consulting 

ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਲੰਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ: http://silversnaptool.com.  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਇਸ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ HD I/M ਟੈਸਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੰਬਰ 

ਲੋੜੀਦਂਾ ਹੈ। HD I/M ਟੈਸਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ ਿਸਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ HD 

I/M ਟੈਸਟਰ ਲਈ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖੋ। 

ਜਦ ਹੋਰ CARB-ਪ�ਮਾਿਣਤ OBD ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ ਤਾ ਂਮ� ਸੂਚਨਾ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾ?ਂ 
HD I/M ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵਰਤ� ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ OBD ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਏਥ ੇਸਬਸਕ�ਾਈਬ ਕਰੋ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਏਅਰ ਿਰਸੌਰਸਜ਼ ਬੋਰਡ (govdelivery.com).  

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   

http://silversnaptool.com/
https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new?topic_id=hdim
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/truckstop/hdim/hdim.html
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/heavy-duty-inspection-and-maintenance-program
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ਟੈਸਟਰ ਿਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੇ CARB ਦੇ ਿਸਖਲਾਈ ਮਾਿਡਊਲਾਂ ਨੰੂ ਏਥ ੇਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋ: 
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/truckstop/azregs/training.html. ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ 

ਲਈ ਸਕ�ੋਲ ਕਰਕੇ “Helpful Videos” (ਮਦਦਗਾਰੀ ਵੀਡੀਓ) ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਮਾਿਡਊਲ HD I/M 

ਅਿਧਿਨਯਮ ਅਤੇ ਟੈਸਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਡੰੂਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

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 ਏਥ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ: 
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/barcu/regact/2021/hdim2021/hdi-mfroatta-1.pdf. 

ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵਾਧ ੂਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾ ਂਮ� CARB ਨਾਲ ਿਕਵ� ਸੰਪਰਕ ਕਰਾ? ਂ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਇਸ ਪਤੇ ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: hdim@arb.ca.gov. ਅਸੀ ਂਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਤੰਨ ਤ� ਪੰਜ 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ। 

 

https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/truckstop/azregs/training.html
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/barcu/regact/2021/hdim2021/hdi-mfroatta-1.pdf
mailto:hdim@arb.ca.gov
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	ਮੈਂ CARB-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ OBD ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
	OBD ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
	ਸਿਲਵਰ ਸਨੈਪ-ਟੂਲ ਕੀ ਹੈ?
	ਜਦ ਹੋਰ CARB-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ OBD ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੂਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
	HD I/M ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
	ਅੰਤਿਮ HD I/M ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
	ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ CARB ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂ?



