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ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ  ਜਾਚਂ  ਅਤ ੇ  

ਦੇਖਰੇਖ  (HD I/M)  ਅਿਧਿਨਯਮ:  

HD I/M  ਟੈਸਟਰ  ਦੀ  ਿਸਖਲਾਈ  ਅਤੇ  ਇਮਿਤਹਾਨ  

31 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 

HD I/M  ਟੈਸਟਰ  ਕੌਣ  ਹੰੁਦਾ  ਹੈ?  
ਇੱਕ HD I/M ਟੈਸਟਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ HD I/M ਅਿਧਿਨਯਮ (regulation) ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਟੈਸਿਟੰਗ (compliance testing) ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇ  ੈ ੋਕਲੀਫਰਨੀਆ 

ਏਅਰ ਿਰਸ ੌ ੂ ੰ ਸ�ਪਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।1ਰਸਜ਼ ਬੋਰਡ (CARB) ਨ 

ਮ   HD I/M  ਟੈਸਟਰ  ਿਕਵ�  ਬਣਦਾ/ਦੀ  ਹਾ?  ਂ
HD I/M ਟੈਸਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਟਸੈਿਟੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ CARB ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਔਨਲਾਈਨ HD I/M ਟੈਸਟਰ ਿਸਖਲਾਈ ਕੋ ੂ ੰ ਪੂਰਾ ਰਸ ਨ 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਇਮਿਤਹਾਨ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਕੋ ੂ ੰ ਿਹਦਾਇਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮਾਂਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨ ਦੇ HD I/M ਤਾਮੀਲ ਟੈਸਟਾਂ ਨੰੂ ਿਕਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ: 

• HD I/M ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੀਆ ਂਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ; 
• HD I/M ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਔਨ-ਬੋਰਡ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ (OBD) ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਇੱਕ OBD ਤਾਮੀਲ 

ਟੈਸਟ ਿਕਵ ਕਰਨਾ ਹੈ; 
• ਿਬਨਾਂ OBD ਿਸਸਟਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੱੇ SAE J1667 ਧੂਏੰ ਂ ਦੀ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (Smoke Opacity) 

ਵਾਲੇ ਤਾਮੀਲ ਟੈਸਟ ਨੰੂ ਿਕਵ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

1 ਅੰਿਤਮ HD I/M ਅਿਧਿਨਯਮ, ਸੈਕਸ਼ਨ 2195 – 2199.1, ਿਸਰਲੇਖ 13, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਿਧਿਨਯਮ ਜ਼ਾਬਤਾ (California Code 
of Regulations) ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਏਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹ: ੈ
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/barcu/regact/2021/hdim2021/hd-imfroatta1.pdf. 

 1 

https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/barcu/regact/2021/hdim2021/hd-imfroatta1.pdf
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/barcu/regact/2021/hdim2021/hd-imfroatta1.pdf


 

 

             

                

        

    

              

    

               

               

            

        

            

            

                 

    

� 

�

�

• ਨਵ� ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਧੂੰ-ਿਨਕਾਸੀਆਂ (emissions) ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼-ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਚਂ ਿਕਵ ਕਰਨੀ 
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਬਗੈਰ OBD ਿਸਸਟਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੱੇ ਤਾਮੀਲ ਟੈਸਿਟੰਗ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। 

ਮ   HD I/M  ਟੈਸਟਰ  ਿਸਖਲਾਈ  ਕੋਰਸ  ਤੱਕ  ਪਹੁੰਚ  ਿਕਵ�  ਕਰਾ?  ਂ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ CARB ਦੇ HD I/M ਵੈੱਬਪੰਨੇ ਨੰੂ ਏਥ ੇਦੇਖ:ੋ https://ww2.arb.ca.gov/our-

work/programs/heavy-duty-inspection-and-maintenance-program. ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦਰਜ 

ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਾਰ ਿਵੱਚ, HD I/M ਟੈਸਟਰ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਇਮਿਤਹਾਨ 

ਬਟਨ ਉਤੱੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। 

HD I/M  ਟੈਸਟਰ  ਦਆੁਰਾ  ਿਕਹੜ ੇ ਵਾਹਨ  ਤਾਮੀਲ  ਟੈਸਟ  ਲਾਜ਼ਮੀ  ਤੌਰ  

’ਤੇ  ਕੀਤ  ਜਾਣੇ  ਚਾਹੀਦ  ਹਨ?  ੇ ੇ
ਸਾਰੇ HD I/M ਵਾਹਨ ਤਾਮੀਲ ਟੈਸਟ ਿਕਸੇ HD I/M ਟੈਸਟਰ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ 

ਟੈਸਟਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ CARB-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਟੈਲੀਮੈਿਟਕਸ ਡੀਵਾਈਸ ਵੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ੂ ੰ ਟੈਸਟ ਪੂਰੇ� ਂ ਦਾ ਿਜਸਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ CARB ਨੰੂ ਸ�ਪਣ ਲਈ ਮਨੱੁਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂ ਪ�ਦੀ। 

ਤਾਮੀਲ  ਟੈਸਟ  HD I/M  ਟੈਸਟਰਾ ਂ ਵ ਲ  ਪਰੇ  ਕੀਤ  ਜਾਣ  ਦੀ  ਲੋੜ  ਕਦ  ਲਾਗੂ  

ਹੋਵਗੇੀ?  
1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੰੂ, ਜਦ� HD I/M ਅਿਧਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

CARB ਦਾ ਮੁ ਫ਼ਤ, ਔਨਲਾਈਨ  HD I/M ਟਸਟਰ  ਿਸਖਲਾਈ  ਕੋਰਸ  ਕੌਣ  ਕਰ  

ਸਕਦਾ  ਹੈ?  

ੈ

ਕੈ ੋ ੰ ੂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂੰ-ਿਨਕਾਸੀਆਂਲੀਫਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸਨ 

(emissions) ਦੀਆ ਂਕੰਟਰੋਲ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਵਾਹਨ ਟੈਸਿਟੰਗ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ 
ਮੁੱਢਲੀ ਉਦਯੋ ੋ ੂ ੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਿਗਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ HD I/M ਟੈਸਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਕਰਸ ਨ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

�ੱ ੂ ੇ
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HD I/M  ਟੈਸਟਰ  ਿਕੱਥੇ  ਕੰਮ  ਕਰਦ  ਹਨ?  ੇ
HD I/M ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਦੁ ਦੇ ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੁ ੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕਸੇ 
ਫਲੀਟ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਫਲੀਟ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਿਟੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਮੰੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ 
ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ ਵਜ� ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਵਾਹਨ ਸਰਿਵਸ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜ� 
ਭਾੜ ੇ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ (ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੇ ਟੈਸਟਰ)। 

ਿਸਖਲਾਈ  ਕਰਸ  ਨੰੂ  ਪੂਰਾ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਿਕਨਾ  ਸਮਾ ਂ ਲਗਦਾ  ਹੈ?  ੋ ੰ
ਸਮੁੱ ੋ ੂ ੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ ਅਤੇ 45 ਿਮੰਚੇ ਕਰਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 6 ਿਸਖਲਾਈ ਮਾਿਡਊਲਾਂ ਨ ਟ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਲਗਦਾ ਹੈ। ਿਸਖਲਾਈ ਮਾਿਡਊਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 20 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਹ-ੁ ਿਵਕਲਪੀ (multiple choice) ਇਮਿਤਹਾਨ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਜ  ਮ   ਿਸਖਲਾਈ  ਮਾਿਡਊਲ  ਦੇ ਖਣਾ  ਚਾਹ ੁੰਦਾ/ਦੀ  ਹਾ  ਪਰ  ਇਮਿਤਹਾਨ  ਨਹੀ   ਦੇਣਾ  
ਚਾਹੰੁਦਾ/ਦੀ  ਜਾ ਂ ਮ   ਇਮਿਤਹਾਨ  ਦੇਣ  ਤ�  ਬਾਅਦ  ਮਾਿਡਊਲਾ ਂ ਦੀ  ਸਮੀਿਖਆ  

ਕਰਨਾ  ਚਾਹ ੁੰਦਾ/ਦੀ  ਹਾ ਂ ਤਾਂ  ਕੀ?  

ੇ ਂ ਂ

ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ ਿਲੰਕ ’ਤੇ, ਿਬਨਾਂ ਇਮਿਤਹਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਸਖਲਾਈ 

ਮਾਿਡਊਲਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ: 
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/truckstop/azregs/training.html. ਸਕ�ੋਲ ਕਰਕੇ 
ਵੈੱਬਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ “ਮਦਦਗਾਰੀ ਵੀਡੀਓ” ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਦੇਖੋ। ਬੱਸ ਏਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ 
ਇਮਿਤਹਾਨ ਦੇਕੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਮੀਲ ਟਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਿਰਤ HD I/M ਟੈਸਟਰ ਬਣ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਮ   ਆਪਣੇ  HD I/M  ਟਸ ਟਰ  ਸ਼ਨਾਖਤ  ਨੰ ਬਰ  ਨੰੂ  ਿਕ ੱਥੇ ਲੱਭ  ਸਕਦਾ/ਦੀ  ਹਾਂ  
ਅਤ ੇ ਇਹ  ਿਕਸ  ਤਰ�ਾ  ਿਦਖਾਈ  ਿਦੰਦਾ  ਹੈ?  

ੈ
ਂ

ਇਹ HD I/M ਟੈਸਟਰ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਪੂਰਤੀ 
ਸਰਟੀਿਫਕਟ ੇ ’ (Certificate of Completion) ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ HD I/M ਟੈਸਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੰਬਰ ਿਵੱਚ ਅਠੱ ਅੱਖਰ-ਿਚੰਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗੰਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤ� 
ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੇ ਅੰਕ ਹੋਣਗ।ੇ 

HD I/M ਟੈਸਟਰ ਿਸਖਲਾਈ ਿਸਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਇਮਿਤਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਤੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇ ੂੰਟ ਨ 

ਤੁਰੰਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਿਪ�ੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਸੰਸਕਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਿਰਕਾਰਡਾ ਂਵਾਸਤੇ ਸਾਂਭਕੇ ਰੱਖ।ੋ 

ਕੀ  ਮੇਰੇ  HD I/M  ਟੈਸਟਰ  ਸ਼ਨਾਖਤ  ਨੰਬਰ  ਦੀ  ਿਮਆਦ  ਕਦ ੇ ਸਮਾਪਤ  ਵੀ  ਹੰੁਦੀ  
ਹੈ? ਮ   ਇਸਨੰੂ  ਿਕਵ�  ਰੀਿਨਊ  ਕਰਾ?  ਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਲੱਖਣ HD I/M ਟੈਸਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਇਮਿਤਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਲੈਕੇ ਦੋ 
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਿਹੰ ੁ ੇ ਪੂਰਤੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇ ੁਦਾ ਹੈ। ਤਹਾਡ ਟ ਿਵੱਚ ਤਹਾਡੀ ਟੈਸਟ ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਿਮਤੀ 
ਿਲਖੀ ਹੁ ੰ ੁ ੇ ੂ ੰ ਨਿਵਆਉਣ ਲਈ, ਤਹਾਨੰ ੁਦੀ ਹੈ। ਤਹਾਡ HD I/M ਟੈਸਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੰਬਰ ਨ ੁ ੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਰਾ 
HD I/M ਟੈਸਟਰ ਿਸਖਲਾਈ ਕਰੋਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਕੀ  ਮ   ਆਪਣਾ  HD I/M ਟੈਸਟਰ  ਸ਼ਨਾਖਤ  ਨੰਬਰ  ਆਪਣੇ  ਉਹਨਾ  ਸਿਹ-

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਨਾਲ  ਸਾਝ ਾ  ਕਰ  ਸਕਦਾ/ਦੀ  ਹਾ   ਜ  ਖੁਦ  ਵੀ  HD I/M  ਤਾਮੀਲ  

ਟਸ ਿਟਗ   ਕਰਨੀ  ਚਾਹੁਦ  ਹਨ? 

ਂ
ਂ ਂ ੋ

ੈ ੰ ੇੰ
ਨਹੀ ਂ ੁ ੇ ੱ ੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੰਬਰ ਤਹਾਡ ਲਈ ਿਵਲਖਣ ਹੈ ਅਤ ਹਰੇਕ ਟੈਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤ 

ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

HD I/M  ਤਾਮੀਲ  ਟੈਸਟਾ ਂ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਮੈਨੰੂ  ਿਕਹੜ ੇ ਟੈ ਸਿਟੰ ਗ  ਸਾਜ਼ -ਸਮਾਨ  ਦੀ  
ਲੋੜ  ਹੁੰਦੀ  ਹੈ?  

ੋ

ਧੂੰਏ ਂ ਦੀ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (smoke opacity) ਟੈਸਿਟੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਇੱਕ SAE J1667-ਅਨੁਰਪੂ ਧੂੰਆਂ 
ਮੀਟਰ (smoke meter) ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। SAE J1667-ਦੇ ਅਨੁਰਪੂ ਧੂੰਆਂ ਮੀਟਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਿਨਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ 
ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੰਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ CARB ਦੇ HD I/M ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੈੱਬਪਨੇੰ ’ਤੇ ਏਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/heavy-duty-inspection-and-maintenance-
program. 

ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਧੂੰ-ਿਨਕਾਸੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ (Vehicle Emissions Control 

Equipment Inspection) ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿਵਵਰਣਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ 
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਿਜਵ ਿਕ ਸਰਿਵਸ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ। ਨਤੀਜ ੇਭਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ CARB ਨੰੂ 
ਸ�ਪਣ ਲਈ ਿਮਆਰੀ ਫਾਰਮ ਏਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: https://ww2.arb.ca.gov/our-
work/programs/heavy-duty-inspection-and-maintenance-program. 

OBD ਤਾਮੀਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, HD I/M ਵਾਸਤੇ CARB-ਪ�ਮਾਿਣਤ OBD ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। CARB-ਪ�ਮਾਿਣਤ OBD ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਿਨਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ CARB ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 
ਏਥ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/heavy-duty-inspection-and-

maintenance-program. ਜਦ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 
CARB ਦੇ ਵੈੱਬਪੰਨੇ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 
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ਜ  ਮੇਰੇ  ਕੋਲ  ਪਿਹਲਾਂ  ਤ�  ਹੀ  ਧੂੰਆਂ  ਮੀਟਰ  ਜਾ ਂ ਕਈ  OBD  ਸਕੈਨ  ਟਲੂ   ਹੈ  ਤਾ  
ਕੀ  ਹੰੁਦਾ  ਹੈ  –  ਕੀ  ਮ  ਉਹਨਾ ਂ ਦੀ  ਵਰਤ  ਕਰ  ਸਕਦਾ/ਦੀ  ਹਾ?  

ੇ ੋ ਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 

� ਂ
ਕੋਲ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਹੀ SAE J1667-ਅਨੁਰਪੂ ਧੂੰਆਂ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂ ਿਬਨਾਂ OBD ਿਸਸਟਮਾਂ ਵਾਲੇ 

ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੱੇ HD I/M ਤਾਮੀਲ ਟੈਸਿਟੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਹਾਲਾਂਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਹੀ OBD ਸਕੈਨ ਟਲੂ ਮਜੌੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀ ਂ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਿਜਸਨੰ ੂ CARB ਦਆੁਰਾ HD I/M ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵਰਤ� ਲਈ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ CARB ਦੀ OBD 

ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਹੈ। CARB ਵੱਲ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ OBD ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਵਾਹਨ ਉਤੱੇ ਅਸਫਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਿਨਕਲੇਗਾ ਿਜਸ ਉਤੱੇ ਇਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਮੇਰੇ  ਕੋਲ  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ  ਕ  ਸਲ  ਔਨ  ਡੀਜ਼ਲ  ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ  ਐਡਂ  ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  
(CCDET) ਤ�  ਵੈਧ  ਸਮਕ  ਟੈ ਸਟਰ  (Smoke Tester) ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ  ਹੈ।  ਕੀ  ਮੇਰੇ  
ਵਾਸਤੇ  ਫੇਰ  ਵੀ  CARB ਦ  HD I/M ਟੈਸਟਰ  ਿਸਖਲਾਈ  ਕੋਰਸ  ਨੰੂ  ਕਰਨਾ  ਜ਼ਰੂਰੀ  
ਹੈ?  

ੋ
ੇ

ਹਾਂ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ HD I/M ਤਾਮੀਲ ਟੈਸਿਟੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ HD I/M ਟੈਸਟਰ 

ਿਸਖਲਾਈ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ ਿਮਆਦੀ ਧੂੰਆਂ ਜਾਚਂ ਪ�ੋਗਰਾਮ (Periodic Smoke 

Inspection Program - PSIP) ਵਾਸਤੇ CCDET ਰਾਹੀ ਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਮਕੋ ਟੈਸਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੰਬਰ HD I/M 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨ ਤਾਮੀਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਧ ਨਹੀ ਂ ਹਨ। 

ਜ  ਮੇਰੇ  ਕੋਲ  ਕਈ  HD I/M  ਟੈਸਟਰ  ਸ਼ਨਾਖਤ  ਨੰਬਰ  ਹੈ, ਤਾ ਂ ਕੀ  ਇਹ  ਮੈਨੰੂ  PSIP 

ਤਾਮੀਲ  ਵਾਸਤ ੇ ਧੂੰਏ  ਦੀ  ਟੈਸਿਟੰਗ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਵੀ  ਅਿਧਕਾਿਰਤ  ਕਰਦਾ  ਹੈ?  

ੇ ੋ
ਂ

ਹਾਂ, ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੇ ਟੈਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ�ਤੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਸਦਾ ਵਰਣਨ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

• ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੱੇ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਅਿਜਹ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੱੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ 

ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, PSIP ਟੈਸਿਟੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ HD I/M ਟੈਸਟਰ 

ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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• ਭਾੜ ੇਉਤੱ ੇPSIP ਟੈਸਿਟੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੇ ਟੈਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ 31, 

ਦਸੰਬਰ 2022 ਤਕੱ PSIP ਸਮੋਕ ਟੈਸਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਜੋ ਇੱਕ CCDET ਟ�ੇਿਨੰ ਗ ਕਲਾਸ 

ਰਾਹੀ ਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕ,ੇ ਇੱਕ HD I/M ਟੈਸਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੰਬਰ ਹੀ 
ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਮੇਰੇ  ਵਾਹਨਾ  ਵਾਸਤ ੇ HD I/M  ਤਾਮੀਲ  ਟੈਸਿਟ ੰਗ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਮੇਰੇ  ਇਲਾਕੇ  ਿਵਚ  

ਭਾੜ ੇ ’ਤੇ ਸੇਵ ਾਵਾ ਂ  ਦੇ ਣ ਵਾਲ  HD I/M  ਟੈਸਟਰਾਂ ਨੰੂ ਮ  ਿਕਵ� ਅਤ ੇਕਦ   ਲੱਭਣ  ਦ  

ਯੋਗ  ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ?  

ਂ ੱ
ੇ �

CARB ਭਾੜ ੇ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ HD I/M ਟੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ 

ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, CARB ਦੇ HD I/M ਵੈੱਬਪੰਨੇ ’ਤੇ ਏਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੇਗਾ: 
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। 

ੇ

ਮ   HD I/M  ਟੈਸਟਰਾਂ  ਦੀ  ਜਨਤਕ  ਸੂਚੀ  ’ਤੇ  ਿਕਉ   ਨਹੀ   ਹਾ? ਂ  ਂ ਂ
ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਭਾੜ ੇ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ HD I/M ਟੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰਦੇ’ਤੇ ਟੈਸਿਟੰਗ ਸੇ ੇ ੁ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਨਾਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ, ਫ਼ਨੋ ਨੰਬਰ) ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
HD I/M ਟੈਸਟਰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਪੂਰਤੀ ਸਰਟੀਿਫਕ ੇ ੇਟ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 

hdim@arb.ca.gov ਨੰੂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ। ਅਸੀ ਂ ਸਮ-ਸਮ ’ਤੇ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਅਪੱਡੇਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। 

HD I/M  ਟੈਸਟਰਾ ਂ ਦੀ  ਜਨਤਕ  ਸੂਚੀ  ’ਤੇ  ਮੇਰੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਗਲਤ  ਹੈ।  ਮ   ਇਸਨੰੂ  
ਅੱਪਡੇਟ  ਿਕਵ�  ਕਰਵਾਵਾ?  ਂ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ hdim@arb.ca.gov ਨੰੂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਸੂਚੀ ’ਤੇ 

ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ HD I/M ਟੈਸਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਿਦਓ ਜੋ ਂ 
ਤੁਸੀ ਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ। ਅਸੀ ਂਸਮ�-ਸਮ� ’ਤੇ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਧ 

ਕੀਤੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਅੱਪਡੇਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਗੇੀ। 

 7 

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/heavy-duty-inspection-and-maintenance-program
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/heavy-duty-inspection-and-maintenance-program
mailto:hdim@arb.ca.gov
mailto:hdim@arb.ca.gov


 

 

              

                

              

     

  

 

                

  
           

             

   

            

             

            

           

        
 

� �
�

�

�

� 

ਮ   ਜਨਤਕ  HD I/M  ਟੈਸਟਰ  ਸੂਚੀ  ’ਤੇ  ਹਾ ਂ ਪਰ  ਮ  ਆਪਣਾ  ਨਾਮ  ਹਟਵਾਉਣਾ  
ਚਾਹੰੁਦਾ/ਦੀ  ਹਾ।  ਮ  ਕੀ  ਕਰਾ?  ਂ ਂ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ HD I/M ਟੈਸਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ 

hdim@arb.ca.gov ਨੰੂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ, ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਤ� ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਅਸੀ ਂ ਸਮ�-ਸਮ� ’ਤੇ ਸੂਚੀ ਨੰੂ 
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਅੱਪਡੇਟ ’ਤੇ ਹਟਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

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�ੋਲ ਕਰਕੇ “Helpful Videos” (ਮਦਦਗਾਰੀ ਵੀਡੀਓ) ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ 

ਮਾਿਡਊਲ HD I/M ਅਿਧਿਨਯਮ ਅਤੇ ਟੈਸਿਟੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਡੰੂਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਦ ੇਹਨ। 

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

ਕਰ  ਸਕਦਾ/ਦੀ  ਹਾ?  

ਂ ਂ
ਂ

HD I/M ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆ ਂਿਕਿਰਆਵਾ, ਂ ਿਜਵ ਿਕ HD I/M ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵਰਤ� ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ CARB-ਪ�ਮਾਿਣਤ 

OBD ਟੈਸਟ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਕਦ� ਉਪਲਬਧ ਹੁ ੰ  ਂਹਨ, ਬਾਰੇ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਈਮੇ ੇਦੀਆ ਲ ਅੱਪਡਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੈ  ੋ ੌਲੀਫਰਨੀਆ ਏਅਰ ਿਰਸਰਸਜ਼ ਬੋਰਡ (govdelivery.com) ਿਵਖੇ GovDelivery ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ। 

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  ਈਮ ੇਲ  ਕਰੋ: hdim@arb.ca.gov. ਅਸੀ   ਆਮ  ਤੌਰ  ’ਤੇ  ਿਤੰਨ  ਤ�  ਪੰਜ  

ਕਾਰੋਬਾਰੀ  ਿਦਨਾ  ਦੇ  ਅੰਦਰ  ਜਵਾਬ  ਦੇ  ਿਦੰਦੇ  ਹਾਂ।  
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