
ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ  
ਮੇਨਟਨਸ (HD I/M) ਰੈਗਲਸ਼ਨ: 
ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੂਲ 
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ਦਸੰਬਰ 9, 2022 

HD I/M ਅਿਧਿਨਯਮ ਕੀ ਹੈ? 
• ਇਹ ਭਾਰੀ-ਿਡਊਟੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਿਨਯੰਤਰਣ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਚੰਾਲਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 

ਨਵਾਂ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ। 14,000 ਪ�ਡ ਤ� ਵੱਧ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ ਭਾਰ ਰੇਿਟੰਗ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪਕ 

ਈਧਂਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਿਨੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਕਲੈੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਣਾਂ ਨੰੂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।  

 
 

ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜ�, ਮੈਨੰੂ 2023 ਿਵੱਚ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?  
• ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਯਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਿਨਕਾਸ 

ਿਨਯੰਤਰਣ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ। ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਕਾਸੀ ਿਨਯੰਤਰਣ 

ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ।  
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਏਅਰ ਿਰਸੋਰਸਜ਼ ਬੋਰਡ (California Air Resources Board, CARB) 

ਤ� ਿਕਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਚੱ-ਿਨਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦ ੇਕਾਰਨ ਟਸੈਿਟੰਗ ਲਈ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ 30 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ CARB ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਟੈਸਟ ਜਮ�ਾ ਂਕਰੋ। 

• ਜੇਕਰ ਤਹਾਡ ਕਲੋ ਪੀਰੀਅਿਡਕ ਸਮੋਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ (Periodic Smoke Inspection Program, 

PSIP) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਿਨਰੀਖਣ (ਧੂੰਏ ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਜਾਂ ਿਵਕਲਿਪਕ OBD) ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। 
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https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/heavy-duty-diesel-inspection-periodic-smoke-inspection-program
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/heavy-duty-diesel-inspection-periodic-smoke-inspection-program


• ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਦਆ ਂਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ HD I/M ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਬਸਕ�ਾਈਬ ਕਰੋ। CARB 

ਜੁਲਾਈ 2023 ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆ ਂHD I/M ਲੋੜਾ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰੇਗਾ।  

HD I/M ਅਨੁਸਰਨ ਟੈਸਿਟੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
• ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ CARB ਦਾ HD I/M ਟੈਸਟਰ ਿਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  
• HD I/M ਟੈਸਟਰ ਿਸਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਥੱ ਸ਼ੀਟ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਅਤੇ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, HD I/M ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ । 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਏਅਰ ਿਰਸੋਰਸਜ਼ ਬੋਰਡ (California Air Resources Board) ਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ� ਿਮਲੇਗੀ? 
• ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ CARB ਦੇ HD I/M ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵੈੱਬਪੇਜ ਤੇ https://ww2.arb.ca.gov/our-

work/programs/heavy-duty-inspection-and-maintenance-programਤੇ ਜਾਓ।  
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