
 

ਵਰਚਅੁਲ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਅਨੁਸੂਚੀ 
3 ਅਗਸਤ, 2022 

ਸਵੇਰ 8:45 - ਸ਼ਾਮ 3:00 ਵਜ 
 

ੇ ੇ

8:45 – 9:00 ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ 

9:00 – 9:20 ਸੁਆਗਤ ਹ,ੈ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸਿਥਤੀ, ਅਤੇ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਵਰਤ� 

9:20 – 10:15 ਆਨ-ਰੋਡ ਿਨਯਮ: 
CARB ਿਨਯਮ ਜੋ ਮੱਧਮ- ਅਤੇ ਭਾਰੀ-ਿਡਊਟੀ ਆਨ-ਰੋਡ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ। 

10:15 – 10:35 ਆਫ-ਰੋਡ ਿਨਯਮ: 
CARB ਿਨਯਮ ਜੋ ਵਰਤ� ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਔਫ-ਰੋਡ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 
ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ। 

10:35 – 10:50  ਬ�ੇਕ

10:50 – 11:20 CARB ਦੇ ਮਧਮ- ਅਤੇ ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਿਮਸ਼ਨ ਪ�ਗੋਰਾਮ: ੱ
ਜ਼ੀਰੋ-ਿਨਕਾਸ ਿਨਯਮ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਹੀ ਮੱਧਮ- ਅਤੇ ਭਾਰੀ-ਿਡਊਟੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪ�ਭਾਵੀ ਹਨ, 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੀਰੋ-ਿਨਸਰਜਨ ਿਨਯਮ ਜੋ ਿਵਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ 
ਸੈਸ਼ਨ।

11:20 – 12:10 ਜ਼ੀਰੋ-ਐਿਮਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਤਹਾਡ ਫਲੀਟ ਨ ਿਕਵ� ਇਲਕਟ�ੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ: ੁ ੇ ੂੰ ੈ
ਜ਼ੀਰੋ-ਿਨਕਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਮ- ਅਤੇ ਭਾਰੀ-ਿਡਊਟੀ ਵਾਹਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਿਮਸ਼ਨ ਫਲੀਟ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ। 
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ।

12:10 – 1:05 ਲੰਚ ਬ�ੇਕ 
 
 

1:05 – 1:30 ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ�ੋਗਰਾਮ: 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹ ੇਭਾਰੀ-ਿਡਊਟੀ ਆਨ-ਰੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱ ਨਵ�-ਪ�ਵਾਿਨਤ 
ਿਨਰੀਖਣ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤ ੇਿਨਰੀਖਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ 
ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਤੱਰ ਸੈਸ਼ਨ। 

1:30 – 1:35 ਵਾਹਨ/ਇੰਜਣ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ: 
CARB ਇਹ ਿਕਵ� ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਿਟਕਾਊ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। 



 

1:35 – 1:45 ਲਾਗੂਕਰਨ ਿਨਰੀਖਣ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ: 
ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ CARB ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪ�ਦਰਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸਸ਼ੈਨ। 

1:45 – 2:10 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਆੁਰਾ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਿਨਰੀਖਣ: 
ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਲਈ ਿਨਰੰਤਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਹਂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 
ਿਰਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ, ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਧਾਰਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਸਮੇਤ ਤਸਲੱੀਬਖਸ਼ ਟਰਮੀਨਲ 
ਿਨਰੀਖਣ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। 

2:10 – 2:30 ਉਨਤ ਤਕੱ ਨਾਲੋਜੀ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪੋ�ਜਕੈਟ: 
ਅੱਜ ਸੜਕ 'ਤ ੇਮੱਧਮ- ਅਤੇ ਭਾਰੀ-ਿਡਊਟੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਿਮਸ਼ਨ ਵਾਹਨ ਿਕਵ� ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ। CARB ਦਆੁਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਪ�ੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ। 
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ। 

2:30 – 2:50 ਫੰਿਡਗ ਦੇ ਮਕੇ: ੰ ੌ
ਨਵ� ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਨੁਕੂਲ ਮੱਧਮ- ਅਤੇ ਭਾਰੀ-ਿਡਊਟੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪ�ੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ। 

2:50 – 3:00 ਪਸ਼ਕਾੇ ਰੀਆ ਂ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ/ਸਮੇਟਣਾ: 
ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
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