
 

ਜਨਤਕ ਮੀਿਟੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ 
ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 

ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸ�ਬਲੀ ਿਬੱਲ 361 (ਚੈਪਟਰ 165, 2021 ਦ ੇਅੰਕੜ)ੇ 9 ਦਸੰਬਰ, 
2021, ਕਲੈੀਫੋਰਨੀਆ ਏਅਰ ਿਰਸੋਰਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਭੌਿਤਕ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲ� ਾ ਨਹੀ ਂਹੋਵਗੇਾ। ਇਹ 
ਜ਼ੂਮ ਨਾਮਕ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਤ ਵੀਡੀਓ ਕੌਨਫ��ਿਸੰਗ ਸੇਵਾ ਦਆੁਰਾ ਆਯੋਿਜਤ ਇੱਕ ਿਰਮੋਟ-ਓਨਲੀ ਮੀਿਟੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ 
ਮ�ਬਰ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੈਿਬਨਾਰ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਵੈਿਬਨਾਰ ਲਈ  ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ - ਉਨ�ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀ ਂਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਪਸ਼ੇ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜਨਤਾ ਦ ੇਮ�ਬਰਾ ਂਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ ਜਕੇਰ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇ
ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

  ਫੋਨ ਨੰਬਰ: (669) 900-6833 
 ਵੈਿਬਨਾਰ ਆਈਡੀ: 859 6297 1011 

ਿਸਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਕਾਸਟ ਦੇਖੋ। ਵੈੱਬਕਾਸਟ 
ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟ�ੀਮ ਹੈ ਜੋ ਕਲੈੀਫੋਰਨੀਆ ਏਅਰ ਿਰਸੋਰਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਏਆਰਬੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ) ਦਆੁਰਾ ਆਮ ਬੋਰਡ ਮੀਿਟੰਗਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਮੌਿਖਕ ਿਟੱਪਣੀਆ ਂਪ�ਦਾਨ ਨਹੀ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਵੈੱਬਕਾਸਟ ਨੰੂ ਦਖੇਣ ਦੀ 
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਿਕਉਿਂਕ ਇਹ ਉਨ�ਾਂ ਲਈ ਵੈਿਬਨਾਰ 'ਤੇ ਜਗ�ਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵਗੇਾ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਪ�ਦਾਨ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਵੈੱਬਕਾਸਟ - ਉਨ�ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਿਸਰਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹਨ। 

ਿਰਮੋਟ ਬੋਰਡ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹ ੈ

9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਿਟੰਗ ਲਈ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 @ ਸਵੇਰ ੇ9:00 ਵਜੇ 

ਚਰਚਾ ਦ ੇਿਵਸ਼ੇ: 

21-13-1: ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ PM2.5 ਮੜੁ-ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਬੰੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 
ਯੋਜਨਾ 'ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੀਿਟੰਗ 

**This item was removed from the meeting agenda on December 3, 2021.  

21-13-2: ਛੋਟੇ ਆਫ-ਰੋਡ ਇੰਜਣ ਿਨਯਮਾ ਂਿਵੱਚ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ 
ਸੁਣਵਾਈ: ਜ਼ੀਰੋ ਐਮੀਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 
ਛੋਟੇ ਆਫ-ਰੋਡ ਇੰਜਣਾਂ (ਐਸੱਓਆਰਈ) ਲਈ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤ ੇਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਪ�ਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਐਿਮਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੋਰ ਤ� ਜ਼ੀਰੋ ਐਿਮਸ਼ਨਾ ਂਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB361
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB361
https://cal-span.org/static/index.php
https://ww3.arb.ca.gov/board/books/2021/120921/moreinfopunjabi.pdf


ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ। 2016 ਰਾਜ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਐਨੱ-79-20 ਦੇ 
ਟੀਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਿਵਤ ਐਿਮਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਿਮਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਹੈ।  

• ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  
• ਜਨਤਕ ਮੀਿਟੰਗ ਦਾ ਨੋਿਟਸ 
• ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 
• ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 
• ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਮਤਾ 
• ਿਲਖਤੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰੋ 
• ਜਨਤਕ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦੇਖ ੋ

21-13-3: ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਿਨਯਮਾਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 

ਬੋਰਡ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਿਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਵ� ਿਨਯਮ 
ਿਵੱਚ 14,000 ਪ�ਡ ਤ� ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਭਾਰ ਰੇਿਟੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਗੈਸੋਲੀਨ ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਇਹ 
ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਨਕਾਸੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਿਨਯਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕ ੇਮਾਪਦੰਡ ਿਨਕਾਸ ਕਟੌਤੀਆ ਂਨੰੂ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਖਰਾਬ ਿਨਕਾਸ ਿਨਯੰਤਰਣ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮ� ਿਸਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਿਨਯਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਏਅਰ ਿਰਸੋਰਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜਦੂਾ ਹੈਵੀਿਡਊਟੀ ਵਾਹਨ ਿਨਰੀਖਣ- ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ 
ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।   

• ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  
• ਜਨਤਕ ਮੀਿਟੰਗ ਦਾ ਨੋਿਟਸ 
• ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 
• ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 
• ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਮਤਾ 
• ਿਲਖਤੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰੋ 
• ਜਨਤਕ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦੇਖ ੋ

ਬੋਰਡ ਦ ੇਮ�ਬਰਾਂ ਲਈ ਿਦਲਚਸਪੀ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ 'ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 

ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਉਹਨਾ ਂਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ‘ਤ ੇਉਹ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਤ ੇਿਦਲਚਸਪੀ ਦ ੇਿਵਿਸ਼ਆ ਂ'ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹਨ; ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 
ਿਵਿਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜਨਤਾ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੰੂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਵਸ਼ਾ ਮਾਮਿਲਆਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੰੂ 
ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕੌਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ� ਾ ਸੈਸ਼ਨ। 

ਹਾਲਾਂਿਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਜਨਤਾ ਦ ੇਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੰੂ 
ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ 
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀ ਂਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ 

http://ww2.arb.ca.gov/rulemaking/2021/sore2021
http://ww2.arb.ca.gov/rulemaking/2021/sore2021
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/barcu/regact/2021/sore21/notice.pdf
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/barcu/regact/2021/sore21/isor.pdf
https://ww3.arb.ca.gov/board/books/2021/120921/21-13-2bis.pdf
https://ww3.arb.ca.gov/board/books/2021/120921/21-13-2pres.pdf
https://ww3.arb.ca.gov/board/books/2021/120921/21-13-2res.pdf
https://www.arb.ca.gov/lispub/comm/bclist.php
https://www.arb.ca.gov/lispub/comm/bccommlog.php?listname=sore2021
http://ww2.arb.ca.gov/rulemaking/2021/hdim2021
http://ww2.arb.ca.gov/rulemaking/2021/hdim2021
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/barcu/regact/2021/hdim2021/notice.pdf
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/barcu/regact/2021/hdim2021/isor.pdf
https://ww3.arb.ca.gov/board/books/2021/120921/21-13-3bis.pdf
https://ww3.arb.ca.gov/board/books/2021/120921/21-13-3pres.pdf
https://ww3.arb.ca.gov/board/books/2021/120921/21-13-3res.pdf
https://www.arb.ca.gov/lispub/comm/bclist.php
https://www.arb.ca.gov/lispub/comm/bccommlog.php?listname=hdim2021


ਤ� ਵੱਧ ਿਤੰਨ ਿਮੰਟ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਕੌਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਬਰੋਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਸਵੇਰ ਖੁਲੱ� ੇ  ਸੈਸ਼ਨ 
ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕੌਾ ਵੀ ਿਮਲੇਗਾ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦੇ ਿਦਨ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰੋ  

ਦਰਜ ਕੀਤੀਆ ਂਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦਖੇੋ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਟੱਪਣੀ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ 
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਬੋਰਡ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਦਪੁਿਹਰ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਕਲਰਕਾ ਂਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ 
cotb@arb.ca.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਂਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਜਮ�ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਕਲਰਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ: 

1001 ਆਈ ਸਟ�ੀਟ, 23ਵੀ ਂਮੰਿਜ਼ਲ, ਸਕੈਰਾਮ�ਟੋ, ਕਲੈੀਫੋਰਨੀਆ 95814 
cotb@arb.ca.gov ਜਾਂ (916) 322-5594 
CARB ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ: www.arb.ca.gov  

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਨੇਤੀ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਵਰਨਮ�ਟ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 7296.2 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਿਵੱਚ� ਿਕਸ ੇਲਈ ਵੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

• ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ 

• ਿਵਕਲਿਪਕ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼; 

• ਅਪਾਹਜਤਾ-ਸੰਬੰਿਧਤ ਵਾਜਬ ਿਰਹਾਇਸ਼। 

ਇਹਨਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ 
cotb@arb.ca.gov 'ਤੇ ਜਾਂ (916) 322-5594 'ਤੇ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਿਨਰਧਾਰਤ 
ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ 7 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾ ਂਤ� ਬਾਅਦ ਨਹੀ।ਂ TTY/TDD/ਬੋਲੀ ਤ� ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਵਰਤ�ਕਾਰ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ 
ਿਰਲੇਅ ਸੇਵਾ ਲਈ 711 ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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