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• 

• 

• 
• 

ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨੀ ਹ: ਸੈਨੇਟ ਿਬੱਲ 210 (ਲੇਯਵਾ; 2019 ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ) ਂ
• ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ ਸਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ HD I/M ਿਨਯਾਮਕ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ੁ
ਿਨਯਾਮਕੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਗੱਲ� ਾਂ 

ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ• 
• ਪਾਲਣਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ਂ
• ਸੜਕ ਿਕਨਾਰ ਇਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲ ਉਪਕਰਣ ੇ ੇ
• ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ਂ
• ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇ
• HD I/M ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਰੀਖਕ 
• ਢਆੁਈ ਠਕੇਦਾਰ, ਦਲਾਲ, ਅਤੇ ਢਆੁਈ ਦੀ ਫਿਸਲਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ੇ ਂ
ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮ�-ਸੀਮਾ ੂ
CARB  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਰ HD I/M ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 
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• 

• 

ਸੈਨੇਟ ਿਬੱਲ 210 ਅਤੇ HD I/M 
SB 210 ਨੇ CARB  ਨੰੂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨਵਾ, ਿਵਆਪਕ 
HD I/M ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ 

ਂ
ੂ

• ਉਚੱ ਇਿਮਸ਼ਨਾ ਵਾਲ ਖਰਾਬ ਵਾਹਨਾ ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ ਂ ੇ ਂ
• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰ ਵਾਹਨਾ ਨੰੂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ੇ ਂ
• ਟੱਟੇ ਹੋਏ ਇਿਮਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨ-ਬੋਰਡ 
ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕਸ (OBD) ਿਸਸਟਮ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦਓ 
ੁ ਂ ਂ

• ਵੱਡ ਟਰੱਕਾ ਲਈ “ਧੂੰਆ ਜਾਂਚ" ਕਰ ੋੇ ਂ ਂ
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼: 
• ਵਾਹਨ ਦੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਇਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ 
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਇਿਮਸ਼ਨ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 
• ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਲਈ ਿਨਰੀਖਣ ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਕਰ ਂ ੋ
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ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤ�ਯੋਗਤਾ 
• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹ ਗੈਰ-ਗੈਸੋਲੀਨ 

HDVs > 14,000 lbs 

• ਰਾਜ ਿਵੱਚ,  ਰਾਜ/ਦੇਸ਼ ਤ� ਬਾਹਰ 
• ਮਾਲਕ-ਆਪਰੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
• ਸੀਿਮਤ ਛੋਟਾ:  ਜ਼ੀਰੋ-ਇਿਮਸ਼ਨ ਟਰੱਕ, 

ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਵਾਹਨ,  ਫੌਜ ਰਣਨੀਤਕ ਵਾਹਨ,  
ਆਿਦ। 

ਂ

• BAR  ਦੇ ਧੂੰਆ ਜਾਂਚ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਗੈਸੋਲੀਨ 
HDVs > 14,000 lbs 

ਂ

ੇ
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ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ਂ
ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰ 
ਵਾਹਨ HD I/M ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇੱਕ ਵਾਹਨ HD I/M ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਦ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ�: 

ੇ

• ਪਾਲਣਾ ਫੀਸ CARB  ਦੀ ਵੱੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੱੈਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀ  CARB  ਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ* ਂ ੂੰ
• CARB  ਦੀ ਵੱੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੱੈਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀ ਂ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ CARB  

ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ* 
• ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਿਮਸ਼ਨ ਟੈਸਿਟੰਗ ਲੋੜਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ** ਂ
• ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਿਵਚਲ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਨਹੀ ਂ ਹਨ ੇ
• ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਿਵਚਲ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਏਿਮਸ਼ਨ ਰੀਕਾਲਾ ਨਹੀ ਂ ਹਨ ੇ ਂ

*ਲੋੜਾਂ 7/1/2023  ਤ� ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੰਦੀਆੁ  ਂਹਨ 
**ਲੋੜਾਂ 1/1/2024  ਤ� ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੰਦੀਆੁ  ਂਹਨ 
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ੇ

ੇ

• ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵਾ ਨਹੀ ਂ 
 

ਂ
ਹਨ

•1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤ� ਲਾਗ ੂ

ਕ

1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤ� ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰ ਹੁੰਦ ਹੋਏ* ੂ

• ਮਾਲਕ ਨੇ CARB  ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਿਸੰਗ ਪਾਲਣਾ ਟੈਸਟ ਜਮ�ਾ ਕਰਕ 
ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਟੈਸਿਟੰਗ ਲੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ HD  I/M ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

    ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ

ੇ
ਂ

1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤ� ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰ ਹੁੰਦ ਹੋਏ* ੂ

ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਵਾਹਨਾ ਦਾ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਦਾ 
ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

ਂ

DMV  ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਵਾਲੇ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਹਨਾ 'ਤੇ 
ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰੇਗਾ 

ਂ

ਪਾਲਣਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ਂ

• ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਇਿਮਸ਼ਨ ਜਾਂ OBD-ਸਬੰਧਤ ਰੀਕਾਲਾਂ 
ਨਹੀ  ਂਹਨ 

• ਮਾਲਕ ਨੇ CARB  ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਲਣਾ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 
• ਾਲਕ ਨੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ CARB  ਨੰ ੂ ਿਰਪੋਰਟ 

ੀਤੀ ਹੈ 
ਮ

• 

• 

*ਸਾਰੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਾਗੂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ 
ਿਕਉਿਕ ਂ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹਨ 
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ਸੜਕ ਿਕਨਾਰ ੇਇਿਮਸ਼ਨ ਿਨਰੀਖਣ ਉਪਕਰਣ 
(REMD) 

• ਜਨਵਰੀ 2023 ਤ� ਸ਼ੁਰ ਹੁੰਦ ੇਹੋਏ ੂ
• ਫਲੋੋ-ਅਪ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਚੱ-ਇਿਮਿਟਗੰ 
ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ REMD  ਨੱ ੈਟਵਰਕ 

ਂ

• ਸੰਭਾਵੀ ਉਚੱ ਇਿਮਟਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਨੰੂ ਟੈਸਿਟਗੰ ਲਈ ਜਮ�ਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਿਟਸ (NST) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 

ਂ ਂ ਂ

• ਪਾਲਣਾ ਜਾਂਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੰੂ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 30 
ਿਦਨ 

• ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਦੇ ਨਤੀਜ ਵਜ� 
ਇੱਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ੇ
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• 

• 

• 

ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂ
ਇਿਮਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਕਾਂ 'ਤੇ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀਆ ਲੋੜਾਂ ਂ

• 2013+  ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਜਣ*: OBD  ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨ 
• OBD  ਜਾਂਚ ਸਬਿਮਸ਼ਨ: 2x/ਸਾਲ 

• ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਿਨਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤ� ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4x/ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਦਾ ਹੈ ੂ
• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੋਟਰਹੋਮਜ਼ ਅਤ ਆਨ-ਰੋਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ: 1x/ਸਾਲ ੇ

• 2013 ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਜਣ: ਗੈਰ-OBD  ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨ 
• ਧੰੂਏ  ਦੇ ਧੰੁਦਲੇਪਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤ ਿਵਜ਼ੂਅਲ/ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਇਿਮਸ਼ਨ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਘਟਕ ਜਾਂਚ: 2x/ਸਾਲ ਂ ੇ
• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੋਟਰਹੋਮਜ਼ ਅਤ ਆਨ-ਰੋਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ: 1x/ਸਾਲ ੇ

ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆ ਡੈਡਲਾਈਨਾਂ: ਂ
• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ-ਰਿਜਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾ ਲਈ DMV  ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਿਮਤੀ ਂ
• ਰਾਜ ਤ� ਬਾਹਰ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾ ਲਈ VIN ਦਾ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਂ
ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ 90 ਿਵੰਡੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਿਸੰਗ ਟੈਸਟ ਜਮ�ਾ ਕਰੋ ਂ ਂ

*ਿਵਕਲਿਪਕ ਇੰਧਣ OBD  ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 2018+  ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਜਣ 
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ਂ ੇ ਂ ੰ
ੇ ਂ ੂ

ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
OBD  ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨ 

• OBD  ਡੇਟਾ ਸਕੈਨ (ਕੋਈ MIL-ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ  ਂਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ) ੇ
• ਟੈਲੀਮੈਿਟਕਸ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜੋ CARB  ਦੀਆਂ ਡੇਟਾ ਫਾਰਮੈਟ ਲੋੜਾ ਨ
ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 

ਂ ੂੰ

• ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੈਨ ਟਲੂ ਅਤੇ ਡ�ਗਲਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜੋ CARB ਦੇ ਡੇਟਾ 
ਫਾਰਮੈਟ ਦੀਆ ਲੋੜਾਂ ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ - HD I/M ਟੈਸਟਰ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ 

ਂ ੂੰ

ਗੈਰ-OBD  ਵਾਹਨ 
• ਧੰੂਏ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ SAE J1667 ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ਹੋਏ ਧੰੂਆ ਧੁਦਲਾਪਨ ਜਾਂਚ 
ਜੋ SAE J1667 ਿਵਸ਼ਸ਼ਤਾਵਾ ਨ ਪਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਿਸਰਫ਼ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ) ੂੰ

• ਵਾਹਨ ਇਿਮਸ਼ਨ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਉਪਕਰਣ ਿਨਰੀਖਣ (ਸਾਰੇ ਗੈਰ-OBD  ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 
ਿਵਜ਼ੂਅਲ/ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਜਾਂਚ) 

• HD  ਟੈਸਟਰ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਸਿਟੰਗ 
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ੇ ੋ � ੈ ਂ

HD I/M  ਟੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ਂ

•CARB  ਦਆਰਾੁ  ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਿਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ 
ਪਰੀਿਖਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

• ਿਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਿਵੱਚ 4 ਮੋਡੀਊਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: 
• ਿਨਯਾਮਕੀ ਲੋੜਾ ਂ
•ਧੂੰਆ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂਚ ਂ
•OBD  ਪਾਲਣਾ ਜਾਂਚ 
•ਵਾਹਨ ਇਿਮਸ਼ਨ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਉਪਕਰਣ ਿਨਰੀਖਣ (ਿਵਜ਼ਅਲ/ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਿਨਰੀਖਣ) ੂ

•ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 
•ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ HD I/M  ਟੈਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ 
•HD I/M  ਟੈਸਟਰ CARB  ਦੇ HD I/M  ਡਟਾਬੇਸ ਿਵੱਚ ਟੈਸਟਰ ਖਾਿਤਆ ਰਾਹੀ  ਂਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਨਤੀਜ 
ਜਮ�ਾਂ ਕਰਣਗੇ 

ੇ ੇ

ਸਾਰ ਵਾਹਨ ਟੈਸਿਟੰਗ ਅਤੇ ਿਰਪਰਿਟੰਗ ਨੰੂ ਪਮਾਿਣਤ HD I/M ਟਸਟਰਾ 
ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ* 

ਂ

*ਿਸਵਾਏ ਜਦ� ਟੈਲੀਮੈਿਟਕ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 10 



ਢਆੁਈ ਠੇਕੇਦਾਰ/ਲਾਗੂ ਢਆੁਈ ਫਿਸਲਟੀ ਦੀਆ ਲੋੜਾ ਂਂ
• ਹੇਠਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ 

  ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ: 
• ਢਆੁਈ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ/ਫਲੀਟਾਂ ਨਾਲ 
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀਆ ਹਨ) 

ਂ

ਂ
• ਦਲਾਲ 
• ਲਾਗ ੂਢਆੁਈ ਦੀਆਂ ਫਿਸਲਟੀਜ (ਸਮੰੁਦਰੀ 
ਬੰਦਰਗਾਹਾ ਂਅਤੇ ਇੰਟਰਮੋਡਲ ਰੇਲਯਾਰਡ) 

• ਮੌਜੂਦਾ CARB  ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ 

11 



ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮ�-ਸੀਮਾ

HD ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰਖਰਖਾਵ ਿਨਯਾਮਕੀ ਸਮ�-ਸੀਮਾ
ਜੁਲਾਈ 2022 ਜੁਲਾਈ 2023*

ਪ�ਮਾਿਣਤ ਟੈਸਟਰ
ਿਸਖਲਾਈ ਕਲਾਸ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਜਨਵਰੀ 2023 ਜਨਵਰੀ 2024*

ਉਚੱ-ਇਿਮਟਰ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ
ਅਤੇ ਫੋਲੋ-ਅਪ ਪਾਲਣਾ
ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

CARB ਦੇ HD I/M 
ਡੇਟਾਬੇਸ ਿਵੱਚ ਵਾਹਨ
ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ
ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਫੀਸ ਦੇ
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਢਆੁਈ ਦੇ
ਠੇਕੇਦਾਰ/ਫਿਸਲਟੀ ਦੇ
ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ
ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ

*ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਮਤੀਆਂ ਤ�
ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਅੰਿਤਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਿਮਤੀਆਂ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ� ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੰੂ
ਲ�ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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• ਇਸ 'ਤੇ CARB ਦੀ TruckStop ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ:
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/truckstop/hdim/hdim.html

• ਇਸ 'ਤੇ HD I/M ਈਮੇਲ ਅਪਡੇਟਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਕ�ਾਈਬ ਕਰੋ:
https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new?topic
_id=hdim

• ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਨਯਾਮਕੀ HD I/M ਿਨਯਾਮਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ:
HD IM Rulemaking 2021

13

ਹੋਰ HD I/M ਪੋਗਰ� ਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/truckstop/hdim/hdim.html
https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new?topic_id=hdim
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fww2.arb.ca.gov%2Frulemaking%2F2021%2Fhdim2021&data=04%7C01%7Ckrista.fregoso%40arb.ca.gov%7C22d0595826da432e19a108da05f03896%7C9de5aaee778840b1a438c0ccc98c87cc%7C0%7C0%7C637828826549117643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cDt%2FNm%2FLmsK01tIUEWYQ3%2F5AhluGcrU%2FmaQ8WJnBPII%3D&reserved=0
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