


• ਸਾਰੇ ਫਲੀਟ - ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਿਨਜੀ

• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਅਲਟ.ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਲਣ 
ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹਨ:
− ਸਵ-ੈਚਾਿਲਤ (ਕੋਈ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹ�, ਆਿਦ)
− 25 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਜ� ਵੱਧ
− ਸਹੀ ਆਫ-ਰੋਡ ਵਾਹਨ (ਇੰਜਣ ਲੇਬਲ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰ)ੋ

• ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਰਕਓਵਰ ਿਰਗਸ

• ਸਾਰੇ ਦ-ੋਇੰਜਣ ਕ�ੇਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਿਡ�ਿਲੰਗ ਿਰਗ

• ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋ-ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ



• ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ (DOORS) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਾ ਵਾਹਨ� ਲਈ ਲੇਬਿਲੰਗ ਲੋੜ�ਦੀ
ਹੈ

• ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ (ROAR) 1 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਹੋਵੇਗੀ
• ਈ-ਰੌਰ (e-ROAR) ਉਪਲਬਧ

• 5 ਿਮੰਟ ਦੀ ਿਵਹਲਾ ਸੀਮਾ
• ਿਵਕਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
• ਵਾਹਨ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ - 2016 ਿਵੱਚ ਟੀਅਰ 0 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 1 

ਇੰਜਣ� 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ



• ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋੜ� ਮੌਜੂਦਾ ਬੇੜੇ ਤ� ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਘਟਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ

• ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਦੋ ਿਵਕਲਪ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ:ੈ
– ਬੇੜੇ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਲੋੜ�
– ਸਰਵੋਤਮ ਉਪਲਬਧ ਕੰਟਰੋਲ ਤਕਨੀਕ (BACT)

• ਹਰੇਕ ਪਾਲਣਾ ਸਾਲ ਦੇ 1ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ

ਬੇੜੇ ਦਾ
ਅਕਾਰ ਵਰਣਨ ਪਾਲਣਾ

ਤਾਰੀਖ਼�

ਵੱਡਾ ਬੇੜਾ >5,000 hp
ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇੜੇ 2014-2023

ਦਰਿਮਆਨਾ ਬੇੜਾ 2,501 ਤ� 5,000 hp ਵਾਲਾ 2017-2023

ਛੋਟਾ
ਬੇੜਾ <= 2,500 hp ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ

ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਦਾ ਬੇੜਾ,
ਬੰਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੇੜਾ

2019-2028





• ਫੋਰਕਿਲਫਟ, ਟੋਅ ਟਰੈਕਟਰ, ਸਵੀਪਰ ਸਕ�ਬਰਸ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜੀਐਸਈ

ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

– 25 ਐਚਪੀ ਜ� ਵੱਧ ਅਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਤ� ਵੱਧ ਿਵਸਥਾਪਨ ਿਵੱਚ

• ਛੋਟੇ ਫਲੀਟ� ਨੰੂ ਛੋਟ (3 ਫੋਰਕਿਲਫਟ ਤ� ਘੱਟ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ)

• ਹੋਰ ਫਲੀਟ� ਨੰੂ ਫਲੀਟ ਦੀ ਔਸਤ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਿਰਕਾਰਡ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਦਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

• ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਵਾਨਤ ਸੋਧ, ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਿਲੰਗ 30 ਜੂਨ, 2017 ਤੱਕ

ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ



ਡੌਰਜ ਹੌਟਲਾਈਨ: 877-593-6677

ਡੌਰਜ ਈ - ਮੇਲ: doors@arb.ca.gov

ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ: www.arb.ca.gov/offroadzone

mailto:doors@arb.ca.gov
http://www.arb.ca.gov/offroadzone


• ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਕਰਣ� ਤੇ ਬੈਕਸਟੌਪ ਦੀ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਸੁ਼ਰੂਆਤ
– ਟੀਅਰ 0 ਉਪਕਰਣ� ਨੰੂ ਫੇਜਓਟ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰੋ
– ਅਗਲੇ ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਟੀ 1 ਅਤੇ ਟੀ   2 ਨੰੂ ਫੇਜਓਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

• ਵਾਹਨ� ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ
– T3 ਅਤੇ T4i ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

• ਘੱਟ ਵਰਤ� ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
– ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਘੱਟ ਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

• ਸੰਭਾਵੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: 2022 ਦਾ ਅੰਤ
• ਅਗਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: ਟੀਬੀਡੀ

– ਮੀਿਟੰਗ ਦਾ ਕਾਰਜਕ�ਮ: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/use-road-
diesel-fueled-fleets-regulation/proposed-amendments-workshops-and

– ਿਲਸਟ ਸਰਵ: https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new

• ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵੈਬਪੇਜ ਤੇ ਜਾਉ: https://ww2.arb.ca.gov/our-
work/programs/use-road-diesel-fueled-fleets-regulation/proposed-
amendments-use-road-diesel

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/use-road-diesel-fueled-fleets-regulation/proposed-amendments-workshops-and
https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/use-road-diesel-fueled-fleets-regulation/proposed-amendments-use-road-diesel


• ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮੀਸ  ਟੈਕਨਾਲੌ ਜੀ ਫੋਰਿਕਲਫਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿ
ਲਆਉਣ ਲਈ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਿਨਯਮ
– ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਫਲੀਟ� ਤੇ ਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
– ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਸ.ਆਈ

• ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਸੰ ਭਾਵਤ ਫੇਜਓਟ ਸਮ�-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ 
ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਸੰ ਭਾਵੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: 2022 ਦਾ ਅੰ ਤ
• ਅਗਲੀ ਵਰਕਸ ਪ: ਅਕਤੂਬਰ 

– ਮੀਿਟੰ ਗ ਦਾ ਕਾਰਜਕ�ਮ: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/zero-emission-forklifts/

zero-emission-forklifts-meetings-workshops

– ਿਲਸਟ ਸਰਵ: https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new?topic_id=zeforklifts

• ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵੈਬਪੇਜ ਤੇ ਜਾਉ:
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/zero-emission-forklifts

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/zero-emission-forklifts/zero-emission-forklifts-meetings-workshops
https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new?topic_id=zeforklifts
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/zero-emission-forklifts
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