
ਿਨਯਮ ਰਪੂ-ਰੇਖਾ

ਵਰਚਅੁਲ ਵਨ-ਸਟਾਪ
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ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ

2

ਿਨਯਮ ਦੀ ਰਪੂ-ਰੇਖਾ

• ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ

• ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ / DMV ਪੰਜੀਕਰਨ

• ਿਨਯਿਮਤ ਸਮੋਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ

• ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੈਿਫ�ਜਰੇਸ਼ਨ ਯੁਿਨਟ

• ਗ�ੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ

• ਉਨੱਤ ਸਾਫ਼ ਟਰੱਕ

• ਔਫ਼-ਰੋੜ

• ਵੱਡਾ ਸਪਾਰਕ ਇਗਨੀਸ਼ਨ

• ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ



ਟਰੱਕਅਤੇ ਬੱਸ ਿਨਯਮ

3



ਿਕਸਨੰੂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

4

• ਬੇੜੇ (ਇੱਕ ਜਾ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਵਾਹਨ)
• ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ
• ਡੀਜ਼ਲ ਜਾ ਿਵਕਲਿਪਕ ਡੀਜ਼ਲ
• 14,000 ਪ�ਡ ਤ� ਵੱਧ GVWR

• ਿਵਅਕਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ   ਸਹਲੂਤ
• ਮਲਕੀਅਤ
• ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ/ਪਟੇ 'ਤੇ
• ਵੇਿਚਆ
• ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬੇਿੜਆ ਨ

ਇੱਕ ਵੱਖਰ ਿਨਯਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ
• CA ਅਧਾਰਤ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ

• ਅਨਕਲ ਟਰਕਾ ਨ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਂ

ਂ

ਂ ੂੰ
ੇ ੈ

ੁ ੂ ੱ ਂ ੂੰ ੈ



ਿਨੱਜੀ ਸਹਲਤੂ
• ਿਨੱਜੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤੂ  ਟਰਕੱ  ਅਤੇ ਬਸੱ  ਿਨਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 

2021 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈ
• ਿਨਜੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੰਦਾ ਹ?ੱ ੁ ੈ

• ਿਨੱਜੀ-ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ
• ਿਮਊਸਂਪਿਲਟੀ ਦਆੁਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਾਂਗ 

ਪਾਣੀ, ਕਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤ ਿਬਜਲੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀਆ ਜਾ ਸਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ।

ੁ ੇ ਂ ਂ ਂ
ਂ

• ਦਰਸੰਚਾਰ ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਿਨਯਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨਹੀ ਂ
ਿਵਚਾਿਰਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬਸੱ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ੂ ੂੰ

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਅਂ ਜੇ ਵੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਹਂ ੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੀਟ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ 
ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਹਲੂਤ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ARB ਸਟਾਫ (866-
6DIESEL) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।



ਇੰਜਣ  ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਅਨੁਸੂਚੀ
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ਹਲਕੇ ਵਾਹਨ: ਕਲਾਸ 4, 5 ਅਤੇ 6

ਹਲਕੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ  ਦੀ  ਅਨੁਸੂਚੀ  

ਇੰਜਨ ਦਾ  ਸਾ ਲ 2010 ਮਾ ਈ ਇੰਜਨ 

1995 ਅਤੇ ਪੁਰਾ ਣੇ 1 ਜਨਵਰੀ  2015 

1996 1 ਜਨਵਰੀ  2016 

1997 1 ਜਨਵਰੀ  2017 

1998 1 ਜਨਵਰੀ  2018 

1999 1 ਜਨਵਰੀ  2019 

2003 ਅਤੇ ਇਸ ੋਤਂ ਪਹਿ ਲਾ ਂ  1 ਜਨਵਰੀ  2020 

2004-2006 

2007-2009 

1 ਜਨਵਰੀ  2021 

1 ਜਨਵਰੀ  2023 
 

14,001 –
26,000 ਪ�ਡ

GVWR

ਇਸ ਿਵਕਲਪ ਦੀ
ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਕੋਈ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ


		ਹਲਕੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ



		ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਲ

		2010 ਮਾਈ ਇੰਜਨ



		1995 ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ

		1 ਜਨਵਰੀ 2015



		1996

		1 ਜਨਵਰੀ 2016



		1997

		1 ਜਨਵਰੀ 2017



		1998

		1 ਜਨਵਰੀ 2018



		1999

		1 ਜਨਵਰੀ 2019



		2003 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

		1 ਜਨਵਰੀ 2020



		2004-2006

		1 ਜਨਵਰੀ 2021



		2007-2009

		1 ਜਨਵਰੀ 2023









ਇੂੰਿਜ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਿਅੁਸਾਰ ਿਅੁਸੂਚੀ

7

ਭਾਰੇ ਵਾਹਲ: ਕਲਾਸ 7 ਅਤੇ 8

ਵ
ੋ

ਂ

ਭਾ ਰੇ ਟਰੱਕਾਂ  ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ  ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ  

ਇੰਜਨ ਦਾ  ਸਾ ਲ PM ਫਿ ਲਟਰ 2010 ਮਾ ਈ ਇੰਜਨ 

1994 ਤਂੋ ਪਹਿ ਲਾ ਂ  ਲੋੜ ਨਹੀਂ  1 ਜਨਵਰੀ  2015 

1994-1995 ਲੋੜ ਨਹੀਂ  1 ਜਨਵਰੀ  2016 

1996-1999 1 ਜਨਵਰੀ  2012 1 ਜਨਵਰੀ  2020 

2000-2004 1 ਜਨਵਰੀ  2013 1 ਜਨਵਰੀ  2021 

2005 ਜਾਂ  ਇਸਤਂੋ ਬਾ ਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ  2014 1 ਜਨਵਰੀ  2022 

2007-2009 ਪਹਿ ਲਾ ਂ  ਹੀ  ਲੈਸ ਹੈ 1 ਜਨਵਰੀ  2023 

26,000 lbs
GVWR ਤ�
ਿਜ਼ਆਦਾ

ਪਲਕਵਿ ਸਇ
 ਦੇਰਕ  �ਤਰ ੀਦ

ਟਰਪਰਿ ਈਕੋ ਏ ੋਹ
ੜਲੋ ੀਦ ਨਰਕ

 ੈਹ  ੀਹਨ
 


		ਭਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ



		ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਲ

		PM ਫਿਲਟਰ

		2010 ਮਾਈ ਇੰਜਨ



		1994 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

		ਲੋੜ ਨਹੀਂ

		1 ਜਨਵਰੀ 2015



		1994-1995

		ਲੋੜ ਨਹੀਂ

		1 ਜਨਵਰੀ 2016



		1996-1999

		1 ਜਨਵਰੀ 2012

		1 ਜਨਵਰੀ 2020



		2000-2004

		1 ਜਨਵਰੀ 2013

		1 ਜਨਵਰੀ 2021



		2005 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ

		1 ਜਨਵਰੀ 2014

		1 ਜਨਵਰੀ 2022



		2007-2009

		ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਸ ਹੈ

		1 ਜਨਵਰੀ 2023







compliance table



ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਲਚਕਤਾ ਿਵਕਲਪ
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• ਹੈਵੀ ਕਰੇਨ
• NOx ਤ� ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਰ
• ਘੱਟ ਵਰਤ� ਵਾਲਾ AG
• ਘੱਟ ਵਰਤ� ਵਾਲੀ ਿਵਵਰਿਜਤ ਵਸਤੂ
• ਲੌਗ ਟਰੱਕ



TRUCRS ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਅਤੇ
ਪਾਲਣਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ

ਉਦਾਹਿਰ

• ਲਚਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂਾ
• ਸਾਲਾਨਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
• ??? - ਈਮੇਲ TRUCRS@arb.ca.gov

• ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
TRUCKS ਿਵੱਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
• ਫਲੀਟ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

• ਵਾਹਨ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ
• ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਿਲਆ ਬੇੜੇ ਵੱਲ�  ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 

ਨੰੂ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

•



SB1 - DMV ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ
• ਵਾਹਨ ਨੰੂ DMV ਨਾਲ ਪਜੰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੱਕ ਅਤੇ

ਬੱਸ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ
• 2020 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਹੋਈ
• ਬਿੁ ਨਆਦੀ ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ

ਪੜਾਅਵਾਰ, ਪਰ ਚੈਸੀ ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰਨਾ

• ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਿਨਯਮਾਂ (ਿਜਵ� ਿਕ ਡਰੇਜ਼, SWCV, PAU,
ਟ�ਾਂਿਜ਼ਟ), ਜਾਂ T&B ਤ� ਛੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

• www.arb.ca.gov/truckstop 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲੇ

10



ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਈਮੇਲ ਸੂਚੀ

https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new 11

https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new


ਿਨਯਿਮਤ ਸਮੋਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ (PSIP)
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ਿਨਯਿਮਤ ਸਮੋਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ (PSIP)

• ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤ� ਵੱਧ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ-
ਰਿਜਸਟਰਡ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ 6,000 ਪ�ਡ ਤ�
ਵੱਧ ਦੇ ਫਲੀਟ। GVWR

• 4 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਪੁਰਾਣ ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੇ ਫਲੀਟ
ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਧੂੰਏ ਂ ਦੇ ਟੈਸਟ
ਕਰਵਾਉਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ੇ

ੇ
• ਦੋ ਸਾਲਾ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋਂ
• 2013 ਅਤੇ ਨਵ� ਇੰਜਨ ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਲਈ

ਿਵਕਲਿਪਕ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ
• HD I/M ਪ�ੋਗਰਾਮ PSIP 2024 ਨੰੂ ਬਦਲ

ਦੇਵੇਗਾ
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PSIP ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਧੰੁਦਲਾ ਪਨ ਬਦਲਾ ਅ 

DPF ਵਾ ਲੇ ਇੰਜਣ 

5% ਧੂਏ ਦੀ  ਸੀ ਮਾ  

DPF ੋ ਤਂ ਬਿ ਨਾਂ  2007 ੋਤਂ ਪਹਿ ਲਾ ਂ  ਦੇ ਮਾ ਡਲ ਸਾ ਲ (MY) ਵਾ ਲੇ ਇੰਜਣ 
1997-2006 MY ਇੰਜਣ 20% ਧੂਏ ਦੀ  ਸੀ ਮਾ  

1991-1996 MY ਇੰਜਣ 30% ਧੂਏ ਦੀ  ਸੀ ਮਾ  

1991 ਤਂੋ ਪਹਿ ਲਾ ਂ  ਦੇ MY 
ਵਾ ਲੇ ਇੰਜਣ 

40% ਧੂਏ ਦੀ  ਸੀ ਮਾ  

2 ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿ ਰਤ ਡੀ ਜ਼ਲ ਨਿ ਕਾ ਸੀ  ਕੰਟਰੋਲ ਡੀ ਵਾ ਈਸ ਵਾ ਲੇ ਇੰਜਣ 
20% ਧੂਏ ਦੀ  ਸੀ ਮਾ  

ਗੈਰ-DPF ਔਫ਼-ਰੋਡ ੱ ਵਲਂੋ ਚਲਾ ਈਆਂ ਜਾਂ ਦੀ ਆਂ ਦੋ ਇੰਜਣ 
ਵਾ ਲੀ ਆਂ ਕਰੇਨਾਂ  
40% ਧੂਏ ਦੀ  ਸੀ ਮਾ  

 


		ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਬਦਲਾਅ



		DPF ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ



		5% ਧੂਏ ਦੀ ਸੀਮਾ



		DPF ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਾਲ (MY) ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ



		1997-2006 MY ਇੰਜਣ

		20% ਧੂਏ ਦੀ ਸੀਮਾ



		1991-1996 MY ਇੰਜਣ

		30% ਧੂਏ ਦੀ ਸੀਮਾ



		1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ MY ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ

		40% ਧੂਏ ਦੀ ਸੀਮਾ



		2 ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਿਰਤ ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਕਾਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਡੀਵਾਈਸ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ



		20% ਧੂਏ ਦੀ ਸੀਮਾ



		ਗੈਰ-DPF ਔਫ਼-ਰੋਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੋ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ



		40% ਧੂਏ ਦੀ ਸੀਮਾ







some content



ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਆਨ-ਰੋਡ ਸਟਾਫ

ਡੀਜ਼ਲ 866-634-3735 (866-6DIESEL)

ਡੀਜ਼ਲ ਹੌਟਲਾਿਈ ਈ- 8666diesel@arb.ca.gov

15

mailto:8666diesel@arb.ca.gov


ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ ਰੈਿਫ�ਜਰੇਸ਼ਨ ਯੂਿਨਟ (TRU) ਏਅਰ
ਟੌਕਿਸਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਪ (ATCM)

16
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ਆਵਾਜਾਈ ਰੈਿਫ�ਜਰੇਸ਼ਨ ਯੂਿਨਟ (ਟੀਆਰਯੂ)
ਿਵਹਾਰਕਤਾ

• ਡੀਜ਼ਲ ਸੰਚਾਿਲਤ TRUs ਅਤੇ TRU ਜੈਨ ਸੱੈਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
• ਜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆ

ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ
ਂ

• CA ਟਰਮੀਨਲਾ ਦੇ ਓਪਰੇਟਰ ਿਜੱਥੇ TRU ਜਾਂ TRU ਜੈਨ ਸੱੈਟ ਗੈਰੇਜ ਕੀਤੇ, ਸੰਭਾਲੇ, ਜਾਂ
ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਂ

• ਫਰੇਟ ਬ�ੋਕਰ, ਫਾਰਵਰਡਰ, ਿਸ਼ਪਰ ਅਤੇ ਿਰਸੀਵਰ
• ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ CARB-ਪ�ਵਾਿਣਤ ਿਵਕਲਿਪਕ ਤਕਨਾਲਜੀ ਨੰੂ

ਮੁੜ-ਿਫੱਟ ਕਰ, ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਵਰਤੋ
ੋ

ੋ
• LETRU (ਘੱਟ ਿਨਕਾਸ TRU)
• ULETRU (ਅਿਤ ਘੱਟ ਿਨਕਾਸੀ TRU)



ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਲੜਾਂ

LETRU
- ਪੱਧਰ 2 PM ਐਗਜ਼ੌਸਟ

ਰੀਟਰੋਿਫਟ (> 50% 
PM ਕਟੌਤੀ)

– ਟੀਅਰ 4 (<25 hp),
ਟੀਅਰ 4i (25-50 
hp) ਇੰਜਣ
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ULETRU
– ਪੱਧਰ 3 PM ਐਗਜ਼ੌਸਟ

ਰੀਟਰੋਿਫਟ (> 85% PM 
ਕਟੌਤੀ)

– ਟੀਅਰ 4f (25-50 hp) 
ਇੰਜਣ (ਿਸਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ 2013
ਯੂਿਨਟਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ)

– ਿਵਕਲਿਪਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ੋ



ਿਵਕਾਸ ਅਧੀਨ TRU ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੰਕਲਪ
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• ਜ਼ੀਰੋ-ਿਨਕਾਸੀ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਧਆਨ
ਕ�ਦਰ ਕਰੋ

• ਜ਼ੀਰੋ ਿਨਕਾਸੀ ਟਰੱਕ TRUs
• ਸਟਸ਼ੇਨਰੀ 'ਤੇ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਟਰਾਲੇ ਦੇ

TRU
• ਸਹਲੂਤਾਂ ਦਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
• ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਜਲਈ

ਟੈਲੀਮੈਿਟਕਸ
• 2020 ਿਵੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਣਵਾਈਆੁ ਂ
• ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

https://www.arb.ca.gov/newTRU

ਟਰੱਕ TRU

ਟਰਾਲੇ ਦਾ

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/transport-refrigeration-unit


ਟਰੈਕਟਰ - ਟ�ੇਲਰ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ
ਕਟੌਤੀ ਿਨਯਮ
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ਿਕਸਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਬੁਿਨਆਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
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• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 53ʼ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਬਾਕਸ
ਿਕਸਮ ਦੇ ਟ�ੇਲਰਾ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਿਖੱਚਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ
ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਂ

‒ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਡ�ਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਿਦਦੰਾ ਹੈ, ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈਲੀਜ਼ '

- ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਧਾਰਤ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਿਸ਼ਪਰ
• ਸਮਾਰਟਵੇ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਐਰੋਡਾਇਨਾਿਮਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ

ਘੱਟ ਰੋਿਲੰਗ ਪ�ਤੀਰੋਧ (LRR) ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ



ਸਿਹਯੋਗੀ ਿਨਯਮ ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
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ੁ
ਉੱਨਤ ਸਾ ਫ਼ ਟਰੱਕ 

 
ਟੀ ਚਾ : ਜ਼ੀਰੋ-ਨਿ ਕਾ ਸੀ  ਵਾ ਲੇ ਟਰੱਕਾਂ  ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 

ਉਤਪਾ ਦਨ ੂਨੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ  ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ  
ਲਿ ਆਉਣਾ  

ਘੱਟ-NOx ਵਾ ਲੀ  ਉਮਨੀ ਬੱਸ 

ਟੀ ਚਾ : ਇਹ ਸੁਨਿ ਸ਼ਚਿ ਤਤ ਕਰੋ ਕਿ  ਬਲਨ ਨਾ ਲ ਚੱਲਣ 
ਵਾ ਲੇ ਵਾ ਹਨ ਜਿ ੰ ਨੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾ ਫ਼ਤ ਹਨ 

ਜ਼ੀ ਰੋ-ਨਿ ਕਾ ਸੀ  ਬੇੜੇ ਦੇ ਨਿ ਯਮ 

 
ਟੀ ਚਾ : ਹਰ ਜਗ੍ਾਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਨਿ ਕਾ ਸੀ  ਵਾ ਲੇ 

ਵਾ ਹਨਾਂ ੂ ਨੰ ਚਲਾ ਉਣਾ  

 

ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ


		ਉੱਨਤ ਸਾਫ਼ ਟਰੱਕ



		

ਟੀਚਾ: ਜ਼ੀਰੋ-ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ
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		ਜ਼ੀਰੋ-ਨਿਕਾਸੀ ਬੇੜੇ ਦੇ ਨਿਯਮ



		

ਟੀਚਾ: ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ
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