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ਿਸਰਲੇਖ ਿਸਰਲੇਖ ਿਸਰਲੇਖ ਿਸਰਲੇਖ 17171717. . . . ਕਲੈੀਫਰੋਿਨਆ ਏਅਰ ਕਲੈੀਫਰੋਿਨਆ ਏਅਰ ਕਲੈੀਫਰੋਿਨਆ ਏਅਰ ਕਲੈੀਫਰੋਿਨਆ ਏਅਰ ਿਰਸਰੋਿਸਸਿਰਸਰੋਿਸਸਿਰਸਰੋਿਸਸਿਰਸਰੋਿਸਸ ਬਰੋਡ ਬਰੋਡ ਬਰੋਡ ਬਰੋਡ 
 
 

ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆ ਂਤ�ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆ ਂਤ�ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆ ਂਤ�ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆ ਂਤ� ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਗ ੀਨ ਗ ੀਨ ਗ ੀਨ ਗ ੀਨ----ਹਾਉਸ ਗਸੈ ਐਮੀਸ਼ਨ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈੋ ਿਵਿਨਯਮ ਧਾਰਣ ਹਾਉਸ ਗਸੈ ਐਮੀਸ਼ਨ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈੋ ਿਵਿਨਯਮ ਧਾਰਣ ਹਾਉਸ ਗਸੈ ਐਮੀਸ਼ਨ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈੋ ਿਵਿਨਯਮ ਧਾਰਣ ਹਾਉਸ ਗਸੈ ਐਮੀਸ਼ਨ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈੋ ਿਵਿਨਯਮ ਧਾਰਣ 

ਕਰਨ +ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤੱਕ ਸਣੁਵਾਈ ਦੀ ਸਚੂਨਾ ਕਰਨ +ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤੱਕ ਸਣੁਵਾਈ ਦੀ ਸਚੂਨਾ ਕਰਨ +ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤੱਕ ਸਣੁਵਾਈ ਦੀ ਸਚੂਨਾ ਕਰਨ +ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤੱਕ ਸਣੁਵਾਈ ਦੀ ਸਚੂਨਾ  
 
ਏਅਰ ਿਰਸੋਰਿਸਸ ਬੋਰਡ (ਏਆਰਬੀ ਜ2 ਬੋਰਡ) ਹੇਠ2 ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਮ5 ਅਤੇ ਥ2 +ਤੇ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ (ਐਚਡੀਵੀ) ਤ� 

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ ੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ (ਜੀਐਚਜੀ) ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੰੂ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਿਵਿਨਯਮ ਧਾਰਣ ਕਰਨ +ਤੇ ਿਵਚਾਰ 

ਕਰੇਗਾ। ਐਚਡੀਵੀ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲ ਲੈ ਆਉਣ-ਜਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ2ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ2 ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 

ਭਾਰੀ ਟ ੈਕਟਰ (ਟ ੈਕਟਰ), ਉਰਜਾ ਈਕਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟ ੇਲਰ, ਿਖੱਚਣ ਵਾਲੀ ਈਕਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪ ਸਤਾਵਤ 

ਿਵਿਨਯਮ 53-ਫੁਟੇ ਜ2 ਲੰਮੇ ਬਾੱਕਸ-ਪ ਕਾਰ ਟ ੇਲਰ2 ਅਤੇ ਟ ੈਕਟਰ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਰਾਜਮਾਰਗ +ਤੇ ਪਿਰਚਾਲਨ ਦੇ 

ਸਮ5 ਉਹਨ2 ਨੰੂ ਿਖੱਚਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਪ ਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 
ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਿਰਪੋਰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ ਸਤਾਵਤ 

ਿਵਿਨਯਮ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵੇਰਵੇ ਿਵੱਚ ਿਵਿਨਯਮ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥੱਨ ਿਵੱਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।   
 
 ਿਮਤੀ: 11 ਿਦਸੰਬਰ, 2008 

 
 ਸਮ2: ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜੇ 
 
 ਥ2: ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਏਜੰਸੀ 

  ਏਅਰ ਿਰਸੋਰਿਸਸ ਬੋਰਡ 

  ਬਾਏਰਨ ਸ਼ੇਰ ਆਡੀਟੋਿਰਯਮ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ 

  1001 I ਸਟ ੀਟ 

  ਸੈਕਰਾਮ5ਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ 95814 

 
ਇਸ ਮਦ +ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੋ-ਿਦਨ2 ਦੀ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਿਮਤੀ 11 ਿਦਸੰਬਰ, 2008 ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 9.00 

ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਮਤੀ 12 ਿਦਸੰਬਰ, 2008 ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 8.00 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 

ਤੇ, ਇਸ ਮਦ +ਤੇ ਿਮਤੀ 12 ਿਦਸੰਬਰ, 2008 ਤੱਕ ਿਵਚਾਰ ਨਹE ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਦਨ ਦਾ 

ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ� ਇਸ ਮਦ +ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੈਠਕ ਲਈ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਜੋ 

ਿਮਤੀ 11 ਿਦਸੰਬਰ, 2008 ਤ� ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਦਸ ਿਦਨ ਪਿਹਲ2 ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।  
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ਇਸ ਪ ਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਨੰੂ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ 

ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਨਵE ਅਤੇ +ਤੇ ਉਠ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕ2 ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ2 ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
ਸੰਵੇਦੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾਵ2 ਵਾਲੇ ਬੰਿਦਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਗਰੀ ਬ ੇਲ, ਵੱਡੇ ਿਪ ੰ ਟ2, 

ਆਡੀਓ ਕੈਸਟ ਜ2 ਕੰਪਊਟਰ ਿਡਸਕ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹਯੋਗ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਅਸਮਰੱਥਾ ਸੇਵਾਵ2 ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਰਬੀ ਦੇ ਉਚੱਤ ਆਵਾਸ/ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਕੋ-ਆੱਰਡੀਨI ਟਰ 

ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ 916-323-4916 ਤੇ ਜ2 711 ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਰਲੇ ਸਰਿਵਿਸਸ ਰਾਹE ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜ2 

http://www.arb.ca.gov/html/ada/ada.htm ਤੇ ਜਾਓ। 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸੀਿਮਤ ਅੰਗ ੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਦੁਭਾਿਸ਼ਏ ਦੀ ਸੇਵਾਵ2 ਉਪਲਬੱਧ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਏਆਰਬੀ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਪ ਬੰਧਕ ਨਾਲ 916-323-7053 

ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  
 

ਪ ਸਤਾਵਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤ ੇਨੀਤੀਪ ਸਤਾਵਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤ ੇਨੀਤੀਪ ਸਤਾਵਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤ ੇਨੀਤੀਪ ਸਤਾਵਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤ ੇਨੀਤੀ    ਿਬਆਨ ਿਬਆਨ ਿਬਆਨ ਿਬਆਨ ਵਰੇਵਾਵਰੇਵਾਵਰੇਵਾਵਰੇਵਾ ਦਾ ਦਾ ਦਾ ਦਾ ਉਪਯਗੋੀ ਸਾਰ2ਸ਼ ਉਪਯਗੋੀ ਸਾਰ2ਸ਼ ਉਪਯਗੋੀ ਸਾਰ2ਸ਼ ਉਪਯਗੋੀ ਸਾਰ2ਸ਼ 
 
ਪ ਭਾਵਤ ਖੰਡਪ ਭਾਵਤ ਖੰਡਪ ਭਾਵਤ ਖੰਡਪ ਭਾਵਤ ਖੰਡ: ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਕੋਡ ਆੱਫ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨਸ (ਸੀਸੀਆਰ) ਦੀ ਪ ਸਤਾਵਤ ਧਾਰਣਾ, ਿਸਰਲੇਖ 17, ਨਵ5 ਖੰਡ 

95300, 95301, 95302, 95303, 95304, 95305, 95306, 95307, 95308, 95309, 

95310, 95311 ਅਤੇ 95312.  
 
ਿਪਛੋਕੜਿਪਛੋਕੜਿਪਛੋਕੜਿਪਛੋਕੜ 

 
ਵਰMੇ 2006 ਿਵੱਚ ਕਨੰੂਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਕਵਾਰਜ਼ੇਨI ਗਰ (Schwarzenegger) ਨI  2006 ਦੇ 

ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ ਸੋਿਲਉਸ਼ਨਸ ਐਕਟ (ਏਬੀ 32; ਸਟੈਟ. 2006, ਚੈਪਟਰ 488) +ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ 

ਕੀਤੇ। ਏਬੀ 32 ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨI  ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ ਆਰਥਕ ਭਲਾਈ, ਜਨਤੱਕ ਸੇਹਤ, ਕੁਦਰਤੀ 

ਸੰਸਾਧਨ2 ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਜੋਿਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨI  ਅੱਗੇ ਘੋਸ਼ਣਾ 

ਕੀਤੀ ਿਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ ਦਾ ਕੋਲੀਫੋਰਿਨਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ2 ਿਜਹਨ2 ਿਵੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਟੂਿਰਜ਼ਮ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, +ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ ਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ +ਤੇ ਵੱਧ ਜੋਰ ਪਵੇਗਾ। 

ਿਕPਿਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰM2 ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨI  ਮੰਿਨਆ ਿਕ ਗ ੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ2 ਦੇ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੰੂ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ 

ਵਲ� ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ2 ਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਏ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾ ਨੰੂ ਇਸ ਐਕਟ ਲਈ ਪ ੇਿਰਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ 

ਵੱਧ ਪ ਭਾਉ ਪਵੇਗਾ।  
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ਏਬੀ32 ਨI  ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੰੂ ਵਰMੇ 2020 ਤੱਕ 1990 ਦੇ ਪੱਧਰ2 ਤੱਕ ਵਾਿਪਸ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 

ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਵੱਚ ਜੀਐਚਜੀ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੰੂ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਆਪੱਕ, ਬਹੁ-ਵਰMਾ ਪ ੋਗਰਾਮ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। 

ਏਬੀ 32 ਲਈ ਏਆਰਬੀ ਨੰੂ ਬਹੁਤੇਰੀ ਚੀਜ਼2 ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਜਹਨ2 ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 
• 1990 ਦੇ ਐਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰMੇ 2020 ਲਈ ਰਾਜਏ-ਵਾਰ ਜੀਐਚਜੀ ਐਮੀਸ਼ਨ ਕੈਪ ਸਥਾਪਤ 

ਕਰਨੀ; 
 
• 1 ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੱਕ ਇੱਕ ਿਵਸਤਰਤ ਯੋਜਨਾ ਧਾਰਣ ਕਰਨੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ 

ਿਵਿਨਯਮ2, ਬਜ਼ਾਰ ਸਾਧਨ2 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਦਮ2 ਰਾਹE ਜੀਐਚਜੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ ੋਤ2 ਤ� ਐਮੀਸ਼ਨ ਿਵੱਚ 

ਕਮੀ ਿਕਵ5 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; 
  
• 30 ਜੂਨ 2007 ਤੱਕ, ਵੱਖ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀਐਚਜੀ ਐਮੀਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ2 ਦੀ 

ਸੂਚੀ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤ� ਪਿਹਲ2 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਈ ਜਾ ਸਕੇ; ਅਤੇ 

 
• 1 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੱਕ, ਵੱਖ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਧਨ2 ਦੀ ਸੂਚੀ +ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਾਧਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਵਿਨਯਮ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ।  
 

ਵਰMੇ 2007 ਿਵੱਚ, ਬੋਰਡ ਨI  ਨੌ ਵੱਖ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਧਨ2 ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਮੰਜੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 

ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਹੈ: “ਸਮਾਰਤਵੇ ਟ ਕ ਐਫੀਿਸ਼ਏਸੀਂ ”। ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਇਸ ਸਾਧਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

 
ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈਕਾਰਵਾਈਕਾਰਵਾਈਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾ ਦਾ ਦਾ ਵਰੇਵਾ ਵਰੇਵਾ ਵਰੇਵਾ ਵਰੇਵਾ  
 
ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ, ਕੁਝ ਨਵ5 ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰੋੜ +ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟ ੈਕਟਰ2 ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗ2 

+ਤੇ ਪਿਰਚਾਲਤ ਟ ੇਲਰ2 ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਤਕਨੀਕ2 ਲੱਗਾਕੇ ਜੀਐਚਜੀ ਐਮੀਸ਼ਨ ਘੱਟਾਵੇਗਾ, ਿਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਤੇਲ 

ਖਪਤ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰM2 ਜੀਐਚਜੀ ਐਮੀਸ਼ਨ ਘੱਟੇਗਾ। ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸਵੈ-

ਇੱਛਕ ਪ ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਏਜੰਸੀ (ਯੂ.ਐਸ. ਈਪੀਏ) 

ਸਮਾਰਟਵੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ ੋਗਰਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਿਜਸਨੰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਭੂਮੀ ਮਾਲ ਿਡਲੀਵਰੀ ਪ ਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧਤ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਰਟਵੇ ਪ ੋਗਰਾਮ 

ਏਯਰੋਡਾਇਨQ ਿਮਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਰੋਿਲੰਗ ਰਿਸਸਟ5ਸ ਟਾਯਰ ਿਜਹੀ ਤਕਨੀਕ2 ਨੰੂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ2 

ਟ ੈਕਟਰ2 ਅਤੇ ਟ ੇਲਰ2 ਨੰੂ ਪ ਮਾਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਤਕਨੀਕ2 ਲੱਗੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ 
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ਜਰੂਰੀ ਟ ੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟ ੇਲਰ ਲੋੜ2 ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟਵੇ ਪ ੋਗਰਾਮ +ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ। ਵੱਧ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ, 

ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਲਈ ਸਮਾਰਟਵੇ ਵਲ� ਪ ਮਾਣਤ ਟ ੈਕਟਰ2 ਅਤੇ ਟ ੇਲਰ2, ਸਮਾਰਟਵੇ ਵਲ� ਪ ਮਾਣਤ 

ਏਯਰੋਡਾਇਨQ ਿਮਕ ਤਕਨੀਕ2 ਅਤੇ ਘੱਟ-ਰੋਿਲੰਗ ਰਿਸਸਟ5ਸ ਟਾਯਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਯਰੋਡਾਇਨQ ਿਮਕ 

ਤਕਨੀਕ2 ਦੀ ਿਮਸਾਲ2 ਿਵੱਚ ਸਲੀਪਰ-ਕੈਬ ਟ ੈਕਟਰ2 ਿਵੱਚ ਸੰਘਿਟਤ ਛੱਤ ਫੇਯਿਰੰਗ; ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਸਕਰਟਸ, ਗੈਪ 

ਫੇਯਿਰੰਗਸ ਅਤੇ ਬਾੱਕਸ-ਪ ਕਾਰ ਟ ੇਲਰ2 +ਤੇ ਿਪਛਲੇ ਟ ੇਲਰ ਫੇਯਿਰੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  
 
ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਵੱਚ ਜੀਐਚਜੀ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ੋਜ਼ਨ ਆੱਕਸਾਈਡ (ਐਨਓਐਕਸ) 

ਐਮੀਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਟ ੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟ ੇਲਰ ਜੋ ਏਯਰੋਡਾਇਨQ ਿਮਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਰੋਿਲੰਗ ਰਿਸਸਟ5ਸ 

ਟਾਯਰ ਦੀ ਉਚੱਤ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਤੇਲ ਖਪਤ ਿਵੱਚ 7 ਤ� 10 

ਪ ਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੇਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ2ਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਲ ਖਪਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸੁਧਾਰ 

ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਵਰMੇ 2020 ਿਵੱਚ ਟੇਪਲਾਈਪ ਜੀਐਚਜੀ ਐਮੀਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜਏ-ਵਾਰ ਲੱਗਭਗ 1 ਿਮਿਲਯਨ ਿਮਿਟ ਕ 

ਟਨ CO2-ਇੱਕਵੇਲ5ਟ (MMT CO2e) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਭਗ 6.7 MMT CO2e ਤੱਕ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਟਾਫ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਨਵ5 ਤੇਲ ਦੀ ਉਚੱਤ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ ੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟ ੇਲਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਰਤ� ਿਵੱਚਲੇ 

ਟ ੈਕਟਰ2 ਅਤੇ ਟ ੇਲਰ2 ਿਵੱਚ ਉਚੱਤ ਤੇਲ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ2 ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਰM5 2010 ਤ� 2020 ਤੱਕ 

ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜੀਐਚਜੀ ਕਮੀ, ਰਾਜਏ-ਵਾਰ ਲੱਗਭਗ 7.8 MMT CO2e ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਾਰ 

ਲੱਗਭਗ 52.1 MMT CO2e ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੋੜ ਤੱਕ ਘੱਟੇਗੀ। ਸਟਾਫ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਿਕ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ 

ਿਵੱਚ ਵਰMੇ 2014 ਅਤੇ 2020 ਿਵੱਚ ਕ ਮ ਨਾਲ 4.3 ਅਤੇ 1.4 ਟਨ ਪ ਤੀ ਿਦਨ ਦੀ NOx ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 

ਕਮੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਦਾਰਥ2 ਅਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਏ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕ2 ਦੀ 

ਪ ਾਪਤੀ ਵੱਲ ਪ ਗਤੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ2ਗੀਆਂ।       
 
ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਲੰਮੇ-ਿਖਚੋਲੇ ਯੰਤਰ ਵਾਲੇ ਟ ੈਕਟਰ2 +ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ5ਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕPਿਕ ਲੋੜEਦੀ 

ਤਕਨੀਕ2 ਰਾਜਮਾਰਗ ਰਫਤਾਰ2 ਤੇ ਵੱਧ ਪ ਭਾਵੀ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਨਵ5 

ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 53-ਫੁੱਟ ਜ2 ਲੰਮੇ ਬਾੱਕਸ-ਪ ਕਾਰ ਦੇ ਟ ੇਲਰ ਅਤੇ ਟ ੈਕਟਰ ਜੋ ਉਹਨ2 ਨੰੂ ਿਖੱਚਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਲੋੜ2 

ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਏ ਤ� ਬਾਹਰ ਰਿਜਸਟਰਡ ਦੋਹੇ 

ਟ ੈਕਟਰ2 ਅਤੇ ਟ ੇਲਰ2 +ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼2 ਲਈ, ਬਾੱਕਸ-ਪ ਕਾਰ ਦਾ ਟ ੇਲਰ ਇੱਕ 

ਡ ਾਈ-ਵੈਨ ਟ ੇਲਰ ਜ2 ਇੱਕ ਰੇਫਰੀਜਰੇਿਟਡ-ਵੈਨ ਟ ੇਲਰ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ ਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਿਵਿਨਯਮ ਦੂਜੇ 

ਪ ਕਾਰ ਦੇ ਟ ੇਲਰ2 (ਿਮਸਾਲ ਵਜ�  53 ਫੁੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਲੰਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾੱਕਸ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਟ ੇਲਰ ਜ2 ਫਲੈਟਬੈਡ ਟ ੇਲਰ2, 

ਲਾੱਿਗੰਗ ਟ ੇਲਰ, ਡ ਾੱਪ ਫ ੇਮ ਟ ੇਲਰ, ਕਰਟੇਨ ਸਾਈਡ ਟ ੇਲਰ ਜ2 ਚੇਿਸਸ ਟ ੇਲਰ ਹਾਿਲੰਗ ਿਸ਼ਿਪੰਗ ਕੰਟੇਨਰ ਨੰੂ ਿਖੱਚਣ 

ਵਾਲੇ ਟ ੈਕਟਰ) ਨੰੂ ਿਖੱਚਣ ਵਾਲੇ ਟ ੈਕਟਰ2 +ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹE ਹੋਵੇਗਾ। ਅਿਧਿਕ ਤ ਆਪਾਤਕਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮਲੀਟਰੀ  
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ਿਵRਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਯਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਿਖਚੋਲੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਡ ੇਏਜ਼ ਟ ੈਕਟਰ ਿਜਹਨ2 ਨੰੂ ਏਆਰਬੀ 

ਵਲ� ਐਕਸਪ ੈਸ ਛੂਟ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨੰੂ ਵੀ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਅਧੀਨ ਲੋੜ2 ਤ� ਛੂਟ ਿਮਲੇਗੀ।  
 
ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲੱਖੇ ਪਾਲਣਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 
• ਿਮਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ, 2011 ਮਾੱਡਲ ਵਰMੇ ਜ2 ਅਗਲੇ ਮਾੱਡਲ ਵਰMੇ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਬਰਥ ਵਾਲੇ 

ਟ ੈਕਟਰ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਰਾਜਮਾਰਗ +ਤੇ 53-ਫੁੱਟ ਜ2 ਲੰਮੇ ਬਾੱਕਸ-ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਟ ੇਲਰ ਨੰੂ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ, 

ਦਾ ਯੂ.ਐਸ ਈਪੀਏ ਪ ਮਾਣਤ ਸਮਾਰਟਵੇ ਟ ੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟਵੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮ5 ਿਵੱਚ ਡੇਕੈਬ 

ਟ ੈਕਟਰ (ਿਬਨਾ ਸਲੀਪਰ ਬਰਥ ਵਾਲਾ) ਨੰੂ ਪ ਮਾਣਤ ਨਹE ਕਰ ਿਰਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੇਕੈਬ ਟ ੈਕਰ2 ਨੰੂ 

ਸਮਾਰਟਵੇ ਪ ਮਾਣਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹE ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂ.ਐਸ ਈਪੀਏ ਸਮਾਰਟਵੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ2 ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਘੱਟ-ਰੋਿਲੰਗ ਰਿਸਸਟSਸ ਟਾਯਰ2 ਦੀ ਿਮਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤ� ਸਾਰੇ ਪ ਭਾਵਤ 2011 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾੱਡਲ 

ਵਰMੇ ਦੇ ਟ ੈਕਟਰ2 ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ5 ਉਹਨ2 ਿਵੱਚ ਸਲੀਪਰ ਬਰਥ ਹੋਵੇ ਜ2 ਨਾ ਹੋਵੇ।  
 

• ਿਮਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2012 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ, ਸਲੀਪਰ ਬਰਥ ਵਾਲਾ ਜ2 ਤ� ਿਬਨਾ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਟ ੈਕਟਰ ਜੋ 

ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਰਾਜਮਾਰਗ +ਤੇ 53-ਫੁੱਟ ਜ2 ਲੰਮੇ ਬਾੱਕਸ-ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਟ ੇਲਰ ਨੰੂ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ, ਿਵੱਚ 

ਸਮਾਰਟਵੇ ਵਲ� ਮੰਜ਼ੂਰ ਘੱਟ-ਰੋਿਲੰਗ ਰਿਸਸਟSਸ ਟਾਯਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ 2010 ਮਾੱਡਲ ਵਰMੇ 

ਅਤੇ ਪਿਹਲ2 ਦੇ ਟ ੈਕਟਰ2 ਲਈ ਇੱਕਲੀ ਰੇਟ ੋਿਫਟ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 2010 ਜ2 ਪਿਹਲ2 

ਦੇ ਮਾੱਡਲ ਵਰMੇ ਦੇ ਟ ੈਕਟਰ2 ਨੰੂ ਘੱਟ-ਰੋਿਲੰਗ ਰਿਸਸਟSਸ ਟਾਯਰ ਲੈਣ ਤ� ਪਿਹਲ2 ਆਪਣੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਟਾਯਰ2 ਨੰੂ 

ਉਹਨ2 ਦੀ ਬਾਕੀ ਉਪਯੋਗੀ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।  
 

• ਿਮਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ, 2011 ਮਾੱਡਲ ਵਰMੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾੱਡਲ ਵਰMੇ ਦਾ 53-ਫੁੱਟ ਜ2 ਲੰਮਾ 

ਬਾੱਕਸ ਆਕਾਰ ਟ ੇਲਰ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰੇਫਰੀਜਰੇਿਟਡ ਟ ੇਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲੀਫੋਰਿਨਆ ਰਾਜਮਾਰਗ +ਤੇ 

ਿਕਸੇ ਟ ੈਕਟਰ ਵਲ� ਿਖੱਿਚਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਜ2 ਤੇ ਯੂ.ਐਸ ਈਪੀਏ ਪ ਮਾਣਤ ਸਮਾਰਟਵੇ ਟ ੇਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਜ2 ਿਫਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਰਟਵੇ ਵਲ� ਮੰਜ਼ੂਰ ਤਕਨੀਕ2 

ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮ5 ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਡ ਾਈ-ਵੈਨ ਟ ੇਲਰ ਯੂ.ਐਸ. ਈਪੀਏ ਸਮਾਰਟਵੇ 

ਪ ਮਾਣਤ ਹਨ। ਯੂ.ਐਸ. ਈਪੀਏ ਨI  ਰੇਫਰੀਜ਼ਰੇਿਟਡ ਟ ੇਲਰ2 ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ2 ਿਵਕਸਤ ਨਹE ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, 

ਹਾਲ2ਿਕ ਉਹ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮ5 ਿਵੱਚ, ਨਵ5 2011 ਮਾੱਡਲ ਵਰMੇ 

ਦੇ ਰੇਫਰੀਜ਼ਰੇਿਟਡ ਟ ੇਲਰ2 ਿਵੱਚ ਿਵਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਰਟਵੇ ਵਲ� ਮੰਜ਼ੂਰ ਤੱਤ ਿਫਟ ਹੋਣੇ 

ਜਰੂਰੀ ਹੋਵ2ਗੇ।  
 

• ਿਮਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ, 2010 ਮਾੱਢਲ ਵਰMੇ ਅਤੇ ਪਿਹਲ2 ਦੇ ਮਾੱਢਲ ਵਰMੇ ਦੇ 53-ਫੁੱਟ ਜ2 ਲੰਮੇ 

ਬਾੱਕਸ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਟ ੇਲਰ2 ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈਆਂ ਸਮਾਰਟਵੇ ਵਲ� ਮੰਜ਼ੂਰ ਤਕਨੀਕ2 
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ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਿਮਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2013, ਪਾਲਣਾ ਿਮਤੀ ਨੰੂ ਟ ੇਲਰ ਮਾਲਕ 

ਇੱਕ ਵੈਕਲਪੱਕ ਟ ੇਲਰ ਫਲੀਟ ਪਾਲਣਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 
ਇੱਥੇ ਦੋ ਪ ਸਤਾਵਤ ਵੈਕਲਪੱਕ ਟ ੇਲਰ ਫਲੀਟ ਪਾਲਣਾ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਟ ੇਲਰ ਫਲੀਟ ਦੇ ਨਾਪ +ਤੇ ਆਧਾਰਤ 

ਹੋਵ2ਗੀਆਂ। ਇਹ ਫਲੀਟ2 ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਟ ੇਲਰ2 ਨੰੂ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰMੇ 2015 ਜ2 

2016 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮ5 ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਿਦਆਂਗੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਿਰਵਹਨ ਰੇਫਰੀਜ਼ਰੇਸ਼ਨ ਈਕਾਈਆਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਰੇਫਰੀਜ਼ਰੇਿਟਡ-ਵੈਨ ਟ ੇਲਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖ ਵੈਕਲਪੱਕ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪ ਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਇਹ ਸੂਚੀ ਪਾਲਣਾ 

ਲਈ ਹੋਰ ਵਰMੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾPਦੀ ਹੈ ਿਕPਿਕ ਇਹਨ2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੂਜੇ ਏਆਰਬੀ ਿਵਿਨਯਮ, ਵਰਤ� ਿਵੱਚਲੇ 

ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰੀਵਹਨ ਰੇਫਰੀਜ਼ਰੇਸ਼ਨ ਈਕਾਈਆਂ (ਟੀਆਰਯੂ) ਅਤੇ ਟੀਆਰਯੂ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈਟ ਅਤੇ 

ਉਹ ਸੁਵੀਧਾਵ2 ਿਜੱਥੇ ਟੀਆਰਯੂ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ2ਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਏਅਰਬੋਰਨ ਟਾੱਕਿਸਕ ਿਨਯੰਤਰਣ ਸਾਧਨ 

ਮੁਤਾਬਕ ਚਲ2ਗੇ। 
 
ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ 53-ਫੁੱਟ ਜ2 ਲੰਮੇ ਬਾੱਕਸ-ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਟ ੇਲਰ2 ਨੰੂ ਿਖੱਚਣ ਵਾਲੇ ਟ ੈਕਟਰ2 ਦੇ ਮਾਲਕ2 ਅਤੇ 

53-ਫੁੱਟ ਜ2 ਲੰਮੇ ਬਾੱਕਸ-ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਟ ੇਲਰ2 ਦੇ ਮਾਲਕ2, 53-ਫੁੱਟ ਜ2 ਲੰਮੇ ਬਾੱਕਸ-ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਟ ੇਲਰ2, ਮੋਟਰ 

ਕੈਿਰਯਰ2 ਨੰੂ ਿਖੱਚਣ ਵਾਲੇ ਟ ੈਕਟਰ2 ਦੇ ਡ ਾਈਵਰ2 ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਆਧਾਰਤ ਿਸ਼ਪਰਸ ਜੋ 53-ਫੁੱਟ ਜ2 ਲੰਮੇ 

ਬਾੱਕਸ-ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਟ ੇਲਰ2 ਿਵੱਚ ਮਾਲ ਿਸ਼ਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, +ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।  
 

ਤਲੁਨਾ ਯਗੋ ਸੰਘੀ ਿਵਿਨਯਮਤਲੁਨਾ ਯਗੋ ਸੰਘੀ ਿਵਿਨਯਮਤਲੁਨਾ ਯਗੋ ਸੰਘੀ ਿਵਿਨਯਮਤਲੁਨਾ ਯਗੋ ਸੰਘੀ ਿਵਿਨਯਮ 
 
ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤ� ਜੀਐਚਜੀ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਯੋਗ ਸੰਘੀ ਿਵਿਨਯਮ ਨਹE ਹਨ। +ਤੇ 

ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਅਮ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਸੰਘੀ ਪ ੋਗਰਾਮ, ਯ.ੂਐਸ. ਈਪੀਏ ਸਮਾਰਟਵੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 

ਪ ੋਗਰਾਮ +ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। 
 

ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ2ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ2ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ2ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ2 ਅਤ ੇਏਜੰਸੀ ਸੰਪਰਕ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਅਤ ੇਏਜੰਸੀ ਸੰਪਰਕ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਅਤ ੇਏਜੰਸੀ ਸੰਪਰਕ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਅਤ ੇਏਜੰਸੀ ਸੰਪਰਕ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ 
 
ਏਆਰਬੀ ਸਟਾਫ ਨI  ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਰਣ2 ਦਾ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੇਰਵਾ (ਆਈਐਸਓਆਰ), ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ ਭਾਅ ਦਾ 

ਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਹੈ: ਸਟਾਫ ਿਰਪੋਰਟ: ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤ� ਗ ੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੰੂ 

ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਧਾਰਣਾ +ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਸਤਾਵਤ ਰੂਲਮੇਿਕੰਗ, ਜਨਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ 

ਕਾਰਣਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੇਰਵਾ।  
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ਪ ਸਤਾਵਤ ਨਵE ਿਵਿਨਆਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਸਓਆਰ ਦੀ ਪ ਤੀਆਂ ਏਆਰਬੀ ਦੀ ਹੇਠ2 ਿਦੱਤੀ 

ਗਈ ਵੈਬਸਾਈਟ +ਤੇ ਐਕਸੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜ2 ਜਨਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਏਅਰ ਿਰਸੋਰਿਸਸ 

ਬੋਰਡ, 1001 I ਸਟ ੀਟ ਐਡ ਐਨਵਾਯਰਨਮ5ਟਲ ਸਰਿਵਿਸਸ ਸ5ਟਰਂ , ਪਿਹਲੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਸੈਕਰਾਮ5ਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ, 

95814, (916) 322-2990 ਤ� ਿਮਤੀ 11 ਿਦਸੰਬਰ 2008 ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ 45 ਿਦਨ 

ਪਿਹਲ2 ਪ ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 
ਇਸਦੀ ਪੂਰਨਤਾ +ਤੇ, ਕਾਰਣ2 ਦਾ ਅਖੀਰਵਾ ਵੇਰਵਾ (ਐਫਐਸਓਆਰ) ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ ਤੀਆਂ ਲਈ 

ਇਸ ਨU ਿਟਸ ਿਵੱਚ ਏਜੰਸੀ ਸੰਪਰਕ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ2 ਹੇਠ2 ਦੱਸੀ ਗਈ ਏਆਰਬੀ ਦੀ 

ਵੈਬਸਾਈਟ +ਤੇ ਐਕਸੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 
ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਤ� ਸੰਬੰਧਤ ਪ ਸ਼ਨ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਏਜੰਸੀ ਸੰਪਰਕ ਬੰਿਦਆਂ, ਡੈਿਨਯਲ 

ਹਾਵੇਲਟੀ (Daniel Hawelti), ਏਅਰ ਿਰਸੋਰਿਸਸ ਇੰਜੀਨੀਯਰ, ਆੱਨ-ਰੋੜ ਹੈਵੀ-ਿਡਉਟੀ ਡੀਜ਼ਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ 

(626) 450-6149 ਤੇ ਜ2 ਈਮੇਲ ਰਾਹE dhawelti@arb.ca.gov ਤੇ ਜ2 ਐਲੇਕਸ ਸ2ਤੋਸ (Alex Santos), 

ਸਟਾਫ ਹਵਾ ਪ ਦੂਸ਼ਣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗ, ਆੱਨ-ਰੋੜ ਹੈਵੀ-ਿਡਉਟੀ ਡੀਜ਼ਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ (626) 575-6682 ਜ2 ਈਮੇਲ 

ਰਹE asantos@arb.ca.gov ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 
ਹੋਰ, ਏਜੰਸੀ ਪ ਤੀਿਨੱਧ ਅਤੇ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਬੈਕ-ਅੱਪ ਸੰਪਰਕ ਬੰਦੇ, ਿਜਹਨ2 ਨੰੂ ਪ ਸਤਾਵਤ ਪ ਬੰਧਕੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਸੰਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਪਦਾਰਥਕ ਪ ਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੋਰੀ ਐਿਡ ਓਨੀਂ  (Lori Andreoni), ਪ ਬੰਧਕ, ਬੋਰਡ ਪ ਬੰਧ 

ਅਤੇ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕੋ-ਆੱਰਡੀਨI ਸ਼ਨ ਈਕਾਈ, (916) 322-4011 ਜ2 ਐਮੀ ਵਾਈਿਟੰਗ (Amy Whiting), 

ਿਵਿਨਅਮ ਕੋ-ਆੱਰਡੀਨI ਟਰ, (916) 322-6533 ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨI  ਇਸ ਰੂਲ ਮੇਿਕੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ 

ਿਰਕਾੱਰਡ ਸੰਕਿਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਸ +ਤੇ ਇਹ ਪ ਸਤਾਵ ਆਧਾਰਤ 

ਹੈ। ਇਹ ਸਮਗਰੀ ਸੰਪਰਕ ਬੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ +ਤੇ ਜ2ਚ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।  
 
ਇਹ ਨU ਿਟਸ, ਆਈਐਸਓਆਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਿਵਿਨਆਮਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਐਫਐਸਓਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. 

ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਰੂਲਮੇਿਕੰਗ ਲਈ www.arb.ca.gov/regact/2008/ghghdv08/ghghdv08.htm ਤੇ 

ਏਆਰਬੀ ਵੈਬਸਾਈਟ +ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ।  
 

ਜਨਤੱਕ ਏਜੰਸੀਆ ਂਅਤ ੇਪ ਭਾਵਤ ਿਵਵਸਾਇਆ ਂਅਤ ੇਬੰਿਦਆ ਂਲਈ ਲਾਗਤਜਨਤੱਕ ਏਜੰਸੀਆ ਂਅਤ ੇਪ ਭਾਵਤ ਿਵਵਸਾਇਆ ਂਅਤ ੇਬੰਿਦਆ ਂਲਈ ਲਾਗਤਜਨਤੱਕ ਏਜੰਸੀਆ ਂਅਤ ੇਪ ਭਾਵਤ ਿਵਵਸਾਇਆ ਂਅਤ ੇਬੰਿਦਆ ਂਲਈ ਲਾਗਤਜਨਤੱਕ ਏਜੰਸੀਆ ਂਅਤ ੇਪ ਭਾਵਤ ਿਵਵਸਾਇਆ ਂਅਤ ੇਬੰਿਦਆ ਂਲਈ ਲਾਗਤ 
 
ਬੋਰਡ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਲਾਗਤ2 ਜ2 ਬੱਚਤ2 ਤ� ਸੰਬੰਧਤ ਉਦੇਸ਼ ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ਤ� ਜਨਤੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ 

ਿਨਜੀ ਲੋਕ2 ਅਤੇ ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਵਲ� ਹੇਠ2 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ2 ਦੀ ਉਚੱਤ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਧਾਰਾ 11346.5(ਏ)(5) ਅਤੇ 11346.5(ਏ)(6) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨI  

ਿਨਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹE ਹੋਵੇਗਾ: ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਸੰਘੀ ਫੰਿਡੰਗ ਿਵੱਚ 

ਲਾਗਤ2 ਜ2 ਬੱਚਤ2; ਜ2 ਿਕਸੇ ਸਥਾਨੱਕ ਏਜੰਸੀ ਜ2 ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਨੰੂ ਲਾਗਤ2 ਜ2 ਆਦੇਸ਼ ਭਾਵ5 ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ, 

ਿਸਰਲੇਖ 2, ਿਡਵੀਜ਼ਨ 4, ਭਾਗ 7 (ਧਾਰਾ 17500 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਰਾਜਏ ਵਲ� ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇ 

ਜ2 ਨਾ ਹੋਵੇ; ਜ2 ਰਾਜਏ ਜ2 ਸਥਾਨੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਿਵਵੇਕਾਧੀਨ ਲਾਗਤ ਜ2 ਬੱਚਤ2। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨI  

ਿਨਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਾਜਏ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਿਵਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪੈਟ ੋਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ ਬੰਧਨ ਿਜਿਲਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ ਦੂਸ਼ਣ 

ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਜਿਲਆਂ (ਿਜਲੇ) ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਰਬੀ ਨੰੂ ਲਾਗਤ2 ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਲਾਗਤ2 ਪਵ2ਗੀਆਂ। 

ਦੂਜੇ ਰਾਜਏ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਪ ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਲਾਗਤ ਜ2 ਬੱਚਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹE ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  
 
ਸਟਾਫ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਨਅਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਰਬੀ ਨੰੂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਜਿਲਆਂ ਅਤੇ ਸੀਐਚਪੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਨੁਬੰਧ ਲਾਗਤ2 ਸਮੇਤ, ਵਰMੇ 2010 ਤ� 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਿਮਆਦ 

ਲਈ ਲੱਗਭਗ 68 ਿਮਿਲਯਨ ਡਾੱਲਰ (2008 ਡਾੱਲਰ) ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ2 ਦਾ ਲੱਗਭਗ 3.5 ਿਮਿਲਯਨ 

ਡਾੱਲਰ ਪ ਤੀ ਵਰMੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੇਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ2ਦੀ ਹੈ।  
 
ਇਹ ਿਵਿਨਆਮੱਕ ਪ ਸਤਾਵ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, ਏਆਰਬੀ ਸਟਾਫ ਨI  ਪ ਤੀਿਨਧ ਿਨਜੀ ਬੰਿਦਆਂ ਜ2 ਿਵਵਸਾਇਆਂ 

+ਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਆਰਥਕ ਪ ਭਾਵ2 ਦਾ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ। ਬੋਰਡ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਲਾਗਤ2 ਜ2 ਬੱਚਤ2 ਤ� 

ਸੰਬੰਧਤ ਉਦੇਸ਼ ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ਤ� ਿਨਜੀ ਲੋਕ2 ਅਤੇ ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਵਲ� ਹੇਠ2 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ2 ਦੀ 

ਉਚੱਤ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   
 
ਆਮਤੌਰ ਤੇ, ਟ ੈਕਟਰ2 ਅਤੇ 53-ਫੁੱਟ ਜ2 ਲੰਮੇ ਬਾੱਕਸ ਪ ਕਾਰ ਦੇ ਟ ੇਲਰ2 ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ 

ਮੁਤਾਬਕ ਏਯਰੋਡਾਇਨQ ਿਮਕ ਤਕਨੀਕ2 ਅਤੇ ਘੱਟ-ਰੋਿਲੰਗ ਰਿਸਸਟSਸ ਟਾਯਰ2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ 

ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਲਾਗਤ2 ਦਾ ਭੁੱਗਤਾਨ ਕਰ2ਗੇ। ਸਟਾਫ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਰਟਵੇ ਟ ੈਕਟਰ-

ਟ ੇਲਰ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਲਾਗਤ ਲੱਗਬਗ 5000 ਡਾੱਲਰ ਹੈ। ਹਾਲ2ਿਕ, ਉਦਯੋਿਗਕ ਔਸਤ ਟ ੇਲਰ-ਤ�-ਟ ੈਕਟਰ ਅਨੁਪਾਤ 

ਦਾ 2.5 ਤ� 1 ਪ ਤੀ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਸਤ ਲਾਗਤ 9200 ਡਾੱਲਰ ਪ ਤੀ ਮਾਲਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਇਹਨ2 ਲੋੜ2 ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਏ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ ੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।  
 
ਸਹੀ ਟ ੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟ ੇਲਰ ਪਿਰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤੇਲ ਖਪਤ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਪਿਰਚਾਲਨ 

ਲਾਗਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਮਸਾਲ ਵਜ�, ਵਰMੇ 2010 ਿਵੱਚ, ਮੰਨ ਲਵੋ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 

ਸਹੀ ਟ ੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟ ੇਲਰ ਿਵੱਚ ਰਾਜਮਾਰਗ +ਤੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਪਿਰਚਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8 ਪ ਤੀਸ਼ਤ ਤੇਲ 

ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 3.14 ਡਾੱਲਰ ਪ ਤੀ ਗੈਲਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਟ ੈਕਟਰ ਅਤੇ 



  9 

ਟ ੇਲਰ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਬਚੱਤ2 ਲੱਗਬਘ 4200 ਡਾੱਲਲ ਪ ਤੀ ਵਰMੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਬੱਚਤ 1.5 ਵਰMੇ ਿਵੱਚ 

ਸਮਾਰਟਵੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਹੀ ਟ ੈਕਟਰ2 ਅਤੇ ਟ ੇਲਰ2 ਦੇ ਫਲੀਚ ਪਿਰਚਾਲਕ2 

ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਪਿਰਚਾਲਕ2 ਵਲ� ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਬੱਚਤ ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਤ� ਤੇਲ ਆਰਥਕਤਾ ਿਵੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਿਰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਬੱਚਤ2 ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ 

ਲਾਹੇ ਲਾਗਤ ਤ� ਲੱਗਬਗ ਦੋਗੁਣੇ ਹਨ।  
 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨI  ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ 

ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਨੰੂ ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਏ-ਵਾਰ ਪ ਤੀਕੂਲ ਆਰਥਕ ਪ ਭਾਅ ਨਹE 

ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਏ ਿਵੱਚਲੇ ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਜ2 ਪ ਤੀਿਨੱਧ ਿਨਜੀ ਬੰਿਦਆਂ +ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ ਤੀਸਪਰਧਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। +ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ ਸਤਾਿਵਤ ਿਵਵਸਾਇਆਂ 

ਵਲ� ਪ ਭਾਵਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਵਸਾਏ ਏਅਰੋਡਾਇਨQ ਿਮਕ ਤਕਨੀਕ2 ਅਤੇ ਘੱਟ-ਰੋਿਲੰਗ ਰਿਸਸਟSਸ ਟਾਯਰ2 ਦੀ 

ਪ ਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਪਰਲੀ ਲਾਗਤ2 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ ਤੀਕੂਲ ਪ ਭਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹਨ2 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ2 ਤ� ਘੱਟੀ ਤੇਲ ਵਰਤ� ਤ� ਬਚੱਤ2 ਰਾਹE ਘੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੇਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ2ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਤ� ਇਹ ਅਪੇਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ2ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨ2 ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਲਈ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਬੱਚਤ2 ਹੋਵ2ਗਾ ਜੋ ਸਮਾਰਟਵੇ ਉਪਕਰਣ2 ਅਤੇ ਟਾਯਰ2 ਦੇ ਨਾਲ ਟ ੈਕਟਰ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨ2 ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਟ ੇਲਰ2 ਨੰੂ ਵੀ ਿਖੱਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਵਵਸਾਏ ਿਜਹਨ2 ਿਵੱਚ ਏਅਰੋਡਾਇਨQ ਿਮਕ ਤਕਨੀਕ 

ਅਤੇ ਘੱਟ-ਰੋਿਲੰਗ ਰਿਸਸਟSਸ ਟਾਯਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਜਹਨ2 ਕੋਲ ਟ ੈਕਟਰ ਨਹE ਹਨ ਜ2 ਸੰਚਾਲਤ ਨਹE 

ਕਰਗੇ - ਿਜਹਨ2 ਿਵੱਚ ਟ ੇਲਰ ਫਲੀਟ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਚਤ ਿਸ਼ਪਰ2 ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤ� ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 

ਲਾਗਤ2 ਨਹE ਘੱਟਾ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੇਲ ਲਾਗਤ2 ਲਈ ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁੱਗਤਾਨ ਨਹE ਕਰਦੇ। ਪਰ ਏਆਰਬੀ 

ਸਟਾਫ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਸਮਾਰਟਵੇ ਉਪਕਰਣ2 ਅਤੇ ਟਾਯਰ2 ਵਾਲੇ ਟ ੇਲਰ2 ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਝ 

ਤੇਲ ਬੱਚਤ ਗੈਰ-ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਤ� ਮੁੱਲ ਢ2ਿਚਆਂ ਰਾਹE ਟ ੇਲਰ ਮਾਲਕ2 ਨਾਲ ਸ2ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਹਨ2 ਟ ੇਲਰ2 ਦੇ 

ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤੇਲ ਬੱਚਤ ਪ ਤੀਿਬੰਿਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
 
ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਧਾਰਾ 11346.3 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨI  ਿਨਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪ ਸਤਾਵਤ 

ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਰਾਜਏ ਿਵੱਚਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜ2 ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ, ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ 

ਰਾਜਏ ਿਵੱਚਕਾਰ ਨਵ5 ਿਵਵਸਾਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜ2 ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮ5 ਿਵੱਚ 

ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਰਾਜਏ ਿਵੱਚਕਾਰ ਿਵਵਸਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ +ਤੇ ਪ ਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।  
 
ਵੱਡੇ ਫਲੀਟ2 ਿਜੱਥੇ ਟ ੇਲਰ ਤ� ਟ ੈਕਟਰ ਅਨੁਪਾਤ +ਚ ਹੈ, +ਤੇ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਵਲ� ਲੱਗਾਈ ਗਈ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ 

ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੰੂਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ ਭਾਵਤ ਫਲੀਟ2 ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਿਵਵਸਾਏ ਕੁਝ ਵਿਰMਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ 

ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ +ਤੇ ਪੂਰਨ ਿਰਟਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹE ਕਰ2ਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਵਪਾਰ ਸੰਚਤ ਹੋਣ (ਜ2 
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ਜੁੜਨ), ਮਾਲਕ ਬਦਲਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ (ਆਪਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਜਾਏ) ਜ2 ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਥ2 

ਬਦਲਣਾ ਚੁਣ2ਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੰਭਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਹੋਰ ਿਵਵਸਾਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਵ2ਗੇ ਜ2 ਮੌਜ਼ੂਦਾ 

ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਏਅਰੋਡਾਇਨQ ਿਮਕ ਤਕਨੀਕ2 ਅਤੇ ਘੱਟ-ਰੋਿਲੰਗ ਰਿਸਸਟSਸ ਟਾਯਰ2 

ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ, ਿਵਤਰਣ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖਰੱਖਾਵ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸਤਰਤ ਹੋਣ। ਪ ਸਤਾਵਤ 

ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪ ਭਾਅ ਦੇ ਵੇਰਵੇ-ਵਾਰ ਿਨਰਧਾਰਣ ਆਈਐਸਓਆਰ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨI  ਸੀਸੀਆਰ(CCR), ਿਸਰਲੇਖ 1, ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 

ਿਕ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਛੋਟੇ ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਨੰੂ ਪ ਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਟਾਫ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਛੋਟੇ ਿਵਵਸਾਏ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟ ੇਲਰ ਨਹE ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਟ ੇਲਰ ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਬੰਧ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਿਵਵਸਾਇਆਂ 

ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਵਵਸਾਇਆਂ +ਤੇ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪ ਭਾਅ ਦਾ ਵੇਰਵੇ-ਵਾਰ ਿਨਰਧਾਰਣ 

ਆਈਐਸਓਆਰ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਧਾਰਾਵ2 11346.3(ਸੀ) ਅਤੇ 11346.5(ਏ)(11) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨI  

ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਲੋੜ2 ਜੋ ਿਵਵਸਾਇਆਂ +ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਰਾਜਏ ਦੇ 

ਲੋਕ2 ਦੀ ਸੇਹਤ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਲੋੜ2 ਿਵਿਨਯਮ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ 

ਹਨ। ਪ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ� ਿਬਨਾ, ਅਸੀ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਐਮੀਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਘਾਟ ਅਤੇ 

ਜਨਤੱਕ ਸੇਹਤ ਲਾਹੇ ਪ ਾਪਤ ਨਹE ਕਰ ਸਕਦੇ।  
 
ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ +ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ2, ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨਾ 

ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਬੋਰਡ ਵਲ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਚੱਤ ਿਵਕਲੱਪ +ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹE ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ2 ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ +ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਿਧਆਨ ਲੈ ਆਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੱਧ 

ਪ ਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪ ਸਤਾਵਤ ਹੈ ਜ2 ਇਹ ਪ ਸਤਾਵਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ� ਪ ਭਾਵਤ ਿਨਜੀ ਲੋਕ2 ਲਈ 

ਉਹਨੀ ਹੀ ਪ ਭਾਵੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬੋਝ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।  
 

ਿਟੱਪਣੀਆ ਂਜਮਾ ਕਰਨਾਿਟੱਪਣੀਆ ਂਜਮਾ ਕਰਨਾਿਟੱਪਣੀਆ ਂਜਮਾ ਕਰਨਾਿਟੱਪਣੀਆ ਂਜਮਾ ਕਰਨਾ 

 
ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਮੰੁਹ ਤ� ਬੋਲਕੇ ਜ2 ਿਲੱਿਖਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਤ� ਪਿਹਲ2 ਈਮੇਲ ਜ2 

ਦੂਜੀ ਤਰM2 ਿਲੱਖਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵਲ� ਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਿਲੱਿਖਤ ਿਟੱਪਣੀਆਂ 

ਭੌਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਜਮਾ ਨਹE ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਗ� ਿਮਤੀ ਿਮਤੀ ਿਮਤੀ ਿਮਤੀ 10 10 10 10 ਿਦਸੰਬਰ ਿਦਸੰਬਰ ਿਦਸੰਬਰ ਿਦਸੰਬਰ 2008 2008 2008 2008 ਨੰੂ ਦੋਪਿਹਰੀ ਨੰੂ ਦੋਪਿਹਰੀ ਨੰੂ ਦੋਪਿਹਰੀ ਨੰੂ ਦੋਪਿਹਰੀ 12121212....00 00 00 00 ਵਜ ੇਤ� ਵਜ ੇਤ� ਵਜ ੇਤ� ਵਜ ੇਤ� 

ਪਿਹਲ2ਪਿਹਲ2ਪਿਹਲ2ਪਿਹਲ2 ਪ ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲੱਖੇ ਪਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:  
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ਡਾਕ ਪਤਾ: ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਲਰਕ, ਏਅਰ ਿਰਸੋਰਿਸਸ ਬੋਰਡ 

1001 I ਸਟ ੀਟ, ਸੈਕਰਾਮ5ਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ 95814 

 
ਇਲੈਕਟ ਾੱਿਨਕ ਜਮਾ:  http://www.arb.ca.gov/lispub/comm/bclist.php   

 
ਫੈਕਸ ਜਮਾ: (916) 322-3928 

 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨU ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਜਨਤੱਕ ਿਰਕਾੱਰਡ ਐਕਟ (ਸਰਕਾਰ ਕੋਡ, §6250 et seq.) ਅਧੀਨ, 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਲੱਿਖਤ ਅਤੇ ਮੌਿਖਕ ਿਸ਼ਕਾਅਤ2, ਸੰਲਗਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਿਮਸਾਲ ਵਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ, 

ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਆਿਦ) ਜਨਤੱਕ ਿਰਕਾੱਰਡ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਜ2ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੂਗਲ, ਯਾਹੂ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਸਰਚ ਇੰਜ਼ਨ ਰਾਹE ਉਪਲਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਬੋਰਡ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜEਦੀ ਨਹE ਹੈ, ਿਕ ਿਲੱਿਖਤ ਿਬਆਨ ਦੀ 30 ਪ ਤੀਆਂ ਜਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਿਕ 

ਸਾਰੇ ਿਲੱਿਖਤ ਿਬਆਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ 10 ਿਦਨ2 ਪਿਹਲ2 ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ2 ਜੋ ਏਆਰਬੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ 

ਬੋਰਡ ਮSਬਰਾਨ2 ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਿਟੱਪਣੀ +ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰM2 ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ2 ਹੋਵੇ। ਬੋਰਡ ਲੋਕ2 ਨੰੂ ਸਟਾਫ ਦਾ 

ਿਧਆਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ2 ਹੀ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਸੁਝਾਅ ਵੱਲ ਿਲਆਉਣ 

ਲਈ ਪ ੇਰਦਾ ਹੈ।   
 

ਵਧੈਾਨਕ ਅਿਧਕਰਣ ਅਤ ੇਸੰਦਰਭਵਧੈਾਨਕ ਅਿਧਕਰਣ ਅਤ ੇਸੰਦਰਭਵਧੈਾਨਕ ਅਿਧਕਰਣ ਅਤ ੇਸੰਦਰਭਵਧੈਾਨਕ ਅਿਧਕਰਣ ਅਤ ੇਸੰਦਰਭ 

 
ਇਹ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੇਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੋਡ ਧਾਰਾ 38510, 38560, 39560.5, 39600, 

39601 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਿਧਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪ ਸਤਾਵਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੋਡ ਧਾਰਾ 

38560, 39560.5, 38580 ਅਤੇ 39600 ਨੰੂ ਲਾਗੂ, ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ ਸਤਾਵਤ ਹੈ।  

    

ਸਣੁਵਾਈ ਪ ਿਕ ਆਵ2ਸਣੁਵਾਈ ਪ ਿਕ ਆਵ2ਸਣੁਵਾਈ ਪ ਿਕ ਆਵ2ਸਣੁਵਾਈ ਪ ਿਕ ਆਵ2 
 
ਜਨਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਡ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਪ ਬੰਧਕੀ ਪ ਿਕ ਆ ਐਕਟ, ਿਸਰਲੇਖ 2, ਿਡਵੀਜ਼ਨ 3, ਭਾਗ 1, 

ਪਾਠ 3.5 (ਖੰਡ 11340 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
 
ਜਨਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਦ, ਬੋਰਡ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤ� ਪ ਸਤਾਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜ2 ਗੈਰ-ਵਾਸਤਵਕ ਜ2 ਿਵਆਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ 

ਸੰਸ਼ੋਧਨ2 ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਿਨਆਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਧਾਰਣ ਧਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੂਜੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ2 ਦੇ ਨਾਲ ਪ ਸਤਾਵਤ 

ਿਵਿਨਆਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਧਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੰਸ਼ੋਧਤ ਪਾਠ ਮੂਲ ਪ ਸਤਾਵਤ ਪਾਠ ਤ� ਕਾਫੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
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ਜੋ ਲੋਕ2 ਨI  ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨU ਿਟਸ ਤੇ ਲੱਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪ ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ; ਅਿਜਹੇ ਮੌਕੇ ਿਵੱਚ, ਪੂਰਨ ਿਵਿਨਆਮਕ ਪਾਠ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਪਸ਼ਟ 

ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ2 ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਧਾਰਣਾ ਤ� ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ 15 ਿਦਨ ਪਿਹਲ2 ਿਲੱਿਖਤ ਿਟੱਪਣੀ ਲਈ  

ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।   
 
ਲੋਕ ਏਆਰਬੀ ਦੇ ਜਨਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਏਅਰ ਿਰਸੋਰਿਸਸ ਬੋਰਡ, 1001 I ਸਟ ੀਟ, ਿਵਜ਼ੀਟਰਸ ਐਡ ਂ

ਐਨਵਾਯਰਨਮSਟਲ ਸਰਿਵਿਸਸ ਸ5ਟਰ, ਪਿਹਲੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਸੈਕਰਾਮ5ਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ, 95814, (916) 322-

2990 ਤ� ਸੰਸ਼ੋਧਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਪਾਠ ਦੀ ਪ ਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
  ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਏਅਰ ਿਰਸੋਰਿਸਸ ਬੋਰਡ 

 
 
 
 
  ਜੇਮਸ ਐਮ. ਗੋਲਡਸਟੀਨ (James N. Goldstene) 

  ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ 
 
ਿਮਤੀ: 14 ਅਕਟੁਬਰ 2008 

 
 
 
ਉਰਜਾ ਚੁਣੌਤੀ ਿਜਸਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸਤਵਕ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਿਨਵਾਸੀ ਨੰੂ ਉਰਜਾ 

ਉਪਭੋਗ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨ2 ਸੌਖੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਜਹਨ2 ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਰਜਾ ਲਾਗਤ2 ਨੰੂ 

ਘੱਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ www.arb.ca.gov ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ। 

 


