ਿਸਰਲੇ ਖ 13 ਅਤੇ 17.
17. ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਏਅਰ ਿਰਸੋਰਿਸਸ ਬੋਰਡ
ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆੱਨਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤ" ਐਮੀਸ਼ਨ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਅਮ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਫੇ ਜ਼ ਟ,ਕ, ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਅਤੇ ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਗੱਡੀਆਂ, ਗਿਤਸ਼ੀਲ ਕਾਰਗੋ
ਆੱਫ-ਰੋੜ ਗੱਡੀਆਂ, ਡ,ਏ
ਹ1ਡਿਲੰਗ ਉਪਕਰਣ,
ਉਪਕਰਣ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਇੰ ਜ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ
ਉਪਕਰਣ, ਭਾਰੀ ਇੰ ਜ਼ਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਰੇਚਨ ਐਮੀਸ਼ਨ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਜ5ਚ
ਪ,ਿਕ,ਆਵ5 ਅਤੇ ਿਵਵਸਾਇਕ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਆਈਡਿਲੰਗ ਲਈ ਿਵਿਨਯਮ5 ਿਵੱਚ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ5 6ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਜਨਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨ9ਿਟਸ
ਏਅਰ ਿਰਸੋਰਿਸਸ ਬੋਰਡ (ਏਆਰਬੀ ਜ5 ਬੋਰਡ) ਹੇਠ5 ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਮ= ਅਤੇ ਥ5 6ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਵੱਚ ਸੰ ਚਾਿਲਤ
ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤ" ਡੀਜ਼ਲ ਪਰਿਟਕੁਲੇਟ ਸਮਗਰੀ (ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ), ਨਾਈਟ,ੋਜ਼ਨ ਦੇ
ਆੱਕਸਾਈਡ (NOx) ਅਤੇ ਗ,ੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ5 ਦੇ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਿਵਿਨਯਮ ਧਾਰਣ ਕਰਨ 6ਤੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਿਕਸੇ ਰਾਜਏ-ਿਵੱਚਲੇ ਜ5 ਰਾਜਏ ਤ" ਬਾਹਰਲੇ ਮੋਟਰ ਕੈਿਰਯਰ,
ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ-ਆਧਾਰਤ ਬ,ੋਕਰ ਜ5 ਕੋਈ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੋ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਡੀਆਂ ਿਕਰਾਏ ਤੇ
ਲ1 ਦਾ ਜ5 ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਲੋ ੜ5 ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਿਵਿਨਯਮ ਅਤੇ
ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਧਾਨ ਹੋਰ ਪਾਲਣਾ ਲਚੀਲਾਪੁਣਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਿਵਿਨਯਮ5 ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਪ,ਭਾਵੀ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ, ਲਈ ਕਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਿਵਿਨਯਮ5 ਿਵੱਚ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ5 6ਤੇ ਵੀ ਿਧਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ
ਪ,ਸਤਾਵ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਪੋਰਟ5 ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਮੋਡਲ ਰੇਲ ਯਾਰਡ ਿਵੱਚ ਗਿਤਸ਼ੀਲ ਕਾਰਗੋ
ਰੱਖਰੱਖਾਵ ਉਪਕਰਣ, ਜਨਤੱਕ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵ5 ਵਲ" ਮਾਲਕਤਾ ਜ5 ਸੰ ਚਾਲਤ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੇ ਆੱਨ-ਰੋੜ
ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਡ,ੇਏਜ਼ ਟ,ਕ, ਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਨਵ= ਅਤੇ ਵਰਤ"
ਿਵੱਚਲੇ ਟ,ਕ5 ਲਈ ਆਈਡਿਲੰਗ ਐਮੀਸ਼ਨ ਘੱਟਾਉਣ, ਭਾਰੀ ਇੰ ਜ਼ਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਰੇਚਨ ਐਮੀਸ਼ਨ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਜ5ਚ
ਪ,ਿਕ,ਆਵ5, ਪੋਰਟੇਬਲ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਲਈ ਹਵਾਈ ਜ਼ਿਹਰ ਿਨਯੰ ਰਤਣ ਸਾਧਨ (ਏਟੀਸੀਐਮ) ਦਾ ਮੁੱਲ-ਅੰ ਕਣ 50
ਹਾੱਰਸਪਾੱਵਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਉਪਕਰਣ ਪੰ ਜੀਕਰਣ ਪ,ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ
ਿਵਿਨਯਮ5 ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਨ9ਿਟਸ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ
ਲਈ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਸਾਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਿਰਪੋਰਟ (ਕਾਰਨ5 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੇਰਵਾ) ਅਤੇ ਇੱਕ
ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵੇਰਵੇ ਿਵੱਚ ਿਵਿਨਯਮ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਜ5 ਉਹਨ5
ਦੇ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਸਹਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਿਮਤੀ:

11 ਿਦਸੰ ਬਰ, 2008

ਸਮ5:

ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜੇ

ਥ5:

ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਏਜੰ ਸੀ
ਏਅਰ ਿਰਸੋਰਿਸਸ ਬੋਰਡ
ਬਾਏਰਨ ਸ਼ੇਰ ਆਡੀਟੋਿਰਯਮ, ਦੂਜੀ ਮੰ ਜ਼ਲ
1001 I ਸਟ,ੀਟ
ਸੈਕਰਾਮ=ਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ 95814

ਇਸ ਮਦ 6ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੋ-ਿਦਨ5 ਦੀ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਿਮਤੀ 11 ਿਦਸੰ ਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9.00
ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਮਤੀ 12 ਿਦਸੰ ਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8.00 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ
ਤੇ, ਇਸ ਮਦ 6ਤੇ ਿਮਤੀ 12 ਿਦਸੰ ਬਰ, 2008 ਤੱਕ ਿਵਚਾਰ ਨਹI ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਦਨ ਦਾ
ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ" ਇਸ ਮਦ 6ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੈਠਕ ਲਈ ਏਜੰ ਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਜੋ
ਿਮਤੀ 11 ਿਦਸੰ ਬਰ, 2008 ਤ" ਘੱਟ ਤ" ਘੱਟ ਦਸ ਿਦਨ ਪਿਹਲ5 ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ,ਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਨੂੰ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ
ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਨਵI ਅਤੇ 6ਤੇ ਉਠ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕ5 ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲੋ ਕ5 ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀ
ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰ ਵੇਦੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾਵ5 ਵਾਲੇ ਬੰ ਿਦਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸਮਗਰੀ ਬ,ੇਲ, ਵੱਡੇ ਿਪ,ੰ ਟ5,
ਆਡੀਓ ਕੈਸਟ ਜ5 ਕੰ ਪਊਟਰ ਿਡਸਕ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹਯੋਗ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਅਸਮਰੱਥਾ ਸੇਵਾਵ5 ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਰਬੀ ਦੇ ਉਚੱਤ ਆਵਾਸ/ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਕੋ-ਆੱਰਡੀਨMਟਰ
ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ 916-323-4916 ਤੇ ਜ5 711 ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਰਲੇ ਸਰਿਵਿਸਸ ਰਾਹI ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜ5
http://www.arb.ca.gov/html/ada/ada.htm ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸੀਿਮਤ ਅੰ ਗ,ੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਦੁਭਾਿਸ਼ਏ ਦੀ ਸੇਵਾਵ5 ਉਪਲਬੱਧ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਏਆਰਬੀ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਪ,ਬੰਧਕ ਨਾਲ 916-323-7053
ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਪ,ਸਤਾਵਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਿਬਆਨ ਵੇਰਵਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਰ5ਸ਼
ਸਾਰ5ਸ਼
ਏ. ਪ,ਭਾਵਤ
ਾਵਤ ਖੰ ਡ:
ਡ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਕੋਡ ਆੱਫ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨਸ (ਸੀਸੀਆਰ) ਦੀ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਧਾਰਣਾ, ਿਸਰਲੇ ਖ 13, ਨਵ=
ਖੰ ਡ 2025, ਡੀਜ਼ਲ ਪਰਿਟਕੁਲੇਟ ਸਮਗਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਸਾਧਨ5 ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਹੈਵੀ-ਿਡਉਟੀ ਡੀਜ਼ਲ-ਤੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ
ਵਰਤ" ਨਾਈਟ,ੋਜਨ ਆੱਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਪ,ਦੂਸ਼ਕ5;” ਸੀਸੀਆਰ ਿਵੱਚ ਪ,ਸਵਾਵਤ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ, ਿਸਰਲੇ ਖ 13,
ਖੰ ਡ 2020, “ਡੀਜ਼ਲ ਪਰਿਟਕੁਲੇਟ ਸਮਗਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਸਾਧਨ5 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ;” ਸੀਸੀਆਰ ਿਵੱਚ
ਪ,ਸਤਾਵਤ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ, ਿਸਰਲੇ ਖ 13, ਖੰ ਡ 2022 ਅਤੇ 2022.1, “ਭਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ-ਤੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਲਈ
ਡੀਜ਼ਲ ਪਰਿਟਕੁਲੇਟ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਸਾਧਨ5 ਜ5 ਲਾਹ5।;” ਸੀਸੀਆਰ ਿਵੱਚ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ, ਿਸਰਲੇ ਖ 13,
ਖੰ ਡ 2027, “ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਤਰਲ ਭਾਰੀ ਡ,ਾਏਜ਼ ਟ,ਕ5 ਦੀ ਵਰਤ" ਿਵਿਨਯਮ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਐਮੀਸ਼ਨ;”
ਸੀਸੀਆਰ ਿਵੱਚ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ, ਿਸਰਲੇ ਖ 13, ਨਵ= ਖੰ ਡ 2449 ਅਤੇ 2449.3, “ਆੱਫ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਤਰਲ
ਫਲੀਟ5 ਦੀ ਵਰਤ" ਿਵਿਨਯਮ;”ਰਾਜਏ ਵਾਰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਉਪਕਰਣ ਿਵਿਨਯਮ ਪ,ੋਗਰਾਮ ਸੀਸੀਆਰ ਿਵੱਚ ਪ,ਸਵਾਵਤ
ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ, ਿਸਰਲੇ ਖ 13, ਖੰ ਡ 2451, 2451, 2452, 2453, 2455, 2456, 2458, 2461, ਅਤੇ 2462
ਂ ਇੰ ਟਰਮਾੱਡਲ ਰੇਲ ਯਾਰਡ5 ਤੇ
“ਸੀਸੀਆਰ ਿਵੱਚ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ, ਿਸਰਲੇ ਖ 13, ਖੰ ਡ 2479, “ਪੋਰਟ ਐਡ
ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਗੋ ਰੱਖਰੱਖਾਵ ਉਪਕਰਣ ਿਵਿਨਯਮ;” ਸੀਸੀਆਰ ਿਵੱਚ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ, ਿਸਰਲੇ ਖ 13, ਖੰ ਡ
2485, “ਡੀਜ਼ਲ ਤਰਲ ਚਾਿਲਤ ਿਵਵਸਾਅਕ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਆਈਡਿਲੰਗ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਿਨਯੰ ਤਰਣ
ਮਾਪ;“ ਸੀਸੀਆਰ ਿਵੱਚ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ, ਿਸਰਲੇ ਖ 13, ਖੰ ਡ 1956.8, “ਧੂੰ ਐਮੀਸ਼ਨ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਜ5ਛ
ਪ,ਿਕ,ਆਵ5 – 1985 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾੱਡਲ ਭਾਰੀ ਇੰ ਜ਼ਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀ;” ਅਤੇ ਸੀਸੀਆਰ ਲਈ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ,
ਿਸਰਲੇ ਖ 17, ਖੰ ਡ 93116.1, 93116.2 ਅਤੇ 93116.3 ਦਾ “50 ਹਾੱਰਸਪਾੱਵਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਅੰ ਕਣ ਵਾਲੇ
ਪੋਰਟੇਬਲ ਇੰ ਜ਼ਨ ਤ" ਪਰਿਟਕੁਲੇਟ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਹਵਾਈ ਿਵਸ਼ੈਲਾ ਸਾਧਨ ਟਾੱਕਿਸਕ ਿਨਯੰ ਤਰਣ”

ਬੀ.
ਬੀ. ਿਪਛੋਕੜ:
ੜ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੇ ਆੱਨਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤ" ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਦੇ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟਾਉਣ
ਲਈ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ
ਿਪਛਲੇ 30 ਵਿਰPਆਂ ਤ" ਵੱਧ ਸਮ= ਿਵੱਚ, ਜਨਤੱਕ ਸੇਹਤ ਨੂੰ ਬੱਚਉਣ ਦੇ ਇਸਦੇ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜ", ਬੋਰਡ ਨM ਨਵI
ਅਤੇ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਅਤੇ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ,ੋਤ5 ਤ" ਐਮੀਸ਼ਨ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜ5
ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਰPੇ 1990 ਤ", ਏਆਰਬੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਏਜੰ ਸੀ (ਯੂ.ਐਸ.
ਈਪੀਏ) ਨM ਨਵ= ਭਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਲਈ ਐਮੀਸ਼ਨ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਲੋ ੜ5 ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਕੰ ਮ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰPੇ 2001 ਿਵੱਚ, ਏਆਰਬੀ ਨM ਉਹ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਵਰPੇ 2007 ਲਈ ਯੂ.ਐਸ. ਈਪੀਏ ਵਲ" ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ
ਗਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾੱਡਲ ਵਰPੇ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਰੇਚਨ ਐਮੀਸ਼ਨ
ਮਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨਕ 2004 ਮਾੱਡਲ ਵਰPੇ ਮਾਨਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ NOx ਐਮੀਸ਼ਨ ਿਵੱਚ 90
ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਘਾਟ, ਗੈਰ-ਮੀਥੇਨ ਹਾਯਡ,ੋਕਾਰਬਨ ਿਵੱਚ 72 ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪਰਿਟਕੁਲੇਟ ਸਮਗਰੀ (ਪੀਐਮ)
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ਐਮੀਸ਼ਨ ਿਵੱਚ 90 ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਘਾਟ ਪ,ਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ" ਪੂਰੀ ਤਰP5 ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ
ਨਵ= ਐਮੀਸ਼ਨ ਮਾਨਕ5 ਤ" ਐਮੀਸ਼ਨ ਘੱਟਾਉਣਾ ਿਸਰਫ ਡੀਜ਼ਲ ਪਰਿਟਕੁਲੇਟ ਿਫਲਟਰ5 ਅਤੇ NOx ਰੇਚਨ
ਆਫਟਰਟ,ੀਟਮ=ਟ1 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ,ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਦੇ ਲੰਮੇ ਉਪਯੋਗੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਬਦਲੀ ਰਾਹI, ਇਹ ਨਵ= ਘੱਟ ਧੂੰ ਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਰਾਜਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲੀਟ5
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਵ5ਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ", ਛੋਟੇ ਪਰਿਟਕੁਲੇਟ ਸਮਗਰੀ (ਪੀਐਮ2.5) ਅਤੇ ਓਜ਼ੋਨ
ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕ (ਐਮਏਏਿਕਉਐਸ) ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ,ਸਤਾਵਤ
ਿਵਿਨਯਮ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਇੰ ਜ਼ਨ5 6ਤੇ ਪੀਐਮ ਰੇਚਨ ਐਮੀਸ਼ਨ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਲਈ ਰੇਟ,ੋਿਫਟ ਦੀ ਥਾਪਣਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਰਾਹI ਅਤੇ
ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਵੱਚ ਪਿਰਚਾਲਤ ਫਲੀਟ5 ਿਵੱਚ ਸਾਫ ਇੰ ਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿਰਚੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧਾਕੇ ਪੀਐਮ2.5 ਅਤੇ
ਓਜ਼ੋਨ ਲਈ ਐਨਏਏਿਕਉਐਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਮ=-ਸੀਮਾਵ5 ਵਲ" ਜਰੂਰੀ ਐਮੀਸ਼ਨ ਘਾਟ ਮੁਹਈਆ
ਕਰਾਵੇਗਾ।

ਿਵਸ਼ੈਲੇ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਕ ਦਾ ਿਨਯੰ ਤਰਣ
ਅਸ=ਬਲੀ ਿਬਲ 1807 (ਆਂਕੜੇ 1983, ਪਾਠ 1047) ਵਲ" ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਥਾਿਪਤ ਅਤੇ ਸੇਹਤ
ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੋਡ (ਐਚਐਸਸੀ) ਧਾਰਾਵ5 39650 ਤ" 39675 ਤੱਕ, ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਵਸ਼ੈਲੇ
ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਪ,ੋਗਰਾਮ (ਏਅਰ ਟਾੱਕਿਸਕਸ ਪ,ੋਗਰਾਮ) ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਏਆਰਬੀ
ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੈਲੇ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਕ5 (ਟੀਏਸੀ) ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਿਨਯੰ ਤਰਤ ਕਰੇ। ਏਅਰ ਟਾੱਕਿਸਕਸ ਪ,ੋਗਰਾਮ
ਦੇ ਪਛਾਣ ਫੇਜ਼ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਏਆਰਬੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਏ ਦੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ, ਿਜਵ= ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੇਹਤ ਜੋਿਖਮ ਿਨਰਧਾਰਣ
ਦਾ ਦਫਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ5 ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੇਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪ,ਭਾਵ5 ਦਾ ਆਕਲਨ ਅਤੇ
ਉਹਨ5 ਪਦਾਰਥ5 ਿਜਹਨ5 ਤ" ਸੇਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਿਜਵ= ਕੀ ਟੀਏਸੀ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ। ਏਆਰਬੀ ਦਾ
ਆਕਲਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਐਚਐਸਸੀ ਧਾਰਾ 39670 ਅਧੀਨ ਸਥਾਿਪਤ
ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਿਮਿਖਆ ਪੈਨਲ (ਐਸਆਰਪੀ) ਵਲ" ਓਪਚਾਿਰਕ ਰੂਪ ਤ" ਸਿਮਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਆਰਬੀ ਦੇ
ਆਕਲਨ ਅਤੇ ਐਸਆਰਪੀ ਦੀ ਸਿਮਿਖਆ ਤ" ਬਾਦ, ਬੋਰਡ ਧਾਰਾ 39662 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਜਨਤੱਕ
ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਟੀਏਸੀ ਦੀ ਓਪਚਾਿਰਕ ਰੂਪ ਤ" ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਤ" ਬਾਦ, ਐਚਐਸਸੀ ਧਾਰਾਵ5
39658, 39665, 39666 ਅਤੇ 39667 ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਏਆਰਬੀ ਹਵਾ ਪ,ਦੁਸ਼ਣ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਹਵਾ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ,ਬੰਧਨ ਿਜਿਲਆਂ (ਿਜਲਾ) ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ,ਭਾਵਤ ਸ,ੋਤ5 ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਉਚੱਤ ਿਡਗ,ੀ 6ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਿਵਸ਼ੈਲੇਪੁਣੇ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ (ਏਟੀਸੀਐਮ) ਧਾਰਣ ਕਰੇ।
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NOx, ਪੀਐਮ2.5 ਅਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ਦੋਹ5 ਲਈ ਮੁਹਰੀ ਹੈ।
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ਵਰPੇ 1998 ਿਵੱਚ, ਬੋਰਡ ਨM ਡੀਜ਼ਲ ਇੰ ਜ਼ਨ ਤ" ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਟਕੁਲੇਟ ਸਮਗਰੀ (ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ) ਦੀ ਇੱਕ
ਟੀਏਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰPੇ 2001 ਿਵੱਚ, ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤ"
ਪਰਿਟਕੁਲੇਟ ਸਮਗਰੀ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋਿਖਮ ਘੱਟਾਓ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਜ਼ਲ ਜੋਿਖਮ ਘੱਟਾਓ ਯੋਜਨਾ ਜ5
ਡੀਜ਼ਲ ਆਰਆਰਪੀ) ਧਾਰਣ ਕੀਤੀ। ਿਡਜ਼ਲ ਆਰਆਰਪੀ ਨM ਏਟੀਸੀਐਮ ਅਤੇ ਿਵਿਨਯਮ5 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਵ=
ਡੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਧੂੰ ਐਮੀਸ਼ਨ ਮਾਨਕ5 ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਇੰ ਜ਼ਨ5,
ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਲਈ ਰੇਟ,ੋਿਫਟ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਦੀ ਸਲਫਰ ਿਵਸ਼ਾਵਸਤੁ ਨੂੰ
ਵਜ਼ਨ ਿਵੱਚ 15 ਭਾਗ ਪ,ਤੀ ਿਮਲੀਯਨ (ਪੀਪੀਐਮਡਬਿਲਉ) ਤੱਕ ਘੱਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵ= ਸਲਫਰ ਮਾਨਕ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਐਮੀਸ਼ਨ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਤਕਨੀਕ5 ਦੇ ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਆਰਆਰਪੀ ਦਾ
ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਰ5, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਤੀਹੀਣ ਦੋਹੇ ਦੀ ਸੰ ਦਰਭ ਿਦੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਅਤੇ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਿਨਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤੱਕ ਫਲੀਟ5 ਲਈ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਸਾਧਨ
ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਆਰਆਰਪੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਐਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਕ1ਸਰ
ਜੋਿਖਮ5 ਨੂੰ ਵਰPੇ 2020 ਤੱਕ 2000 ਬੇਸਲਾਈਨ ਪੱਧਰ5 ਤ" 85 ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟਾਉਣਾ ਸੀ।

ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕ5 ਦੀ ਪ,ਾਪਤੀ
ਸੰ ਘੀ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਯੂ.ਐਸ. ਈਪੀਏ ਛੋਟੇ ਪਰਿਟਕੁਲੇਟ ਸਮਗਰੀ (ਪੀਐਮ2.5)
ਅਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ਸਮੇਤ ਜਨਤੱਕ ਸੇਹਤ ਲਈ ਨੁ ਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰ ਨM ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ,ਦੁਸ਼ਕ5 ਲਈ ਐਮਏਏਿਕਉਐਸ ਸਥਾਿਪਤ
ਕਰੇ। ਇਹ ਮਾਨਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗ5 ਅਤੇ ਜਨਤੱਕ ਪ,ਿਕ,ਆ ਵਲ" ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਹਤ ਅਿਧਅਨ5 ਦੀ ਸਿਮਿਖਆ 6ਤੇ ਆਧਾਰਤ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤੱਕ ਸੇਹਤ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ2.5 ਸਮ= ਤ"
ਪਿਹਲ5 ਮੌਤ, ਸੁਆਸ ਿਕ,ਆ ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਅਤੇ ਕਾਰਿਡਓਵਸਕੁਲਰ ਿਬਮਾਰੀ, ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਵੱਧਣ, ਸ5ਹ ਨਲੀ ਿਵੱਚ
ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੋਜ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਤ" ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹੈ। ਓਜ਼ੋਨ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆੱਕਸੀਡ=ਟ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਪ,ਦੁਸ਼ਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸੁਆਸ ਲੱਛਣ5 ਦਾ ਵੱਧਣਾ,
ਹਵਾ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ ਪ,ਤੀਿਕ,ਆ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਿਵੱਚ ਜਲਨ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮ= ਤ" ਪਿਹਲ5 ਮੌਤ, ਕਾਰਿਡਓਪਲਮੋਨਰੀ ਕਾਰਨ5 ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਅਸਥਮਾ ਲਈ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਟ,ਕ5 ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਫਲੀਟ ਪੀਐਮ 2.5 ਅਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਮੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤ" ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਵਲ" ਪ,ਭਾਵਤ ਗੱਡੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ,ੋਤ5 ਵਲ" ਪੈਦਾ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਨਾਈਟ,ੋਜ਼ਨ ਦੇ ਆੱਕਸਾਈਡ (NOx) ਦੇ ਲੱਗਭਗ 40 ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜਏਵਾਰ ਐਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਏਵਾਰ ਪੀਐਮ
ਐਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 32 ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਦਾ 6ਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਵੱਚ ਪੰ ਦਰਾ ਖੇਤਰ5 ਨੂੰ ਸੰ ਘੀ ਓਜ਼ੋਨ ਮਾਨਕ ਲਈ ਗੈਰ-ਯੋਗ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਹਨ5
ਿਵੱਚ ਸਾਉਥ ਕੋਸਟ ਏਅਰ ਬੇਿਸਨ, ਸੈਨ ਜੋਆਿਕਨ ਵੈਲੀ, ਸੈਕਰਾਮ=ਟੋ ਖੇਤਰ, ਸੈਨ ਿਡਏਗੋ, ਵ=ਚੁਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਏਅਰ
ਿਜਲਾ ਡਾਉਨਿਵੰ ਡ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤ" ਅਲਾਵਾ, ਸਾਉਥ ਕੋਸਟ ਏਅਰ ਬੇਿਸਨ ਅਤੇ ਸੈਨ ਜੋਆਿਕਨ
ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰ ਘੀ ਪੀਐਮ2.5 ਮਾਨਕ ਲਈ ਗੈਰ-ਯੋਗ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸੰ ਘੀ ਕਨੂੰਨ ਰਾਜਏ ਅਮਲੀ
ਯੋਜਨਾਵ5 ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਿਕ,ਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾQਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਏ ਇਹਨ5 ਖੇਤਰ5
ਿਵੱਚ ਸੰ ਘੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕ ਪ,ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ।
ਿਸਤੰ ਬਰ 2007 ਿਵੱਚ, ਏਆਰਬੀ ਨM ਰਾਜਏ ਅਮਲੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਸਆਈਪੀ) ਧਾਰਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜਏ
ਿਵਿਨਆਮਕ ਅਿਧਕਰਣ ਅਧੀਨ ਸ,ੋਤ5 ਤ" ਐਮੀਸ਼ਨ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਏ ਨਾਲ
ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ। ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਓਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਪੀਐਮ2.5 ਲਈ ਐਨਏਏਿਕਉਐਸ ਪ,ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਜਦ"
ਿਕਸੇ ਰਾਜਏ ਿਵੱਚ ਬਹੁ-ਖੇਤਰ ਸੰ ਘੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕ5 ਤ" ਅੱਗੇ ਿਨਕਲ ਜ5ਦੇ ਹਨ, ਸਾਉਥ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਸੈਨ
ਜੋਆਿਕਨ ਵੈਲੀ ਿਵੱਚਲੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ੜIਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਵਰPੇ 2014 ਤੱਕ ਪੀਐਮ2.5 ਪ,ਾਪਤੀ ਸਮ= ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਰPੇ 2023 ਤੱਕ ਓਜ਼ੋਨ ਪ,ਾਪਤੀ
ਸਮ= ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਏਆਰਬੀ ਵਲ" ਵਰPੇ 2023 ਤੱਕ ਪ,ਾਪਤੀ ਵੱਲ ਪ,ਗਤੀ ਨੂੰ
ਵੱਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਤਨ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜ" ਓਜ਼ੋਨ ਐਨਏਏਿਕਉਐਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨ ਜੋਆਿਕਨ ਵੈਲੀ
ਲਈ ਵਰPੇ 2017 ਦੀ ਇੱਕ ਅੰ ਤਿਰਮ ਉਦੇਸ਼ ਿਮਤੀ ਧਾਰਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਰPੇ 2007 ਐਸਆਈਪੀ ਿਵੱਚ ਨਵI ਐਮੀਸ਼ਨ ਘਾਟ ਦੇ ਸਭ ਤ" ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਦੀ ਟ,ਕ5 ਤ" ਅਪੇਿਖਆ ਹੈ। ਵਰPੇ 2014
ਿਵੱਚ, ਪੀਐਮ2.5 ਲਈ ਸੰ ਘੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ NOx ਅਤੇ ਪੀਐਮ2.5 ਦੋਹੇ ਿਵੱਚ ਕਮੀ
ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰPੇ 2017 ਅਤੇ 2023 ਿਵੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਐਨਏਏਿਕਉਐਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਐਮੀਸ਼ਨ ਕਮੀ
ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਮੀਸ਼ਨ ਕਮੀ ਦਾ ਿਧਆਨ NOx 6ਤੇ ਕ=ਦਿਰਤ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂ.ਐਸ. ਈਪੀਏ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਐਸਆਈਪੀ ਜਮਾ ਿਵੱਚ ਏਆਰਬੀ ਨM NOx ਅਤੇ ਪੀਐਮ2.5 ਦੋਹੇ ਲਈ 2014 ਕਮੀ ਵਚਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਰPੇ
2017, 2020 ਅਤੇ 2023 ਿਵੱਚ NOx ਕਮੀ ਵਚਨ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ। ਸੰ ਪੂਰਨ ਐਸਆਈਪੀ ਵਚਨ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜ",
ਏਆਰਬੀ ਸਟਾਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਇਹਨ5 ਸਾਧਨ5 ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ
ਕਾਯਦਾ ਇਹਨ5 ਵਚਨ5 ਿਵੱਚ" ਇੱਕ ਹੈ। ਏਆਰਬੀ ਸਟਾਫ ਨM ਇਸ ਰੂਲਮੇਿਕੰ ਗ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਆਈਪੀ
ਿਵੱਚ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਉਦੇਿਸ਼ਤ ਕਮੀਆਂ ਵਰਤੀ ਹਨ।
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ਵਰPੇ 2006 ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਗਲੋ ਬਲ ਵਾਰਿਮੰ ਗ ਸਮਾਧਾਨ ਐਕਟ
ਵਰPੇ 2006 ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਗਲੋ ਬਲ ਵਾਰਿਮੰ ਗ ਸਮਾਧਾਨ ਐਕਟ ਨM ਗ,ੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ5 (ਜੀਐਚਜੀ) 2 ਦੀ ਅਸਲ,
ਪ,ਮਾਣ ਯੋਗ, ਲਾਗਤ-ਪ,ਭਾਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪ,ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਨਆਮਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੰ ਤਰ ਦੇ ਿਵਆਪੱਕ
ਪ,ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲੋ ੜ5 ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਨੂੰ ਨ ਨM ਜੀਐਚਜੀ ਐਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਘੱਟਾਉਣ ਦੀ
ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਏਆਰਬੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਿਧਿਨਯਮ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਏਆਰਬੀ ਉਹ ਿਵਿਨਯਮ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲੋ ੜ5 ਧਾਰਣ
ਕਰੇ ਜੋ ਵਰPੇ 2020 ਤੱਕ ਰਾਜਏ ਵਾਰ ਜੀਐਚਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟਾਕੇ 1990 ਦੇ ਪੱਧਰ5 ਤੱਕ ਲੈ ਆਵ5ਗੀਆਂ।
ਸੀ.
ਸੀ. ਿਪਛੋਕੜ:
ੜ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਿਵਿਨਯਮ5 ਿਵੱਚ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ

ਡੀਜ਼ਲ ਪਰਿਟਕੁਲੇਟ ਸਮਗਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਸਾਧਨ5 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ5: ਇਹ ਿਵਿਨਯਮ (ਿਸਰਲੇ ਖ 13,
ਸੀਸੀਆਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 2020) ਉਹਨ5 ਸ਼ਬਦ5 ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨ5 ਿਵਿਨਯਮ5 6ਤੇ ਲਾਗੂ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਗੱਡੀਆਂ ਤ" ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਰਡ
ਵਲ" ਜੁਲਾਈ 2003 ਿਵੱਚ ਧਾਰਣ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2005 ਿਵੱਚ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਜ5 ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਭਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ: ਏਆਰਬੀ ਨM ਜਨਤੱਕ
ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਜ5 ਉਪਯੋਿਗਤਾਵ5 ਵਲ" ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜ5 ਪਿਰਚਾਲਤ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਭਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ
ਗੱਡੀਆਂ ਤ" ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਐਮੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਨਤੱਕ ਪ,ਭਾਅ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਿਦਸੰ ਬਰ 2005 ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਵਿਨਯਮ
ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਲਈ ਨਗਰ ਿਵਗਮ5 ਅਤੇ ਉਪਯੋਿਗਤਾਵ5 ਨੂੰ 1960 ਤ" 2006 ਮਾੱਡਲ ਵਰPੇ ਵਾਲੀ
ਮੱਧਮ ਭਾਰੀ ਜ5 ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇੰ ਜਨ ਿਜਸਦਾ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੋ ਸਕਲ ਗੱਡੀ ਵਜ਼ਨ ਮੁੱਲ ਅੰ ਕਣ (ਜੀਵੀਡਬਿਲਉਆਰ)
14,000 ਪਾQਡ ਤ" ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਵਾਲੀ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਭਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ 6ਤੇ ਸਰਬੋਤਮ
ਂ
ਉਪਲਬੱਧ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਤਕਨੀਕ (ਬੀਏਸੀਟੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਬੀਏਸੀਟੀ ਇੱਕ ਵੈਕਲਪੱਕ ਈਧਨ
ਇੰ ਜ਼ਨ,
0.01 ਗ,ਾਮ ਪ,ਤੀ ਬ,ੇਕ ਹਾੱਰਸਪਾੱਵਰ-ਘੰ ਟਾ (ਜੀ/ਬੀਐਚਪੀ-ਘੰ ਟਾ) ਪੀਐਮ ਮਾਨਕ ਲਈ ਪ,ਮਾਣਤ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰ ਜ਼ਨ ਜ5
ਿਕਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰ ਜ਼ਨ ਲਈ 6ਚਤਮ ਪੱਧਰ ਦਾ ਏਆਰਬੀ ਵਲ" ਸਿਤਆਪੱਤ ਡੀਜ਼ਲ ਐਮੀਸ਼ਨ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਰਣਨੀਤੀ
(ਡੀਈਸੀਐਸ) ਦੀ ਵਰਤ", ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਜ5 ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਿਰਟਾਯਰ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੀ ਬੀਏਸੀਟੀ ਲੋ ੜ ਵੱਲ ਕ,ੈਿਡਟ ਪ,ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2

ਅਸ=ਬਲੀ ਿਬਲ (ਆਂਕੜਾ 2006, ਪਾਠ 488) ਵਲ" ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਥਾਿਪਤ ਅਤੇ ਐਚਐਸਸੀ § 38500
et seq. ਿਵੱਚ ਦਰਜ। ਗ,ੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ5 ਉਹ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੰ ਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜ5 ਦੂਜੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੰ ਤਰ5 ਨੂੰ ਸੋਖਕੇ
ਔਸਤ ਦੁਨੀਆਵੀ ਤਾਪ ਨੂੰ ਵੱਧਾQਦੀ ਹਨ। ਇਹਨ5 ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨ5 ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹI ਹੈ,
ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆੱਕਸਾਈਡ (CO2) ਅਤੇ ਮੀਥੇਨ (CH4)।
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ਇਹ ਕਾਯਦਾ ਇਹਨ5 ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਨੂੰ ਿਤੰ ਨ ਮਾੱਡਲ ਵਰPਾ ਸਮੂਹ5 ਿਵੱਚ ਵੰ ਢਦਾ ਹੈ: ਸਮੂਹ 1 (1960-1987), ਸਮੂਹ 2
(1988-2002) ਅਤੇ ਸਮੂਹ 3 (2003-2006)। ਬੀਏਸੀਟੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਅਮਲ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਸਮ5 ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਫਲੀਟ ਦਾ ਉਹਨM ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗ ਜੋ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮ= ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਬੀਏਸੀਟੀ ਲੱਗਣਾ
ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੇ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਡ,ੇਏਜ਼ ਟ,ਕ5 ਲਈ ਿਵਿਨਯਮ: ਿਦਸੰ ਬਰ 2007 ਿਵੱਚ,
ਏਆਰਬੀ ਨM ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡ,ੇਏਜ਼ ਟ,ਕ5 - ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਟ,ਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਟ5 ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਮੋਡਲ ਰੇਲ
ਯਾਰਡ5 ਤ" ਅਤੇ ਤੱਕ ਕੰ ਟੇਨਰ, ਢੇਰ ਅਤੇ ਬ,ੇਕ-ਢੇਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆQਦੇ-ਲੈ ਜਾQਦੇ ਹਨ, ਤ" ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਿਨਯਮ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਿਵਿਨਯਮ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨ5 ਡ,ੇਏਜ਼ ਟ,ਕ5 ਿਜਹਨ5
ਦਾ ਜੀਵੀਡਬਿਲਉਆਰ 33,000 ਪਾQਡ ਤ" ਵੱਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਤਟ5, ਇੰ ਟਰਮੋਡਲ ਰੇਲ ਯਾਰਡ5
ਜ5 ਦੋਹ5 ਥ5ਵ5 ਤੇ ਪਿਰਚਾਲਤ ਕੀਤੇ ਜ5ਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਲਕ5 ਅਤੇ ਪਿਰਚਾਲਕ5 6ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਭਗ
100,000 ਡ,ੇਏਜ਼ ਟ,ੈਕਟਰ ਹਨ ਿਜਹਨ5 ਿਵੱਚ" ਲੱਗਭਗ 20,000 ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਤਟ5 ਅਤੇ ਰੇਲ ਯਾਰਡ5 ਿਵੱਚ
ਸੇਵਾਵ5 ਮੁਹਈਆ ਕਰਾQਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਲੋ ੜ5 ਦੋ ਫੇਜ਼5 ਿਵੱਚ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਈ ਜ5ਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਜ਼ 1 ਿਵੱਚ, ਿਮਤੀ 31 ਿਦਸੰ ਬਰ
2009 ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਡ,ੇਏਜ਼ ਟ,ਕ5 ਿਵੱਚ ਵਰPੇ 1994 ਤ" 2003 ਮਾੱਢਲ ਵਰPੇ ਦਾ ਇੰ ਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਐਮੀਸ਼ਨ ਤ"
ਪੱਧਰ 3 ਸਿਤਆਪੱਤ ਡੀਈਸੀਐਸ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜ5 ਉਹਨ5 ਿਵੱਚ 2004 ਮਾੱਡਲ ਵਰPੇ ਦਾ ਜ5 ਨਵ5 ਇਜ਼ਨ
ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੇਜ਼ 2 ਿਵੱਚ, ਸਾਰੇ ਡ,ੇਏਜ਼ ਟ,ੈਕਟਰ5 ਨੂੰ ਿਮਤੀ 31 ਿਦਸੰ ਬਰ 2013 ਤੱਕ 2007 ਮਾੱਡਲ ਵਰPਾ
ਇੰ ਜ਼ਨ ਮਾਨਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਪ,ਭਾਵਤ ਤਟ5 ਅਤੇ ਰੇਲ ਯਾਰਡ5 ਿਵੱਚ ਕੰ ਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਡ,ੇਏਜ਼ ਟ,ਕ
ਵਰPੇ 2009 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਏਆਰਬੀ ਦੇ ਡ,ੇਏਜ਼ ਟ,ਕ ਰਿਜਸਟਰੀ (ਡੀਟੀਆਰ) ਿਵੱਚ ਪੰ ਜੀਿਕ,ਤ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।

ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੇ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਿਵਿਨਯਮ: ਜੁਲਾਈ 2007 ਿਵੱਚ, ਏਆਰਬੀ ਨM
ਵੱਧ ਤ" ਵੱਧ 25 ਹਾੱਰਸਪਾੱੲਰ (ਐਚਪੀ) ਜ5 ਵੱਧ ਪਾੱਵਰ ਵਾਲੇ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੇ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ
ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਤ" ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਐਮੀਸ਼ਨ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਿਨਯਮ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ
ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਰਕਓਵਰ ਿਰਗ ਜ5 ਿਕਸੇ ਦੂਜੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਜੋ ਪੰ ਜੀਿਕ,ਤ ਨਹI ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਰੋੜ 6ਤੇ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਹI ਚੱਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜ5 ਮਨ9ਰੰ ਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਆੱਫ-ਰਾਜਮਾਰਗ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਮਲ
ਨਹI ਕਰਦੀ, ਿਵੱਚ ਮੋਿਟਵ ਪਾੱਵਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ5ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਵਿਨਅਮ ਿਸਰਫ ਉਹਨ5
ਇੰ ਜ਼ਨ5 6ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਵੈ-ਪ,ੋਪੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਾQਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਇਹ ਗਤੀਹੀਣ ਉਪਕਰਣ ਜ5 ਜਨਰੇਟਰ
ਿਜਹੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਉਪਕਰਣ 6ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹI ਹੁੰ ਦਾ)। ਿਮਸਾਲ5 ਿਵੱਚ ਲੋ ਡਰ, ਕ,ਾੱਲਰ ਟ,ੈਕਟਰ, ਸਿਕਡ ਸਿਟਯਰ,
ਬੈਕਹੋਜ਼, ਫੋਰਕਿਲਫਟਸ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਗ,ਾQਡ ਸਪੋਰਟ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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ਇਹ ਿਵਿਨਯਮ ਇਸ ਰਾਜਏ ਿਵੱਚ ਪਿਰਚਾਲਤ ਸਾਰੀ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਲਈ ਫਲੀਟ
ਔਸਤ ਐਮੀਸ਼ਨ ਦਰ ਟੀਚੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਰPੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਪਾਲਣਾ ਿਮਤੀ ਤੱਕ, ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ
ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਫਲੀਟ ਪੀਐਮ ਲਈ ਫਲੀਟ ਔਸਤ ਐਮੀਸ਼ਨ ਦਰ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਜ5 ਆਪਣੀ
ਹਾੱਰਸਪਾੱਵਰ ਦੇ 20 ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਿਤਆਪੱਤ ਡੀਈਸੀਐਸ ਦੇ 6ਚਤਮ ਪੱਧਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਹਰ ਵਰPੇ, ਇਸ
ਿਵਿਨਯਮ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਫਲੀਟ5 NOx ਲਈ ਫਲੀਟ ਔਸਤ ਐਮੀਸ਼ਨ ਦਰ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ
ਕਰੇ ਜ5 ਆਪਣੀ ਹਾੱਰਸਪਾੱਵਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਟਰਨ ਓਵਰ ਕਰੇ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਰPਆਂ ਿਵੱਚ 8 ਪ,ਤੀਸ਼ਤ
ਅਤੇ ਬਾਦ ਦੇ ਵਿਰPਆਂ ਿਵੱਚ 10 ਪ,ਤੀਸ਼ਤ)। “ਟਰਨ ਓਵਰ” ਤ" ਭਾਵ ਸਾਫ ਇੰ ਜ਼ਨ ਨਾਲ ਪੁਨਰ-ਪਾੱਵਰ ਦੇਣੀ, ਵੱਧ
ਕਰੜੇ ਐਮੀਸ਼ਨ ਸਮਰੂਪਣ ਤੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਦਾ ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਿਰਟਾਯਰ ਕਰਨਾ, ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਨਵ5 ਜ5 ਵਰਿਤਆਂ ਿਗਆ ਪੁਰਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਜ5 ਗੰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਵਰਤ" ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਿਨਯਤ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ
ਰੇਟ,ੋਿਫਟ ਜੋ NOx ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟਾQਦੇ ਹਨ, ਉਪਲਬੱਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਥ5 ਉਸ ਸਮ= ਤੱਕ ਵਰਤੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਨ ਐਮੀਸ਼ਨ ਲਾਹੇ ਪ,ਾਪਤ ਨਹI ਕਰ ਲ1 ਦੇ।
ਵੱਡੀ ਫਲੀਟ5 ਿਵੱਚ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਲੋ ੜ5 ਵਰPੇ 2010 ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਵ5ਗੀਆਂ। ਮੱਧਮ
ਫਲੀਟ5 ਿਵੱਚ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਲੋ ੜ5 ਵਰPੇ 2013 ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਵ5ਗੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਫਲੀਟ5
ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਪੀਐਮ ਲੋ ੜ5 ਵਰPੇ 2015 ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਵ5ਗੀਆਂ।

ਤਟ5 ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਮੋਡਲ ਰੇਲ ਯਾਰਡ5 ਿਵੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਗੋ ਰੱਖਰੱਖਾਵ ਉਪਕਰਣ ਲਈ ਿਵਿਨਯਮ: ਿਦਸੰ ਬਰ
2005 ਿਵੱਚ, ਏਆਰਬੀ ਨM ਇਹਨ5 ਗੱਡੀਆਂ ਤ" ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਦੇ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਤਟ5
ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਮੋਡਲ ਰੇਲ ਯਾਰਡ5 ਿਵੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਗੋ ਰੱਖਰੱਖਾਵ ਉਪਕਰਣ5 ਲਈ ਇਹ ਿਵਿਨਯਮ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ।
ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਗੋ ਰੱਖਰੱਖਾਵ ਉਪਕਰਣ5 ਿਵੱਚ ਡੀਜ਼ਲ-ਚੱਕਰ ਇੰ ਜ਼ਨ ਜੋ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਰੱਖਰੱਖਾਵ ਜ5 ਸੂਚੀਬੱਧ ਜ5
ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗਾਉਣ ਯੋਗ ਰੱਖਰੱਖਾਵ ਜ5 ਮੁਰੰਮਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਤਟ ਜ5 ਇੰ ਟਰਮੋਡਲ ਰਲ ਯਾਰਡ
ਿਵੱਚ ਪ,ਾਥਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਵਰਿਤਆ ਜ5ਦਾ ਹੈ, ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਿਵਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਿਮਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਜ5 ਦੇ ਬਾਦ ਿਕਸੇ ਫਲੀਡ ਿਵੱਚ ਨਵ= ਰੂਪ ਤ" ਜੋੜੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਨਾਲ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੇ ਉਪਕਰਣ ਲਈ ਬੀਏਸੀਟੀ 6ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਲੋ ੜ5 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕ,ੇਨ5 ਅਤੇ ਸਵੀਪਰ5
ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤ" ਪੁਰਾਣੇ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਲਈ ਿਮਤੀ 31 ਿਦਸੰ ਬਰ 2007 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ
ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਫਲੀਟ ਿਵੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰPੇ 2013 ਤੱਕ ਫੇਜ਼
ਇਨ ਸੀ।

ਰਾਜਏਵਾਰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਉਪਕਰਣ ਪੰ ਜੀਕਰਣ ਪ,ੋਗਰਾਮ: ਮਾਰਚ 1997 ਿਵੱਚ, ਬੋਰਡ ਨM ਰਾਜਏਵਾਰ ਪੋਰਟੇਬਲ
ਉਪਕਰਣ ਪੰ ਜੀਕਰਣ ਪ,ੋਗਰਾਮ (ਪੀਈਆਰਪੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਿਨਯਮ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਿਮਤੀ
17 ਿਸਤੰ ਬਰ 1997 ਨੂੰ ਪ,ਭਾਵੀ ਹੋਇਆ। ਿਫਰ ਬੋਰਡ ਨM ਿਮਤੀ 11 ਿਦਸੰ ਬਰ 1998, 26 ਫਰਵਰੀ 2004, 22 ਜੂਨ
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2006 ਅਤੇ 22 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਰਾਜਏਵਾਰ ਿਵਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ5 ਨੂੰ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ। ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਿਵੱਚ
ਿਰਕਾੱਰਡ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲੋ ੜ5 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰ ਜੀਕਰਣ ਲਈ ਸ਼ੁਲਕ ਸੂਚੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਪ,ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਪੰ ਜੀਿਕ,ਤ ਪੋਰਟੇਬਲ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ5 ਦੀ ਜ5ਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਉਪਕਰਣ
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇੰ ਜ਼ਨ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚਾਿਲਤ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨ5 ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਨੂੰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਇੰ ਜ਼ਨ
ਏਟੀਸੀਐਮ ਦੀ ਲੋ ੜ5 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਬਣਾQਦਾ ਹੈ।

ਪੋਰਟੇਬਲ ਇੰ ਜ਼ਨ ਏਟੀਸੀਐਮ: ਫਰਵਰੀ 2004 ਿਵੱਚ, ਏਆਰਬੀ ਨM ਇੱਕ ਏਟੀਸੀਐਮ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦੇ ਲਈ
ਕਲੀਨਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਫੇਜ਼-ਇਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਨਤੀਜਾ 6ਚ ਐਮੀਸ਼ਨ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅੰ ਤਮ
ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਟੀਸੀਐਮ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ 50 ਐਚਪੀ ਤ" ਵੱਡੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਇੰ ਜ਼ਨ ਿਜਹਨ5 ਨੂੰ ਸਥਾਨੱਕ ਹਵਾ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ,ਬੰਧਨ ਜ5 ਹਵਾ ਪ,ਦੁਸ਼ਣ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਿਜਿਲਆਂ (ਹਵਾ ਿਜਲਾ) ਵਲ" ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜ5 ਿਮਤੀ 21
ਿਦਸੰ ਬਰ 2005 ਨੂੰ ਪੀਈਆਰਪੀ ਿਵੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੱਕ ਟਾਯਰ 1, 2 ਜ5 3 ਯੂ.ਐਸ ਈਪੀਏ/ਏਆਰਬੀ ਨਵ=
ਆੱਫ-ਰੋੜ ਇੰ ਜ਼ਨ ਐਮੀਸ਼ਨ ਪ,ਮਾਣਕਤਾ ਮਾਨਕ5 ਲਈ ਪ,ਮਾਣਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰ ਜੀਿਕ,ਤ ਸਨ। ਗੈਰ-ਪ,ਮਾਣਤ ਡੀਜ਼ਲ
ਇੰ ਜ਼ਨ ਿਜਹਨ5 ਨੂੰ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਵਰਤ" ਜ5 ਘੱਟ ਵਰਤ" ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਰPੇ 2010 ਦੇ
ਬਾਦ ਪਿਰਚਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਵਿਰPਆਂ ਿਵੱਚਕਾਰ ਟਾਯਰ 4
ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਜਾਵ5ਗੇ। ਇਸ ਤ" ਅਲਾਵਾ, ਵਰPੇ 2013 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਲੀਟ5
ਨੂੰ ਵਰPੇ 2017 ਅਤੇ 2020 ਿਵੱਚ ਪ,ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਤ" ਹੋਰ ਕਰੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਐਮੀਸ਼ਨ ਔਸਤ5 ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ 2007 ਿਵੱਚ, ਏਟੀਸੀਐਮ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ 2004 ਅਤੇ 1 ਅਕਟੁਬਰ 2006 ਿਵੱਚਕਾਰ
ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਵੱਚ ਪਿਰਚਾਲਤ ਟਾਯਰ 1 ਅਤੇ ਟਾਯਰ 2 ਦੇ ਰਾਜਏਵਾਰ ਪੰ ਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਿਜਲਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਸਥਾਨੱਕ ਹਵਾ ਿਜਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨ5 ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਗੈਰਪ,ਮਾਣਤ ਇੰ ਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਵੀ ਿਦਆਂਗੇ। 1 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤ" ਬਾਦ ਪੀਈਆਰਪੀ ਿਵੱਚ ਪੰ ਜੀਿਕ,ਤ ਹੋਣ
ਲਈ, ਏਟੀਸੀਐਮ ਲਈ ਲੋ ੜIਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੰ ਜ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਮ= ਪ,ਭਾਵ ਿਵੱਚਲੇ ਵੱਧ ਕਰੜੇ ਏਆਰਬੀ ਜ5 ਯੂ.ਐਸ.
ਈਪੀਏ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਐਮੀਸ਼ਨ ਪ,ਮਾਣਕਤਾ ਮਾਨਕ5 ਲਈ ਪ,ਮਾਣਤ ਹੋਣ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਏਟੀਸੀਐਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਸਮ= ਲਈ ਕੋਈ
ਵੀ ਸਮ5 ਸੀਮਾ ਨਹI ਹੈ ਜਦ" ਿਕਸੇ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ,ਮਾਣਤ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਨੂੰ ਨਵ= ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰੋਕਣਾ ਪ1ਦਾ ਹੈ।

ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਿਵਵਸਾਇਕ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਆਈਡਿਲੰਗ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਟੀਸੀਐਮ: ਏਆਰਬੀ ਨM
ਜੁਲਾਈ 2004 ਿਵੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਿਵਵਸਾਇਕ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਆਈਡਿਲੰਗ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ
ਿਵਸ਼ੈਲੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਸਾਧਨ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਟੁਬਰ 2005 ਿਵੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਟੀਸੀਐਮ
ਲਈ ਲੋ ੜIਦਾ ਹੈ ਿਕ 10000 ਪਾQਡ ਤ" ਵੱਧ ਜੀਵੀਡਬਿਲਉਆਰ ਵਾਲੀ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਿਲਤ ਗੱਡੀਆਂ ਹਰ ਸਮ= ਅਤੇ
ਹਰ ਥ5 ਿਵੱਚ ਪੰ ਜ-ਿਮਨਟ ਲਈ ਆਈਡਿਲੰਗ ਪ,ਤੀਬੰ ਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। 2008 ਮਾੱਡਲ ਦੇ ਟ,ਕ ਤ" ਸ਼ੁਰੂ, 30
ਗ,ਾਮ ਪ,ਤੀ ਘੰ ਟੇ ਦੇ NOX ਆਈਡਿਲੰਗ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ= ਟ,ਕ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਿਵੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਪ,ੋਗਰਾਮੇਬਲ
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ਅਤੇ ਟ1ਪਰ ਰੋਧੀ ਇੰ ਜ਼ਨ ਸ਼ਟਡਾਉਨ ਪ,ਣਾਲੀ ਜੋ ਆਈਡਿਲੰਗ ਦੇ 5 ਿਮਨਟ ਬਾਦ ਸਵੈਚਲ ਜ5 ਵੈਕਲਪੱਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਇੰ ਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਟ ਡਾਉਨ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰ ਜ਼ਨ ਸ਼ਟਡਾਉਨ ਪ,ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ" ਇੰ ਜ਼ਨ ਉਰਜਾ ਟੇਕ-ਆੱਫ (ਪੀਟੀਓ) ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪਿਰਚਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2008 ਮਾੱਡਲ ਵਰPਾ ਟ,ਕ ਤ"
ਪਿਹਲ5 ਦੇ ਪਿਰਚਾਲਕ5 ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈਡਿਲੰਗ ਦੇ ਪੰ ਜ ਿਮਨਟ ਬਾਦ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰ ਜ਼ਨ ਮੈਨੁਅਲੀ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈਡਿਲੰਗ ਸੀਮਾਵ5 ਉਸ ਸਮ= ਲਾਗੂ ਨਹI ਹੋਵ5ਗੀਆਂ ਜਦ" ਆਈਡਿਲੰਗ ਉਹ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਿਨਯਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਧੂੰ ਐਮੀਸ਼ਨ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਜ5ਚ ਪ,ਿਕ,ਆਵ5 - 1985 ਅਤੇ ਬਾਦ ਮਾੱਡਲ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇੰ ਜ਼ਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ: ਸੀਸੀਆਰ ਦੀ
ਧਾਰਾ 1956.8, ਵਰPੇ 1985 ਅਤੇ ਬਾਦ ਮਾੱਡਲ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇੰ ਜ਼ਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 6ਤੇ ਲਾਗੂ ਧੂੰ ਐਮੀਸ਼ਨ ਮਾਨਕ ਅਤੇ
ਜ5ਚ ਪ,ਿਕ,ਆਵ5 ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਿਵਵਸਾਇਕ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਆਈਡਿਲੰਗ ਏਟੀਸੀਐਮ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਬਰਥ
ਆਈਡਿਲੰਗ ਸਾਧਨ5 ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਾ 1956.8 ਿਵਿਨਯਮ ਨੂੰ 14000 ਪਾQਡ ਤ" ਵੱਧ
ਜੀਵੀਡਬਿਲਉਆਰ ਵਾਲੇ ਨਵ= 2008 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾੱਡਲ ਵਰPੇ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਿਵੱਚ ਇੰ ਜ਼ਨ ਸ਼ਟਡਾਉਨ
ਪ,ਣਾਲੀ ਜੋ ਿਨਯਿਮਤ ਆਈਡਿਲੰਗ ਦੇ 5 ਿਮਨਟ ਬਾਦ ਸਵੈਚਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਟ ਡਾਉਨ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ,
ਲੱਗਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨ5 ਿਵੱਚ ਨਵI ਇੰ ਜ਼ਨ ਲੋ ੜ5 ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇੰ ਜ਼ਨ ਸ਼ਟਡਾਉਨ ਪ,ਣਾਲੀ
ਲੋ ੜ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਿਨਰਮਾਤਾ ਵੈਕਲਪੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਨੂੰ ਲੋ ਿਡਡ, ਘੱਟ ਅਤੇ 6ਚ ਆਈਡਲ ਪਿਰਚਾਲਨ
ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਧੀਨ 30 ਗ,ਾਮ ਪ,ਤੀ ਘੰ ਟੇ ਦੇ NOx ਆਈਡਿਲੰਗ ਐਮੀਸ਼ਨ ਮਾਨਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਨੂੰ ਪ,ਮਾਣਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 1956.8 ਦੀ ਇੰ ਜ਼ਨ ਲੋ ੜ5 ਨੂੰ ਿਵਵਸਾਇਕ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਆਈਡਿਲੰਗ ਏਟੀਸੀਐਮ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ
ਸੰ ਸ਼ੋਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰੰ ਤਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡੀ.
ਡੀ. ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ - ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਨਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਿਲਤ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ
ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ

ਵਰਤ" ਯੋਗਤਾ
ਪ,ਸਤਾਵਤ ਨਵ5 ਿਵਿਨਯਮ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੰ ਦੇ, ਿਵਵਸਾਏ ਜ5 ਸੰ ਘੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀ 6ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ
ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਵੱਚ ਪ,ਭਾਵਤ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜ5 ਪਿਰਚਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ,ਭਾਵਤ ਗੱਡੀਆਂ ਿਵੱਚ 14000
ਪਾQਡ ਤ" ਵੱਧ ਜੀਵੀਡਬਿਲਉਆਰ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਿਲਤ ਗੱਡੀਆਂ, ਆੱਫ-ਰੋੜ ਪ,ਮਾਣਤ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਵਾਲੇ ਯਾਰਡ
ਟ,ਕ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੀਵੀਡਬਿਲਉਆਰ ਵਾਲੀ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਿਲਤ ਸ਼ਟਲ ਗੱਡੀਆਂ ਿਜਹਨ5 10 ਜ5 ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਟੀਨ ਿਵੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟਰਿਮਨਲ, ਮਰੀਨ ਟਰਿਮਨਲ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਦਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ5 ਤੱਕ
ਜ5 ਤ" ਔਸਤ 10 ਿਟ,ਪ ਪ,ਤੀ ਿਦਨ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡ,ੇਏਜ਼ ਟ,ਕ ਅਤੇ ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ
ਗੱਡੀਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤ" ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵ5ਗੀਆਂ। ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਭਾਵ= ਗੱਡੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ5 ਪੰ ਜੀਿਕ,ਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜਏ-ਿਵੱਚਲੇ ਜ5 ਰਾਜਏ ਤ"
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ਬਾਹਰਲੇ ਮੋਟਰ ਕੈਿਰਯਰ, ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਆਧਾਰਤ ਬ,ੋਕਰ ਜ5 ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜੋ ਇਸ
ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੱਡੀਆਂ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲ1 ਦਾ ਜ5 ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਲੋ ੜ5 ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ,ਸਤਾਵਤ
ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆਈ ਵੇਚਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ5 ਨੂੰ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਤ ਵਰਤ" ਯੋਗਤਾ ਪ,ਗਟ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਿਮਲੀਟਰੀ ਸਹਯੋਗ ਗੱਡੀਆਂ,
ਅਿਧਿਕ,ਤ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਵਸਾਇਕ ਉਦੇਸ਼5 ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਨਜੀ ਮੋਟਰ ਘਰ5 6ਤੇ
ਲਾਗੂ ਨਹI ਹੋਵ5ਗੇ।

ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਲੋ ੜ5
ਆਮਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਿਵਨਯਮ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮਾਲਕ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਲਈ ਬੀਏਸੀਟੀ ਮਾਨਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ
ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ,ੇਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਲੀਟ ਤ" ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟਾਉਣ। ਪੀਐਮ ਲਈ
ਬੀਏਸੀਟੀ ਮਾਨਕ, ਪੀਐਮ ਲਈ 6ਚਤਮ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਿਤਆਪੱਤ ਡੀਈਸੀਐਸ ਵਾਲਾ ਇੰ ਜ਼ਨ ਜ5 ਇੰ ਜ਼ਨ ਿਨਰਮਾਤਾ
ਵਲ" ਮੂਲ ਰੂਪ ਤ" ਡੀਜ਼ਲ ਪਰਿਟਕੁਲੇਟ ਿਫਲਟਰ ਵਾਲਾ ਇੰ ਜ਼ਨ ਹੈ। NOx ਲਈ ਬੀਏਸੀਟੀ ਮਾਨਕ, ਵਰPੇ 2010 ਜ5
ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਨਵ= ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਰਿਮਤ ਇੱਕ ਇੰ ਜਨ ਜ5 2010 ਦਾ ਐਮੀਸ਼ਨ ਸਮਾਨ ਇੰ ਜ਼ਨ ਹੈ।
ਕੋਈ ਫਲੀਟ ਇਹਨ5 ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਲੋ ੜ5 ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਸਿਤਆਪੱਤ ਡੀਈਸੀਐਸ3 ਜੋ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐਮ ਜ5 NOx
ਕਮੀਆਂ ਜ5 ਦੋਹੇ ਪ,ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਇੰ ਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵ= ਸਾਫ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਗਾ ਜ5 ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨਾਲ
ਬਦਲੇ ਗਾ, ਰੇਟ,ੋਿਫਟ ਕਰਾਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਿਵਿਨਯਮ ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਲੋ ੜ5 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤੰ ਨ ਿਵਕਲੱਪ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾQਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ, ਫਲੀਟ
ਦੱਸੀ ਗਈ ਬੀਏਸੀਟੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨ5 ਸਿਤਆਪੱਤ ਡੀਈਸੀਐਸ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਜੋ
ਥਾਪੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵ5ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਮਾੱਡਲ ਵਰPੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋ ੜIਦੀ ਗੱਡੀ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ
ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਕੋਈ ਫਲੀਟ ਬੀਏਸੀਟੀ ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਸੀਮਾ ਿਵਕਲੱਪ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਥਾਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਸਿਤਆਪੱਤ ਡੀਈਸੀਐਸ ਅਤੇ ਵਰPੇ 2010 ਦੀ ਇੰ ਜ਼ਨ ਲੋ ੜ5 ਪ,ਤੀ ਵਰPੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਦੀ
ਘੱਟ"ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਫਲੀਟ, ਫਲੀਟ ਦਾ ਔਸਤ ਿਵਕਲੱਪ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਾਲਕ ਫਲੀਟ
ਦੇ ਔਸਤ ਐਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਨਯਮ ਵਲ" ਸਥਾਪਤ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਐਮੀਸ਼ਨ ਕਾਰਕ5 ਨੂੰ
ਵਰਤੇਗਾ। ਪ,ਤੀ ਵਰPੇ ਲਾਗੂ ਪਾਲਣਾ ਿਮਤੀ ਤੱਕ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ,ਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਫਲੀਟ ਨM ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ
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ਇੱਕ ਰੇਟ,ੋਿਫਟ ਉਪਕਰਣ ਿਜਸਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਤ" ਐਮੀਸ਼ਨ ਿਨਯੰ ਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ,
ਿਸਰਲੇ ਖ 13, ਸੀਸੀਆਰ ਧਾਰਾ 2700 et seq.. ਲਈ ਏਆਰਬੀ ਦੀ ਸਿਤਆਪਣ ਪ,ਿਕ,ਆ, ਵਾਰੰ ਟੀ ਅਤੇ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ
ਪਾਲਣਾ ਲੋ ੜ5 ਅਧੀਨ ਸਿਤਆਪੱਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
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ਵਲ" ਿਨਰਧਾਰਤ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਫਲੀਟ ਔਸਤ ਐਮੀਸ਼ਨ ਦਰ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟੀਚੇ ਸਮ= ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਦ ਹੋ
ਜਾਵ5ਗੇ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਫਲੀਟ5 ਨੂੰ ਸਮ= ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।
1 ਜਨਵਰੀ 2011 ਤ" ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਵਿਰPਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਫਲੀਟ5 ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਇੰ ਜ਼ਨ ਮਾੱਡਲ ਵਿਰPਆਂ
ਲਈ ਪੀਐਮ ਸਿਤਆਪੱਤ ਡੀਈਸੀਐਸ ਥਾਪਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਫਰ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮਾਲਕ
ਿਮਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2013 ਅਤੇ ਵਰPੇ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੰ ਜ਼ਨ ਜ5 ਗੱਡੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧਾਕੇ
ਫਲੀਟ ਤ" ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਦੋਹੇ ਐਮੀਸ਼ਨ ਘੱਟਾਉਣ, ਤ5 ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਸਾਫ
ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵ5ਗੇ - ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਐਮੀਸ਼ਨ ਕਮੀਆਂ ਪ,ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰPਾ 2010 ਜ5 ਬਾਦ ਦਾ ਮਾੱਡਲ ਵਰP5
ਇੰ ਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ5 ਰੇਟ,ੋਿਫਟ ਕਰਾਉਣਾ।
ਦੋਹਰੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਦੇ ਸਟ,ੀਟ ਸਵੀਪਰ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਿਵਿਨਯਮ5 ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵ5 ਦੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨMਸ਼ਨ ਿਵੱਚ, ਸਟ,ੀਟ ਸਵੀਪਰ 6ਤੇ ਪ,ੋਪਲਸ਼ਨ ਇੰ ਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰP5 ਆੱਕਸੀਿਲਅਰੀ ਇੰ ਜ਼ਨ ਲਈ ਉਸੇ ਸੂਚੀ 6ਤੇ
ਪੀਐਮ ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਲੋ ੜ5 ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਦੋਹਰੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਸਟ,ੀਟ ਸਵੀਪਰ 6ਤੇ ਟਾਯਰ 0 ਆੱਕਸੀਿਲਅਰੀ
ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਦਾ ਪਿਰਚਾਲਨ ਿਮਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੱਕ ਵੱਧ ਤ" ਵੱਧ 250 ਘੰ ਟੇ ਪ,ਤੀ ਵਰPੇ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਿਫਰ ਉਸ ਤ" ਬਾਦ ਘੱਟ ਕੇ ਵੱਧ ਤ" ਵੱਧ 100 ਘੰ ਟੇ ਪ,ਤੀ ਵਰPੇ ਰਿਹ ਜਾਵੇਗਾ।

ਛੋਟੀ ਫਲੀਟ5 ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਧਾਨ
ਇੱਕ ਤ" ਿਤੰ ਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਲੀਟ5 ਨੂੰ ਵਰPੇ 2010 ਅਤੇ 2011 ਪੀਐਮ ਧੂੰ ਰੇਟ,ੋਿਫਟ ਲੋ ੜ5 ਤ" ਛੂਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਿਮਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੱਕ, ਛੋਟੀ ਫਲੀਟ5 ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹਨ5 ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਤ" ਘੱਟ
ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 2004 ਮਾੱਡਲ ਵਰPੇ ਜ5 ਨਵ5 ਇੰ ਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਧੂੰ ਰੇਟ,ੋਿਫਟ ਲੱਿਗਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਮਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਲੋ ੜ5 ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਲੀਟ ਿਵੱਚ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਿਮਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੱਕ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx
ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਲੋ ੜ5 ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਤੰ ਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਲੀਟ ਦੋ ਿਵੱਚ" 1 ਢੰ ਗ ਿਵੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ: (1) ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਮਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੱਕ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਲੋ ੜ5
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ5 (2) ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਿਮਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੱਕ ਵਰPੇ 2010 ਦੀ ਇੰ ਜ਼ਨ
ਐਮੀਸ਼ਨ ਲੋ ੜ5 ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਿਮਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ
ਲੋ ੜ5 ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚੁਨਣਾ।
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ਛੂਟ, ਪਾਲਣਾ ਿਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਥਤੀਆਂ
ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ 1000 ਮੀਲ ਅਤੇ 100 ਘੰ ਟੇ ਪ,ਤੀ ਵਰPੇ (ਘੱਟ ਵਰਤ" ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ) ਤ" ਘੱਟ ਪਿਰਚਾਲਤ
ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਲੋ ੜ5 ਤ" ਛੂਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲ5ਿਕ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ
ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਲੋ ੜ5 ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲ ਬਸ5 ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ NOx ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਲੋ ੜ5 ਤ" ਛੂਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਿਵਿਨਯਮ ਹੇਠ ਿਲੱਖੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ
ਹੇਠ5 ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਮਤੀਆਂ ਤੱਕ NOx ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਲੋ ੜ5 ਤ" ਛੂਟ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ:
• 1 ਜਨਵਰੀ 2018
o ਇੱਕਲੇ ਰੂਪ ਤ" 57 ਫੁੱਟ ਤੇ ਟ,ੇਲਰ ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਕੈਬ-ਓਵਰ-ਇੰ ਜ਼ਨ ਟ,ਕ ਟ,ੈਕਟਰ
• 1 ਜਨਵਰੀ 2021
o ਬੇਜੋੜ ਗੱਡੀਆਂ;
o ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕਲੇ ਰੂਪ ਤ" ਉਹਨ5 ਕਾQਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਿਰਚਾਲਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹਨ5 ਨੂੰ ਇਹ
ਿਵਿਨਯਮ ਸੰ ਘੀ ਓਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕ5 ਦੀ ਪ,ਾਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਰਾਜਏ ਓਜ਼ੋਨ ਮਾਨਕ ਦੇ ਡਾਉਨਿਵੰ ਡ ਅਿਧਕਤਾਵ5 ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਹI ਪਾQਦਾ;
o 33000 ਪਾQਡ ਤ" ਘੱਟ ਜੀਵੀਡਬਿਲਉਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ 5000 ਮੀਲ5 ਤ" ਘੱਟ ਪਿਰਚਾਲਤ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਗਤੀਹੀਣਤਾ ਦੇ ਸਮ= ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾੱਵਰ ਟੇਕ ਆੱਫ (ਪੀਟੀਓ)
ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸਦਾ ਇੰ ਜ਼ਨ ਵੀ 175 ਘੰ ਟੇ ਪ,ਤੀ ਵਰPੇ ਤ" ਘੱਟ ਪਿਰਚਾਲਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਣਾ
ਜਰੂਰੀ ਹੈ; ਅਤੇ
o 33000 ਪਾQਡ ਤ" ਵੱਧ ਜੀਵੀਡਬਿਲਉਆਰ ਵਾਲੇ ਟ,ਕ ਟ,ੈਕਟਰ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ 7500 ਮੀਲ ਤ"
ਘੱਟ ਪਿਰਚਾਲਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜ" ਗਤੀਹੀਣਤਾ ਦੇ ਸਮ= ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਟੀਓ ਵਰਤਦੇ ਹਨ,
ਵੀ 250 ਘੰ ਟੇ ਪ,ਤੀ ਵਰPੇ ਤ" ਘੱਟ ਪਿਰਚਾਲਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵ;ੇ
o ਯਾਰਡ ਟ,ੈਕਟਰ ਜੋ 250 ਵਰPੇ ਪ,ਤੀ ਵਰPੇ ਤ" ਘੱਟ ਸਮ= ਲਈ ਪਿਰਚਾਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
ਇਹ ਿਵਿਨਯਮ ਉਹਨ5 ਫਲੀਟ5 ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਿਵਸਤਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਹਲ5 ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਲੀਟ ਿਮਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੱਕ ਇੱਕ ਜ5 ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ 6ਤੇ 6ਚਤਮ ਪੱਧਰ
ਦੀ ਸਿਤਆਪੱਤ ਡੀਈਸੀਐਸ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2014
ਤੱਕ NOx ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਲੋ ੜ5 ਤ" ਛੂਟ ਿਮਲੇ ਗੀ।
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ਇਹ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮ= ਤੱਕ ਫਲੀਟ ਔਸਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੱਲ ਕ,ੈਿਡਟ ਲਈ ਹਾਇਿਬ,ਡ
ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਫਲੀਟ ਇਹ ਪ,ਦਰਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ ਿਕ ਹਾਇਿਬ,ਡ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੇਲ ਿਵਧਾਨ ਸਮਾਨ
ਗੱਡੀ ਤ" ਘੱਟ ਤ" ਘੱਟ 20 ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਿਬਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਕ,ੈਿਡਟ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ
ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਫਲੀਟ ਿਵੱਚਲੀ ਹਾਇਿਬ,ਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਿਗਣਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਸੂਚੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੀਟ ਔਸਤ ਟੀਚੇ ਦਰ5 ਜ5 ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਸੀਮਾ ਲੋ ੜ5 ਦਾ
ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕ,ੈਿਡਟ ਉਹਨ5 ਫਲੀਟ5 ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਫਲੀਟ ਔਸਤ ਿਵਕਲੱਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ
NOx ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਫਲੀਟ ਔਸਤ ਟੀਚੇ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਿਵੱਚ ਵੈਕਲਪੱਕ ਤੇਲ ਜ5 ਭਾਰੀ ਪਾਇਲਟ ਇਗਨੀਸ਼ਨ
ਇੰ ਜ਼ਨ ਲੱਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤਦੀ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਐਮੀਸ਼ਨ ਕਾਰਕ ਿਸਫਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ NOx ਐਮੀਸ਼ਨ ਕਾਰਕ ਉਸ
ਇੰ ਜ਼ਨ ਮਾੱਡਲ ਵਰPੇ 6ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਇੰ ਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ,ਮਾਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਪ,ਭਾਵੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਲੀਟ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲੋ ੜIਦੇ ਰੇਟ,ੋਿਫਟ, ਿਰਪਾੱਵਰਸ ਜ5 ਨਵ= ਇੰ ਜ਼ਨ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਲਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣ।

ਖੇਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਧਾਨ
ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਲੋ ੜ5 ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮ= ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਪਿਰਚਾਲਨ5 (ਖੇਤੀ ਗੱਡੀਆਂ) ਿਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਨਸ਼ਚਤ ਭਾਰੀ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹਈਆ
ਕਰਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਿਸਰਫ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਿਰਚਾਲਨ5 ਵਰਤੇ ਜ5ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਟਾਈ ਤ"
ਬਾਦ ਪ,ੋਸੇਿਸੰ ਗ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਬੰ ਦੁ ਤੱਕ ਖੇਤੀ 6ਤਪਾਦ ਢੋਕੇ ਲੈ ਜਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ5ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਚਤ ਭਾਰੀ
ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਿਵਤਰਣ ਕ=ਦਰ ਤ" ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਿਸਰਫ ਖਾਦ ਜ5 ਫਸਲ ਸੁਰੱਿਖਆ 6ਤਪਾਦ ਿਡਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਿਵਿਨਯਮ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਲੋ ੜ5 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ5 ਦੱਸੀ ਗਈ
ਮਾਈਲੇ ਜ਼ ਦੇਹਲੀ ਤੇ ਪਿਰਚਾਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦੇਹਲੀ ਤ" ਹੇਠ5 ਰਿਹਣ ਦੀ
ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਦੇਹਲੀ ਤ" 6ਤੇ ਪਿਰਚਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜ5ਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਆੱਨਰੋੜ ਗੱਡੀ ਫਲੀਟ ਵਾਲੀ ਸਮਾਨ ਲੋ ੜ5 ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਈਲੇ ਜ਼ ਦੇਹਲੀ ਅਤੇ
ਛੂਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਹੇਠ ਿਲੱਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ:
•

ਿਮਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰੂਪ ਤ" 10000 ਮੀਲ ਤ" ਘੱਟ ਪਿਰਚਾਲਤ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ;

•

1995 ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾੱਡਲ ਵਰPੇ ਦੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਜ" 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰੂਪ ਤ"
15000 ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਿਰਚਾਲਤ ਹੋਣ;
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•

1996 ਤ" 2005 ਮਾੱਡਲ ਵਰPੇ ਦੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਜ" 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੱਕ 20000 ਮੀਲ ਤੱਕ
ਪਿਰਚਾਲਤ ਹੋਣ;

•

2006 ਅਤੇ ਨਵ= ਮਾੱਡਲ ਵਰPੇ ਦੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਜ" 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੱਕ 25000 ਮੀਲ ਤੱਕ
ਪਿਰਚਾਲਤ ਹੋਣ।

ਇਹ ਿਵਿਨਯਮ ਉਹਨ5 ਖਾਸ ਖੇਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸੰ ਿਖਆ ਵੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰੇਹਾ ਿਜਹਨ5 ਨੂੰ ਿਮਤੀ 1
ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ NOx ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਲੋ ੜ5 ਤ" ਛੂਟ ਿਮਲੇ ਗੀ।
ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੱਕ, ਇਸ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗੱਡੀ ਫਲੀਟ ਮਾਲਕ
ਆਪਣੀ ਫਲੀਟ ਿਵੱਚਲੀ ਉਹਨ5 ਖੇਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯਤ ਕਰੇ ਜੋ ਛੂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਲੀਟ
ਮਾਲਕ ਵਲ" ਆਪਣੀ ਫਲੀਟ ਿਵੱਚ" ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਈਲੇ ਜ਼ ਦੇਹਲੀ ਵਰਗ ਅਧੀਨ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਯੋਗ ਖੇਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਯਤ ਕਰਨ ਤ" ਬਾਦ, ਉਹ ਉਸ ਵਰਗ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਨਹI ਜੋੜ ਸਕਦਾ। 1
ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਭਾਰੀ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਖੇਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਾਈ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਈਲੇ ਜ਼ ਤੇ
ਿਧਆਨ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨਾ 2010 ਮਾੱਡਲ ਵਰPਾ ਇੰ ਜ਼ਨ ਐਮੀਸ਼ਨ ਲੋ ੜ5 ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਿਰਕਾੱਰਡ ਕੀਿਪੰ ਗ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਲੋ ੜ5
ਫਲੀਟ ਮਾਲਕ ਜੋ ਬੀਏਸੀਟੀ ਪਾਲਣਾ ਸੂਚੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਲੀਟ5 6ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹI
ਹੋਵੇਗੀ। ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਅਧੀਨ, ਸਾਰੀ ਦੂਜੀ ਫਲੀਟ5 ਨੂੰ ਵਰPੇ 2010 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਏਆਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰੂਪ ਤ"
ਆਪਣੀ ਪ,ਭਾਵਤ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਇੰ ਜ਼ਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨ5 ਫਲੀਟ5 ਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ 31 ਿਦਸੰ ਬਰ 2022 ਤੱਕ ਜ5 ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ,
ਅਖੀਰਲੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਿਰਪੋਰਟ ਤ" ਆਪਣੀ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਫਲੀਟ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵ5 ਦਾ ਿਰਕਾੱਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ, ਬੋਰਡ ਦੂਜੇ ਤੱਤ5 6ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ,ਭਾਵਤ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚੀਲਾਪੁਣਾ ਮੁਹਈਆ
ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੁਰਮਾਨM
ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਅਧੀਨ, ਉਹ ਫਲੀਟ5 ਜੋ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਲੋ ੜ5 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ
ਜ5ਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੇਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੋਡ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਿਵਧਾਨ5 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮਾਨM ਲਾਏ
ਜਾਵ5ਗੇ।
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ਈ. ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੇ ਆੱਨਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤ" ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਦੀ ਐਮੀਸ਼ਨ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ
ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਦਾ ਪ,ਭਾਅ
ਇਹ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਐਮੀਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਵੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਪੂਰੇ
ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ 6ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕਾਰਾਤਮੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ,ਭਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨ5 ਪ,ਦੁਸ਼ਕ5 ਦੇ ਐਮੀਸ਼ਨ5 ਨੂੰ ਘੱਟਾਕੇ
ਜੋ ਪਰਿਟਕੁਲੇਟ ਪਦਾਰਥ5 ਅਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵੱਧੇ ਪੱਧਰ5 ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾQਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਿਵਿਨਯਮ ਪੀਐਮ ਅਤੇ
ਓਜ਼ੋਨ ਲਈ ਐਨਏਏਿਕਉਐਸ ਦੀ ਪ,ਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਦੇ ਪੱਧਰ5 ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਹਤ ਲਾਭ ਵੀ ਪ,ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕ5ਗੇ।
ਇਹ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ 2000 ਬੇਸਲਾਈਨ ਪੱਧਰ5 ਤ" ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਨੂੰ 75 ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 85 ਪ,ਤੀਸ਼ਤ
ਘੱਟਾਉਣ ਦੇ 2000 ਡੀਜ਼ਲ ਆਰਆਰਪੀ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕ,ਮ ਨਾਲ 2010 ਜ5 2020 ਉਦੇਸ਼5 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹI
ਕਰੇਗਾ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਪਿਰਯੋਜਨਾ ਹੈ ਿਕ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ 2000 ਬੇਸਲਾਈਨ ਤ" ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਗੱਡੀ
ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 2010 ਿਵੱਚ 16 ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2020 ਿਵੱਚ 80 ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ5ਿਕ,
ਇਹ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤ" ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਐਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ"ਵੱਧ
ਪ,ਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਮੀਆਂ ਪ,ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਿਵਿਨਯਮ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਐਮੀਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪੀਐਮ2.5 ਅਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ਦੋਹ5 ਲਈ
ਐਨਏਏਿਕਉਐਸ ਦੇ ਰਾਜਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾQਦਾ ਹੈ। ਵਰPੇ 2020 ਿਵੱਚ, ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਤ" ਰਾਜਏ ਵਾਰ
ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 5.6 ਟਨ ਪ,ਤੀ ਿਦਨ ਅਤੇ NOx ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 79 ਟਨ ਪ,ਤੀ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਘੱਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੇਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ5ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਮੀਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤ" ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਿਵੱਚ 43 ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਅਤੇ
NOx ਿਵੱਚ 23 ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਪ,ਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁ ਮਾਨ
ਲੱਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਸਾਰੇ ਵਿਰPਆਂ ਲਈ ਸਾਉਥ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਸੈਨ ਜੋਆਿਕਨ ਵੈਲੀ ਏਅਰ ਬੇਿਸਨਸ ਦੋਹ5 ਿਵੱਚ
ਸੰ ਜੁਗਤ NOx ਅਤੇ ਪੀਐਮ2.5 ਐਸਆਈਪੀ ਫਲੀਟ ਕਾਯਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਜ5 ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਵਰPੇ 2014 ਿਵੱਚ, ਸਾਉਥ
ਕੋਸਟ ਏਅਰ ਬੇਿਸਨ ਿਵੱਚ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੇਿਖਆ ਤ" ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਪੀਐਮ2.5 ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਘੱਟ NOx ਪ,ਾਪਤ
ਕਰਕੇ ਐਸਆਈਪੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਸਾਉਥ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਸੈਨ ਜੋਆਿਕਨ
ਵੈਲੀ ਏਅਰ ਬੇਿਸਨ ਦੇ ਡਾਉਨਿਵੰ ਡ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਪ,ਾਪਤੀ ਲਈ ਵਰPੇ 2020 ਿਵੱਚ ਐਸਆਈਪੀ ਕਮੀ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਤ" ਐਮੀਸ਼ਨ ਕਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਲੱਗਭਗ 9400 ਕੱਚ ਘਰੜ ਮੌਤ5 ਤ"
ਬੱਚਣ ਦੀ ਅਪੇਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ5ਦੀ ਹੈ (2800 ਤ" 17000, 95 ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇੰ ਟਰਵਲ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ
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ਵਜ" ਲੱਗਭਗ 150000 ਅਸਥਮਾ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 950000 ਿਦਨ5 ਦਾ ਕੰ ਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੇਹਤ ਪ,ਭਾਵ5 ਦੇ ਆਰਥਕ ਮੁੱਲ ਅੰ ਕਣ ਦਾ 48 ਿਬਲੀਯਨ ਤ" 68 ਿਬਲੀਯਨ ਡਾੱਲਰ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾQ ਪ,ਭਾਵ ਥੋੜਾ ਸਕਾਰਾਤਮੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ
ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾQ ਪ,ਭਾਵ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਿਸਰਫ ਪ,ਭਾਵਤ ਗੱਡੀਆਂ ਤ" ਪਰਤੱਖ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਲ ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ ਵੱਧਾਕੇ ਕਾਰਬਨ
ਡਾਇਆੱਕਸਾਈਡ (CO2) ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਿਕ, ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਲ ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ
ਘੱਟਾਵ5ਗੀ। ਿਮਸਾਲ ਵਜ", ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਜੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਪਰਟੀਕੁਲੇਟ ਿਫਲਟਰ (ਡੀਪੀਐਫ) ਲੱਗਾਕੇ ਇਸ
ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੇਲ ਖਪਤ ਿਵੱਚ 2 ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ5ਿਕ, ਿਕQਿਕ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਆਧੁਿਨਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਚੁਿਨੰਦਾ
ਕੈਟਿਲਿਟਕ ਕਮੀ (ਐਸਸੀਆਰ) ਤ" ਪ,ਾਥਿਮਕ NOx ਐਮੀਸ਼ਨ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੂੰ ਗੈਸ ਪੁਨਰਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ (ਈਜ਼ੀਆਰ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੇਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ5ਦੀ ਹੈ। 2010 ਮਾੱਡਲ ਵਰP5 ਲਈ ਐਸਸੀਆਰ
ਿਬਹਤਰ ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਖਪਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੀਐਮ 6ਤਪਾਦਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਆਦਰਸ਼
ਕਮਬਸ਼ਨ ਤਾਪ ਤੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿਰਚਾਲਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਇਕੋਨਾੱਮੀ ਿਵੱਚ 3 ਤ" 5 ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤੇਲ
ਇਕੋਨਾੱਮੀ ਿਵੱਚ ਅਪੇਿਖਤ ਸੁਧਾਰ ਫਲੀਟ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨ ਤੇਲ ਇਕੋਨਾੱਮੀ 6ਤੇ ਡੀਪੀਐਫ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਇੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨ ਦੇ
ਸੰ ਭਾਵਤ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾQ ਪ,ਭਾਵ5 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਕਾਲੇ ਕਾਰਬਨ - ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਦਾ ਇੱਕ
ਤੱਤ ਅਤੇ ਗਲੋ ਬਲ ਵਾਰਿਮੰ ਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰ ਭਾਵਤ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ - ਜੋ ਤੇਲ ਇਕੋਨਾੱਮੀ 6ਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਪ,ਭਾਵ
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ,ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟਾਵੇਗਾ, ਦੇ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟਾਵੇਗਾ।
ਐਫ.
ਐਫ. ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਿਵਿਨਯਮ ਲਈ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਪ,ਭਾਵ
ਸਟਾਫ ਹੋਰ ਪਾਲਣਾ ਲਚੀਲਾਪੁਣਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕQਿਕ ਇਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਿਵਿਨਯਮ ਅਤੇ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ
ਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਢੀਆਂ ਲਈ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਨਵ= ਿਵਿਨਯਮ ਤ" ਅਤੇ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਿਵਿਨਯਮ5 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹੈ, ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਿਵਿਨਯਮ5 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 6ਤੇ ਖੰ ਡ
ਸੀ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਿਵਿਨਯਮ5 ਿਵੱਚ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜ", ਇਹ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ5ਗੇ ਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕ,ੇਨ5 ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਲਣਾ ਿਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜ5 ਗੇ ਨਾਲ ਬਹੁ ਿਵਿਨਯਮ5 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹI
ਹਨ।

ਡੀਜ਼ਲ ਪਰਿਟਕੁਲੇਟ ਪਦਾਰਥ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਸਾਧਨ: ਪ,ਸਤਾਵਤ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ”ਨਗਰ ਿਨਗਮ” ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਧਤ
ਕਰੇਗਾ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਧੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਅਤੇ ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਭਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ
ਲਈ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵ5ਗੀਆਂ। ਪ,ਸਤਾਵਤ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ਘੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਿਦਆਂਗੇ
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ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ" ਸੰ ਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਫਲੀਟ5 ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਅਤੇ ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਫਲੀਟ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਨਹI ਹੋਵ5ਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਉਸ ਸਮ= ਤ" ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦ" ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ
ਸੀਏਏ ਧਾਰਾ 118 ਲਈ ਸੰ ਘੀ ਫਲੀਟ ਪਿਰਚਾਲਕ5 ਨੂੰ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਅਤੇ ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਫਲੀਟ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹI ਹੈ ਿਕQਿਕ ਇਹ ਿਵਿਨਯਮ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਤਾਵ5 6ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹI ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।
ਟ,ਾਈਬਲ ਰਾਖਵੇ ਅਤੇ ਰ5ਚੇਿਰਆ ਵੀ “ਨਗਰ ਿਨਗਮ“ ਦੀ ਸੰ ਸ਼ੋਧਤ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹI ਹੋਵ5ਗੇ। ਇਹਨ5
ਸੱਤਾਵ5 ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿਰਚਾਲਤ ਫਲੀਟ5 ਭਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹੋਵ5ਗੀਆਂ।

ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਅਤੇ ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਿਲਤ ਗੱਡੀਆਂ: ਸਟਾਫ ਉਹਨ5 ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ5 ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ
ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੱਧਾਵ5ਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸਪਸ਼ਟਾ
ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਦਾ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵI ਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼5 ਿਵੱਚਕਾਰ, ਪ,ਸਤਾਵਤ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਫਲੀਟ5 ਨੂੰ ਿਰਟਾਯਰਮ=ਟ ਕ,ੈਿਡਤ ਉਚੱਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਰੂਰਤ5 ਜੋੜ5ਗੇ।
ਸਟਾਫ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਮਰੱਥਤਾ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਫਲੀਟ5 ਲਈ ਬਦਲਾਵ5 ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਵੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 2022(ਏ) ਦਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਹਲਕੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਜੋ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਤ" ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਮੂਲ ਸੀਮਾ
ਤ" ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਤ" ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧਾਵੇਗਾ।
ਸਟਾਫ 0.01 ਜੀ/ਬੀਐਚਪੀ-ਘੰ ਟਾ ਦੇ 2007 ਮਾੱਡਲ ਵਰPਾ ਮਾਨਕ ਤ" ਵੱਡੇ ਪੀਐਮ ਪੱਥਰ5 6ਤੇ ਐਵਰੇਿਜ਼ੰ ਗ ਬ1ਿਕੰ ਗ
ਂ ਟ,ੇਿਡੰ ਗ (ਏਬੀਟੀ) ਿਵਧਾਨ5 ਅਧੀਨ ਪ,ਮਾਣਤ 2007 ਮਾੱਡਲ ਵਰPਾ ਅਤੇ ਨਵ= ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਐਡ
ਸੀਮਾ ਵੱਧਾਉਣ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ,ਸਤਾਵ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਸਾਰੇ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਦੇ
0.01 ਜੀ/ਬੀਐਚਪੀ-ਘੰ ਟਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਬੀਏਸੀਟੀ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਗ,ੇਡ5 ਦੀ ਲੋ ੜ ਲਈ ਿਵਿਨਯਮ
ਦੇ ਮੂਲ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਸਾਰ ਹੈ।
ਪ,ਸਤਾਵਤ ਪਾਲਣਾ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵਧਾਨ (ਧਾਰਾ 2022.1(ਡੀ)(7)) ਨਗਰ ਿਨਗਮ5 ਅਤੇ ਉਪਯੋਿਗਤਾਵ5 ਨੂੰ ਹਲਕੇ
ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਲਈ ਤੁਰੰਤ 2009 ਪਾਲਣਾ ਸਮ= ਸੀਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰPੇ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ ਲਈ ਿਨਵੇਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ
ਦੇਵੇਗਾ। ਨਰਗ ਿਨਗਮ ਜ5 ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਲਈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ
ਸੀਮਾਲਈ ਹਲਕੇ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਦੇ ਜੋੜ ਫਲੀਟ ਨੂੰ 2009 ਪਾਲਣਾ ਸਮ= ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤ" ਰੋਕ5ਗੇ।
ਸਟਾਫ ਿਨਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਉਪਯੋਿਗਤਾਵ5 (ਉਪਯੋਿਗਤਾ) ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਕਲਪੱਕ ਿਵਸਤਾਰ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ੜ5, ਿਕ ਿਮਤੀ 31 ਿਦਸੰ ਬਰ 2013 ਤੱਕ, ਤੀਹ ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰPੇ 2010 ਇੰ ਜ਼ਨ
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ਐਮੀਸ਼ਨ ਮਾਨਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਹ ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਵਰPੇ 2007 ਜ5 ਨਵ= ਇੰ ਜ਼ਨ ਐਮੀਸ਼ਨ ਮਾਨਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਦੇ
ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਬੀਏਸੀਟੀ ਪੀਐਮ ਦੀ ਦੋ-ਵਰPੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਵੇਗਾ।
ਸਟਾਫ ਅਿਜਹੇ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਮੁਹਈਆ
ਕਰਾਵ5ਗੇ ਿਕ ਮਾਲਕ ਰਾਜਏ ਤ" ਬਾਹਰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਬੀਏਸੀਟੀ ਕ,ੈਿਡਤ ਪ,ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਿਰਟਾਯਰਮ=ਟ ਕ,ੈਿਡਟ ਲਈ ਰਾਜਏ ਤ" ਬਾਹਰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਸਮ= ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਵੱਚ ਨਹI
ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਣ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੀਏਸੀਟੀ ਲੋ ੜ5 ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਧਾਰਾ 2022.1(ਐਫ)(1)(ਕੇ) ਿਵੱਚ ਪ,ਸਤਾਵਤ
ਨਵI ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ,ਿਕ,ਆ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇਗੀ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਿਨਗਮ
ਜ5 ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਮਿਹਕਮਾ (ਡੀਐਮਵੀ) ਪੰ ਜੀਕਰਣ ਹੋਲਡ ਜ5 “ਵੀਆਈਐਨ ਸਟਾੱਪ“ ਪ,ਾਪਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 2022.1(ਐਚ) ਿਵੱਚ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹI ਰਾਜਏ
ਤ" ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਵਕ,ੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਬੰਧ ਲੋ ੜ5 ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਨੁਬੰਧ ਭਾਸ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਿਕ ਵੇਚਣ
ਵਾਲਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਏ ਿਵੱਚ ਪੁਨਰ-ਪੰ ਜੀਕਰਣ ਜ5 ਪਿਰਚਾਲਨ ਿਰਟਾਯਰਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਨਾਹੀ
ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ।
ਸਟਾਫ 2004-2006 ਮਾੱਡਲ ਵਰPਾ ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੋਹਰੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਟ,ੀਟ ਸਵੀਪਰ5 ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਿਵਕ,ੀ ਲਈ ਕ,ੈਿਡਟ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 2022(ਬੀ)(8) ਿਵੱਚ ”ਿਰਟਾਯਰਮ=ਟ” ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਵੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ, ਿਨਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ5 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਉਹ 6ਤੇ ਖੰ ਡ ਡੀ
ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਵ= ਪ,ਸਤਾਵਤ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਤੇ
ਗਏ ਸਟ,ੀਟ ਸਵੀਪਰ ਿਨਜੀ ਫਲੀਟ5 ਵਲ" ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵ5ਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨ5 ਿਨਜੀ ਫਲੀਟ5 ਲਈ
ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ।
ਪ,ਸਤਾਵਤ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ, ਪ,ਸਤਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵ5 ਦਾ ਸਮਰਥੱਨ ਕਰਨ ਲਈ “ਪੱਟੇ ਦੇ ਦੇਣ”, “ਪਿਰਚਾਲਤ
ਕਰਨ”, “ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਰਾਜਏ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚ”ੇ , “ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ” ਅਤੇ “ਵੀਆਈਐਮ ਸਟਾੱਪ”
ਲਈ ਨਹI ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ5 ਜੋੜੇਗਾ। “ਕੁਲ ਫਲੀਟ” ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਸੰ ਸ਼ੋਧਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰ ਸ਼ੋਧਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਡ,ੇਏਜ਼ ਟ,ਕ: ਸਟਾਫ 2004-2006 ਮਾੱਡਲ ਵਰPੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡ,ੇਏਜ਼ ਟ,ਕ5 ਲਈ ਫੇਜ਼ ਇੱਕ ਲੋ ੜ ਜੋੜਨ, ਤਰਲ
ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐਲਐਨਜੀ) ਚਾਿਲਤ ਟ,ਕ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾQ ਅਤੇ ਵੈਕਲਪੱਕ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ
ਟ,ਕ5 ਦੀ ਯੋਗਤਾ 6ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾਵ5 ਲਈ ਡ,ੇਏਜ਼ ਟ,ਕ ਿਵਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਸਟਾਫ ਇਸ ਲੋ ੜ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ 2004 ਮਾੱਡਲ ਵਰPਾ ਇੰ ਜ਼ਨ ਿਮਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੱਕ ਪੀਐਮ
ਲਈ 6ਚਤਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਤਆਪੱਤ ਡੀਈਸੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵ5ਗੇ ਅਤੇ ਿਕ 2005 ਮਾੱਢਲ ਵਰPਾ - 2006 ਮਾੱਡਲ
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ਵਰPਾ ਇੰ ਜ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੱਕ ਪੀਐਮ ਲਈ 6ਚਤਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਤਆਪੱਤ ਡੀਈਸੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵ5ਗੇ।
ਇਹ ਲੋ ੜ ਡ,ੇਏਜ਼ ਟ,ਕ ਿਵਿਨਯਮ ਨੂੰ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਗੱਡੀ ਪੰ ਜੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰ
ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਏ ਦੀ ਪੀਐਮ ਐਮੀਸ਼ਨ ਕਮੀ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਵੇਗਾ ਿਕ ਗੈਰ-ਿਨਯੰ ਤਰਤ ਟ,ਕ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਢੀ ਿਵਿਨਯਮ ਲੋ ੜ5 ਤ" ਬੱਚਣ ਲਈ ਡ,ੇਏਜ਼
ਫਲੀਟ ਿਵੱਚ ਸਾਈਕਲ ਨਹI ਕਰ5ਗੇ।
ਸਟਾਫ, ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੇ ਭਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਿਵਿਨਯਮ ਤ" ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾQ ਕਰਨ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਵੀ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਪਾਇਲਟ ਇੰ ਜੈਕਸ਼ਨ ਐਲਐਨਜੀ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਟ,ਕ5 ਨੂੰ ਵੈਕਲਪੱਕ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ
ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪ,ਸਤਾਵਤ ਬਦਲਾQ ਪਾਇਲਟ ਇੰ ਜੈਕਟ ਐਲਐਨਜੀ
ਚਾਿਲਤ ਟ,ਕ5 ਨੂੰ ਐਮੀਸ਼ਨ ਲੋ ੜ5 ਤ" ਛੂਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਟਾਫ ਯੋਗਤਾ ਧਾਰਾ (ਬੀ)(1) ਿਵੱਚ ’ਵੈਕਲਪੱਕ ਡੀਜ਼ਲ-ਤੇਲ ਅਤੇ
ਦੋਹਰੇ ਤੇਲ’ ਵਾਲੇ ਟ,ਕ5 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਵੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ, ਸਟਾਫ ਹੇਠ ਿਲੱਖੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ5 ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜ5 ਸੰ ਸ਼ੋਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ: “ਦੋਹਰੇ ਤੇਲ
ਵਾਲਾ ਇੰ ਜ਼ਨ”, “ਵੈਕਲਪੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ”, “ਕਮਪ,ੈਸ਼ਨ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਇੰ ਜ਼ਨ” ਅਤੇ “ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਿਲਤ”। ਸਾਰੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ
ਜੋੜ ਜ5 ਬਦਲਾQ ਡ,ੇਏਜ਼ ਟ,ਕ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜ5 ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਧਤ ਨਹI ਹੋਵ5ਗੀਆਂ।

ਵਰਤ"-ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਿਲਤ ਫਲੀਟ5: ਸਟਾਫ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਵੱਚ ਪਿਰਚਾਲਤ ਸਾਰੀ ਦੋ-ਇਜ਼ਨ ਵਾਲੀ
ਕ,ੇਨ5 ਦੇ ਡ,ਾਈਵ ਇੰ ਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਧਿਮਕ ਇੰ ਜ਼ਨ ਦੋਹ5 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ"-ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ
ਚਾਿਲਤ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਡ,ਾਈਵ ਇੰ ਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ= ਉਹ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਇੰ ਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰP5 ਪ,ਮਾਣਤ ਹੋਵੇ ਜ5 ਆੱਫ-ਰੋੜ ਇੰ ਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰP5। ਦੋ-ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕ,ੇਨ5
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮ= ਿਵੱਚ ਿਵਿਨਯਮ5 ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਪਰੀ ਇੰ ਜ਼ਨ ਪੋਰਟੇਬਲ ਇੰ ਜ਼ਨ ਪੰ ਜੀਕਰਣ ਪ,ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ
ਪੋਰਟੇਬਲ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਲਈ ਏਟੀਸੀਐਮ ਦੀ ਲੋ ੜ5 ਅਧੀਨ ਹੈ। ਡ,ਾਈਵ ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਰਤ"-ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਿਲਤ
ਗੱਡੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਵਰਤ"-ਿਵੱਚਲੀ ਭਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਿਲਤ ਗੱਡੀ ਿਵਿਨਯਮ ਅਧੀਨ
ਹੋ ਜਾਵ5ਗੇ। ਤਟ5 ਜ5 ਇੰ ਟਰਮੋਡਲ ਰੇਲ ਯਾਰਡ5 ਿਵੱਚ ਪਿਰਚਾਲਤ ਕ,ੇਨ5 6ਤੇ ਲੱਗੇ ਡ,ਾਈਵ ਇੰ ਜ਼ਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਗੋ
ਰੱਖਰੱਖਾਵ ਉਪਕਰਣ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਲੋ ੜ5 ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਸਟਾਫ ਫਲੀਟ ਦੀ ਵੱਧ"ਵੱਧ ਹਾੱਰਸਪਾੱਵਰ ਤ" ਦੋ-ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕ,ੇਨ5 ਿਵੱਚ ਹਾੱਰਸਪਾੱਵਰ ਨੂੰ ਹੱਟਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ
2449.3(ਬੀ)(2)(ਸੀ) ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਵੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੇ ਆੱਪ ਰੋੜ
ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਿਲਤ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਦੋ ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕ,ੇਨ ਜੋ ਪਿਹਲ5 ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ
ਿਵਿਨਯਮ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹI ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਸ ਗੱਲ 6ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਨਹI ਿਗਆ ਿਕ ਉਹਨ5 ਨੂੰ NOx ਲਈ ਸਰਪਲਸ
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ਆੱਫ-ਰੋੜ ਆੱਪਟ-ਇਨ (ਐਸਓਓਐਨ) ਪ,ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫਲੀਟ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵI ਭਾਸ਼ਾ ਧਾਰਾ 2449(ਈ)(15) ਿਵੱਚ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਹੈ ਜੋ ਵਰਕਓਵਰ ਿਰਗ5 ਲਈ ਰੀਪਾੱਵਰ ਲੋ ੜ5 ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ
ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਿਲਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੰ ਜ਼ਨ ਇੱਕ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਇੰ ਜ਼ਨ ਹੋਏ
ਜੇਕਰ ਵਰਕਓਵਰ ਿਰਗ ਨੂੰ ਪੰ ਜੀਿਕ,ਤ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤੱਕ ਰੋੜ5 6ਤੇ ਚੱਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।
ਸਟਾਫ ਹਲਕੀ-ਵਰਤ" ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਛੂਟ ਿਵਧਾਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 2449(ਈ)(7) ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਿਵੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਿਵਿਨਆਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਲਕੀ ਵਰਤ" ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ
ਧਾਰਾ 2449(ਡੀ) ਿਵੱਚਲੀ ਸਾਰੀ ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਲੋ ੜ5 ਤ" ਛੂਟ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਪ,ਸਤਾਵਤ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ5 ਲਈ ਹਲਕੀ ਵਰਤ"
ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੀਟ ਿਵੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋ ੜ5 ਅਤੇ ਆਈਡਿਲੰਗ ਲੋ ੜ5 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ
ਹੋਵੇਗੀ।

ਤਟ5 ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਮੋਡਲ ਰੇਲ ਯਾਰਡ5 ਿਵੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਗੋ ਰੱਖਰੱਖਾਵ ਉਪਕਰਣ: ਸਟਾਫ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ
ਸੀਮਾ ਤ" ਸਵੀਪਰ5 ਅਤੇ ਗਟੀਸ਼ੀਲ ਕ,ੇਨ5 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਰਬਰ ਦੇ ਟਾਯਰ5 ਵਾਲੀ
ਗ1ਟਰੀ ਕ,ੇਨ5 ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾQ ਨਹI ਕੀਤੇ ਜਾਵ5ਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾQ ਉਹਨ5 ਮਾਲਕ5 ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਕ5
ਲਈ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਵੇਗਾ ਿਜਹਨ5 ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕ,ੇਨ5 ਨੂੰ
ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਬਦਲਾਵ5 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਯੋਜਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪ,ਸਤਾਵ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ,ਮਾਣਨ ਿਜਹੇ ਦੂਜੇ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਲਚੀਲਾਪੁਣਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਇਹਨ5 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ
ਬਹੁਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤਟ5 6ਤੇ ਿਸਰਫ ਸੀਮਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾQਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨ5 ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ
ਕਾਰਗੋ ਰੱਖਰੱਖਾਵ ਿਵਿਨਯਮ ਤ" ਬਾਹਰ ਨਹI ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤੇ ਉਹਨ5 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੂਹ5
ਿਵੱਚ ਵੰ ਡਣਾ ਪਵੇਗਾ - ਉਹ ਿਜਹਨ5 ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਗੋ ਰੱਖਰੱਖਾਵ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹਨ5 ਨੂੰ ਜ5 ਤੇ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੇ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਿਵਿਨਯਮ ਜ5 ਪ,ਸਤਾਵਤ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੇ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਿਵਿਨਯਮ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੋਰਟੇਬਲ ਇੰ ਜ਼ਨ ਏਟੀਸੀਐਮ: ਸਟਾਫ ਪੋਰਟੇਬਲ ਇੰ ਜ਼ਨ ਏਟੀਸੀਐਮ ਿਵੱਚ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਿਕQਿਕ ਇਹ ਦੋ ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕ,ੇਨ5 ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਟ,ੀਟ ਸਵੀਪਰ5 6ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੱਕ,
ਇਹਨ5 ਗੱਡੀਆਂ 6ਤੇ ਲੱਗੇ ਆੱਕਸੀਿਲਅਰੀ ਇੰ ਜ਼ਨ ਪੀਈਆਰਪੀ ਿਵੱਚ ਪੰ ਜੀਿਕ,ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜ5 ਸਥਾਨੱਕ ਹਵਾ
ਿਜਿਲਆਂ ਵਲ" ਮੰ ਜ਼ੂਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਇੰ ਜ਼ਨ ਏਟੀਸੀਐਮ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਇੰ ਜ਼ਨ ਿਮਤੀ 31 ਿਦਸੰ ਬਰ, 3010
ਤੱਕ ਬਦਲ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੂ.ਐਸ. ਈਪੀਏ ਜ5 ਏਆਰਬੀ ਐਮੀਸ਼ਨ ਪ,ਮਾਣਨ ਮਾਨਕ ਪੂਰੇ
ਨਹI ਕਰਦੇ। ਕਈ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਗੈਰ-ਿਵਵਹਾਰਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਨ5 ਗੱਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਨਵ= ਇੰ ਜ਼ਨ ਲੱਗਾਉਣਾ
ਸੰ ਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਇੱਕਲਾ ਿਵਕਲੱਪ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪ,ਮਾਣਤ ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨਵI ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ
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ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਏਟੀਸੀਐਮ ਦੀ ਲੋ ੜ5 ਤ" ਦੋ ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕ,ੇਨ5 ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਵੀਪਰ5
6ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਾਧਿਮਕ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਇੰ ਜ਼ਨ ਏਟੀਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਏਟੀਸੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਿਟਸ ਬੂਮ ਕ,ੇਨ5 ਲਈ ਿਸਰਲੇ ਖ 17, ਸੀਸੀਆਰ, ਧਾਰਾ 93116.3(ਬੀ)(4) ਦੀ
ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਫਲੀਟ ਲੋ ੜ5 ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੈ ਿਟਸ ਬੂਮ ਕ,ੇਨ5 ਦੋਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕ,ੇਵ5 ਦੀ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ5ਗੀਆਂ ਜੋ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਿਲਤ
ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਿਵਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ, ਸਟਾਫ ਪ,ਸਤਾਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਇੰ ਜ਼ਨ ਏਟੀਸੀਐਮ ਿਵੱਚ ਦੋ ਨਵ= ਖੰ ਡ ਜੋੜੇ ਜਾਣ। ਨਵI ਧਾਰਾ
93116.1(ਬੀ)(8), ਲਈ ਦੋ-ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕ,ੇਨ 6ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਾਧਿਮਕ ਇੰ ਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ
ਚਾਿਲਤ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਲੋ ੜ5 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵI ਧਾਰਾ
93116.1(ਬੀ)(9) ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਵੀਪਰ 6ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਾਧਿਮਕ ਇੰ ਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਨ-ਰੋੜ
ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਲੋ ੜ5 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਟਾਫ "ਕ,ੇਨ" ਨਵI ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਜੋ "ਦੋ-ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕ,ੇਨ" ਦੀ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕ,ਾੱਸ ਰੇਫਰ=ਸ ਹੋਵੇਗੀ,
ਜੋੜਕੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਇੰ ਜ਼ਨ ਏਟੀਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਵੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸਨੂੰ ਸਟਾਫ ਿਸਰਲੇ ਖ
13, ਸੀਸੀਆਰ, ਧਾਰਾ 2449(ਸੀ)(56) ਿਵੱਚ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਿਵਿਨਯਮ ਜੋੜਨ
ਲਈ ਪ,ਸਤਾਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਇੰ ਜ਼ਨ ਏਟੀਸੀਐਮ ਇੱਕ ਨਵI ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ “ਸਟ,ੀਟ ਸਵੀਪਰ” ਜੋੜ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਜੋ “ਦੋਹਰੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਟ,ੀਟ ਸਵੀਪਰ“ ਦੀ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕ,ਾੱਸ ਰੇਫਰ=ਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਸਨੂੰ ਸਟਾਫ
ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਅਤੇ ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ 13, ਸੀਸੀਆਰ, ਖੰ ਡ 2022(ਬੀ)(2)
ਿਵੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ,ਸਤਾਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਏਵਾਰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਉਪਕਰਣ ਪੰ ਜੀਕਰਣ ਪ,ੋਗਰਾਮ: ਸਟਾਫ ਪੀਈਆਰਪੀ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੋਰਟੇਬਲ ਇੰ ਜ਼ਨ ਏਟੀਸੀਐਮ ਲਈ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਬਦਲਾQ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਟੀਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਦੀ ਤਰP5, ਸਟਾਫ "ਕ,ੇਨ" ਅਤੇ "ਸਟ,ੀਟ ਸਵੀਪਰ" ਲਈ ਨਵI ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ5 ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕ,ਮ
ਨਾਲ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਿਲਤ ਗੱਡੀਆਂ ਿਵਿਨਯਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਅਤੇ ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਫਲੀਟ
ਿਵਿਨਯਮ ਲਈ ਕ,ਾੱਸ ਰੇਫਰ=ਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਦੋ-ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕ,ੇਨ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ-ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਟ,ੀਟ ਸਵੀਪਰ 6ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਾਧਿਮਕ
ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 2456(ਐਫ)(5) ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਅਸਪਸ਼ਟਾ 6ਤੇ ਸੀਮਾਵ5 ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪੀਈਆਰਪੀ ਿਵਿਨਯਮ
ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮੀਸ਼ਨ ਲੋ ੜ5 ਤ" ਛੂਟ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਪ,ਸਤਾਵਤ ਨਵI ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕ,ੇਨ 6ਤੇ ਲੱਗੇ
ਮਾਧਿਮਕ ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਿਲਤ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਿਵਿਨਯਮ ਦਾ ਿਸਰਲੇ ਖ 13, ਸੀਸੀਆਰ,
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ਧਾਰਾ 2449 ਦੀ ਲਾਗੂ ਲੋ ੜ5 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਕ ਦੋਹਰੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਟ,ੀਟ ਸਵੀਪਰ5 6ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਾਧਿਮਕ
ਇੰ ਜ਼ਨ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ 13, ਸੀਸੀਆਰ, ਘਾਰਾ
2025 ਦੀ ਹੋਰ ਲੋ ੜ5 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।
ਪ,ਸਤਾਵਹ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ5 ਅਧੀਨ, ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕ,ੇਨ ਜ5 ਸਟ,ੀਟ ਸਵੀਪਰ ਦਾ ਮਾਧਿਮਕ ਇੰ ਜ਼ਨ ਪੀਈਆਰਪੀ ਿਵੱਚ
ਪੰ ਜੀਿਕ,ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੀਈਆਰਪੀ ਦੀ ਿਰਕਾੱਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ5 ਿਵੱਚ ਛੂਟ ਿਮਲੇ ਗੀ,
ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਲਾਗੂ ਿਰਕਾੱਰਡ ਰੱਖਣ, ਿਰਪੋਰਟ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪ,ਬੰਧਕੀ ਲੋ ੜ5 ਅਤੇ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਿਵਿਨਯਮ ਲਈ ਪ,ਸਤਾਵਤ
ਲੋ ੜ5 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜਏਵਾਰ ਪੀਈਆਰਪੀ ਅਧੀਨ ਕ,ੇਨ5 ਅਤੇ ਸਵੀਪਰ5 6ਤੇ ਮਾਧਿਮਕ ਇੰ ਜ਼ਨ ਜ5ਚ ਲੋ ੜ5 ਅਤੇ ਪੀਈਆਰਪੀ ਿਵਿਨਯਮ
ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਵ5ਗੇ।

ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਆਈਡਿਲੰਗ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਨਯਮ: ਸਟਾਫ ਆਰਮਰਡ ਕਾਰ5 ਅਤੇ ਵਰਕਓਵਰ ਿਰਗ5 ਨੂੰ
ਗੱਡੀ ਆਈਡਿਲੰਗ ਸੀਮਾਵ5 ਤ" ਛੂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਿਸਰਲੇ ਖ 13, ਸੀਸੀਆਰ, ਧਾਰਾ 2485 (ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਿਲਤ ਿਵਵਸਾਇਕ
ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਆਈਡਿਲੰਗ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਿਵਸ਼ੈਲਾ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਸਾਧਨ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 1956.8 (ਧੂੰ
ਐਮੀਸ਼ਨ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਜ5ਚ ਪ,ਿਕ,ਆਵ5 - 1985 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾੱਡਲ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇੰ ਜ਼ਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ) ਿਵੱਚ
ਬਦਲਾQ ਕਰਨ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜਦ" ਕੋਈ ਆਰਮਰਡ ਕਾਰ ਿਪੱਕ-ਅੱਪ ਥ5 ਤੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤ" ਘੱਟ
ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਆੱਨਬੋਰਡ ਰਿਹਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਕQਿਕ ਇੱਕ ਬੰ ਦ ਆਰਮਰਡ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ
ਵੱਧ ਅਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਲਈ ਇੰ ਜ਼ਨ ਦੀ ਆਈਡਿਲੰਗ ਆੱਨਬੋਰਡ ਗਾਰਡ ਦੀ ਸੇਹਤ
ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਲਈ, ਸਟਾਫ ਉਹ ਸੇਵਾਵ5 ਮੁਹਈਆ ਕਰਾQਦੇ ਹੋਏ ਿਜਹਨ5 ਲਈ
ਗੱਡੀ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਰਮਰਡ ਕਾਰ ਆਈਡਿਲੰਗ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵI ਧਾਰਾ
2485(ਡੀ)(2)(ਐਮ) ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਸਟਾਫ ਨM ਇਹ ਵੀ ਪ,ਸਤਾਵ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਵਰਕਓਵਰ ਿਰਗ5 ਲਈ ਆਈਡਿਲੰਗ ਲੋ ੜ5 ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਤੌਰ ਤੇ, ਪਾੱਵਰ ਟੇਕ ਆੱਫ (ਪੀਟੀਓ) ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਜਦ" ਉਹ ਪੀਟੀਓ ਮੋਡ 6ਤੇ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਇੰ ਜ਼ਨ
ਸ਼ਟਡਾਉਨ ਪ,ਣਾਲੀ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜ5ਦੀ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਤ5 ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ" ਟ,ਕ ਦਾ ਇੰ ਜ਼ਨ
ਆਈਡਿਲੰਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਚਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਿਕ,ਤ ਗੈਰ-ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜ ਿਨਸ਼ਪਾਿਦਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰ ਜ਼ਨ ਦੀ ਪਾੱਵਰ
ਵਰਤੀ ਜ5ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ5ਿਕ, ਦੂਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤ" ਅਸਮਾਨ ਰੂਪ ਤ", ਵਰਕਓਵਰ ਿਰਗ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧਕੇਲਣ ਲਈ
ਪੀਟੀਓ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਤੀਹੀਣਤਾ ਦੇ ਸਮ= ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਉਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀਟੀਓ ਨਹI ਵਰਤਦੇ। ਸਟਾਫ
ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਆਈਡਿਲੰਗ ਸੀਮਾ ਤ" ਵਰਕਓਵਰ ਿਰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮ= ਛੂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦ" ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ
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ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਛੂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਾ
2485(ਡੀ)(2)(ਐਨ) ਿਵੱਚ ਨਵ= ਿਵਧਾਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ,ਸਤਾਵ ਵਰਕਓਵਰ ਿਰਗ ਨੂੰ ਉਸ
ਸਮ= ਜਦ" ਗੱਡੀ ਗਤੀਹੀਣ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਫ ਵਰਕਓਵਰ ਿਰਗ ਅਤੇ ਆਰਮਰਡ ਕਾਰ5 ਲਈ ਿਵਵਸਾਇਕ ਗੱਡੀ ਆਈਡਿਲੰਗ ਸੀਮਾ ਏਟੀਸੀਐਮ ਲਈ
ਪ,ਸਤਾਵਤ ਬਦਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਰੂਪ ਹੋਣ ਲਈ ਿਸਰਲੇ ਖ 13, ਧਾਰਾ 1956.8 ਦੀ ਇੰ ਜ਼ਨ ਲੋ ੜ5 ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰਨ
ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹਨ5 ਇੰ ਜ਼ਨ ਲੋ ੜ5 ਿਵੱਚ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਬਦਲਾਉ ਆਰਮਰਡ ਕਾਰ5 ਅਤੇ ਵਰਕਓਵਰ ਿਰਗ5
ਨੂੰ ਧਾਰਾ 1956.8(ਏ)(6)(ਬੀ) ਿਵੱਚ ਛੂਟ ਪ,ਾਪਤ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਜੋੜ5ਗੇ।
ਜੀ.
ਜੀ. ਤੁਲਨਾ ਯੋਗ ਸੰ ਘੀ ਿਵਿਨਯਮ
ਸੀਏਏ ਧਾਰਾ 202(ਏ) ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ, ਯੂ.ਐਸ. ਈਪੀਏ ਨM ਨਵ= ਡੀਜ਼ਲ, ਵੈਕਲਪੱਕ
ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੋਸੋਲੀਨ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਭਾਰੀ ਇੰ ਜ਼ਨ5 (ਿਸਰਲੇ ਖ 40, ਸੰ ਘੀ ਿਵਿਨਯ5 ਦਾ ਕੋਡ, ਭਾਗ 86) ਲਈ ਐਮੀਸ਼ਨ
ਮਾਨਕ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ5ਿਕ ਯੂ.ਐਸ. ਈਪੀਏ ਨੂੰ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੇ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਐਮੀਸ਼ਨ
ਮਾਨਕ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹI ਹੈ। ਹਾਲ5ਿਕ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਵੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਨਵI
ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਨਵ= ਇੰ ਜ਼ਨ ਐਮੀਸ਼ਨ ਮਾਨਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ" ਪਿਹਲ5 ਸੀਏਏ ਧਾਰਾ 209(ਬੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰ ਘੀ
ਪੇਸ਼ਬੰ ਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਦਾਵਾ ਪ,ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਏ ਵਲ"
ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਲੋ ੜ5 ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰ ਘੀ ਪੇਸ਼ਬੰ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹI ਹੈ।
ਸੀਏਏ ਧਾਰਾ 209(ਈ)(2) ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਨੂੰ, ਯੂ.ਐਸ. ਈਪੀਏ ਤ" ਅਿਧਕਾਰ ਪ,ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦ, ਨਵ= ਅਤੇ
ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੇ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਇੰ ਜ਼ਨ ਜੋ ਅਿਭਿਵਅਕਤ ਰੂਪ ਤ" ਪੇਸ਼ਬੰ ਦ ਨਹI ਹਨ (ਭਾਵ, ਸੀਏਏ ਧਾਰਾ 209(ਈ)(1)
ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 175 ਐਚਪੀ ਅਧੀਨ ਨਵ= ਆੱਫ-ਰੋੜ ਇੰ ਜ਼ਨ ਅਤੇ
ਿਨਰਮਾਣ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵ= ਲੋ ਕੋਮੋਿਟਵ ਅਤੇ ਲੋ ਕੋਮੋਿਟਵ ਇੰ ਜ਼ਨ) ਲਈ ਐਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਤ"
ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਐਮੀਸ਼ਨ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲੋ ੜ5 ਧਾਰਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਿਕ ਏਆਰਬੀ ਦੇ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਿਵਿਨਯਮ5 ਿਵੱਚ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਏਆਰਬੀ
ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਯੂ.ਐਸ. ਈਪੀਏ ਅਿਜਹਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਦਵੇ।
ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਵੱਚ ਪਿਰਚਾਲਤ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਿਲਤ ਗੱਡੀਆਂ ਤ" ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਅਤੇ
NOx ਦੇ ਐਮੀਸ਼ਨ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਯੋਗ ਕੋਈ ਸੰ ਘੀ ਿਵਿਨਯਮ ਨਹI ਹਨ। ਇਸ
ਤਰP5, ਇੱਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਿਵਿਨਯਮ ਿਜਹਨ5 ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਯੋਗ ਕੋਈ ਸੰ ਘੀ ਿਵਿਨਯਮ ਨਹI ਹੈ: ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਅਤੇ ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਫਲੀਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ
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ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਐਮੀਸ਼ਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਤਟ5 ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਮੋਡਲ ਰੇਲ ਯਾਰਡ5 ਿਵੱਚ ਪਿਰਚਾਲਤ ਡ,ੇਏਜ਼
ਟ,ਕ5 ਤ" ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਦੇ ਐਮੀਸ਼ਨ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਿਵਿਨਯਮ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਗੋ ਰੱਖਰੱਖਾਵ
ਿਵਿਨਯਮ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜੋ ਰੋੜ 6ਤੇ ਪਿਰਚਾਲਤ ਯੋਗ ਗੱਡੀਆਂ 6ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮ= ਿਵੱਚ, ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀ ਆਈਡਿਲੰਗ ਲੋ ੜ5 ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਯੋਗ ਸੰ ਘੀ ਆੱਨ-ਰੋੜ
ਿਵਿਨਯਮ ਵੀ ਨਹI ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਆਈਡਿਲੰਗ ਲੋ ੜ5 ਿਵੱਚ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਬਾਜ਼ਦਾਵਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹI ਹੈ ਿਕ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੇ ਪਿਰਚਾਲਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ
ਲਈ ਰਾਜਏ ਪੇਸ਼ਬੰ ਦ ਨਹI ਹਨ। (ਸੀਏਏ ਧਾਰਾ 209(ਡੀ) ਵੇਖੋ)। ਇਹ ਛੂਟ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਇੰ ਜ਼ਨ ਆਈਡਿਲੰਗ ਲੋ ੜ5 ਤੇ
ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। (ਇੰ ਜ਼ਨ ਿਨਰਮਾਤਾ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਵੀ. ਈਪੀਏ (ਡੀ.ਸੀ ਸਰ. 1996) 88 ਐਫ.3ਡੀ 1075 ਵੇਖੋ)।
ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਦੇ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੇ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਿਵਿਨਯਮ5 ਿਜਹਨ5 ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਯੋਗ ਕੋਈ ਸੰ ਘੀ ਿਵਿਨਯਮ ਵੀ ਨਹI ਹੈ। ਉਹਨ5 ਿਵਿਨਯਮ5 ਿਵੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਗੋ
ਰੱਖਰੱਖਾਵ ਿਵਿਨਯਮ, ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੇ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਿਵਿਨਯਮ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਏਟੀਸੀਐਮ ਅਤੇ ਤਟ5 ਅਤੇ
ਇੰ ਟਰਮੋਡਲ ਰੇਲ ਯਾਰਡ5 ਿਵੱਚ ਪਿਰਚਾਲਤ ਸਮੇਤ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਵੱਚ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੇ ਆੱਫ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰ ਜ਼ਨ5
ਤ" ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਐਮ ਅਤੇ NOx ਦੇ ਐਮੀਸ਼ਨ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਪੀਈਆਰਪੀ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਿਵਿਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼5 ਅਤੇ ਏਜੰ ਸੀ ਸੰ ਪਰਕ ਬੰ ਿਦਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ
ਏਆਰਬੀ ਸਟਾਫ ਨM ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਸਟਾਫ
ਿਰਪੋਰਟ: ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਰਨ5 ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੇਰਵਾ (ਆਈਐਸਓਆਰ), ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਪ,ਸਤਾਵਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ,ਭਾਵ5 ਦਾ ਸਾਰ5ਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਯੋਗ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਟੀਐਸਡੀ) ਜੋ ਵੱਧ ਵੇਰਵੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ
ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਿਸਰਲੇ ਖ: “ਸਟਾਫ ਿਰਪੋਰਟ: ਪ,ਸਤਾਵਤ ਰੂਲਮੇਿਕੰ ਗ ਲਈ ਕਾਰਨ5 ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੇਰਵਾ - ਵਰਤ"ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਿਲਤ ਗੱਡੀਆਂ ਤ" ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਨਯਮ।” ਤਕਨੀਕੀ
ਸਹਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਿਸਰਲੇ ਖ: ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਵਰਤ"-ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਿਲਤ
ਗੱਡੀਆਂ ਤ" ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਨਯਮ।” ਲੋ ੜ ਿਨਰਧਾਰਣ (ਭਾਵ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਰਆਰਪੀ) ਦੇ ਨਾਲ
ਿਮਲਕੇ, ਇਹ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਵੱਚ ਪਿਰਚਾਲਤ ਵਰਤ"-ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਿਲਤ ਗੱਡੀਆਂ
ਲਈ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਉਚੱਤ ਿਡਗ,ੀ 6ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਿਵਿਨਯਮ5 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਖ5ਕਤ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਫਾੱਰਮੇਟ ਿਵੱਚ ਇਸ
ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਸਓਆਰ ਦੀ ਪ,ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਯੋਗ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠ5 ਸੂਚੀਬੱਧ ਏਆਰਬੀ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ 6ਤੇ ਐਕਸੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ5 ਜਨਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਦਫਤਰ, ਏਅਰ ਿਰਸੋਰਿਸਸ ਬੋਰਡ, 1001 I ਸਟ,ੀਟ, ਿਵਜ਼ੀਟਰਸ ਅਤੇ ਐਨਵਾਯਰਨਮ=ਟਲ ਸਰਿਵਿਸਸ ਸ=ਟਰ,
ਪਿਹਲੀ ਮੰ ਜ਼ਲ, ਸੈਕਰਾਮ=ਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ, 95814, (916) 322-2990 ਤ" ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਤ" ਘੱਟ"ਘੱਟ
45 ਿਦਨ ਪਿਹਲ5 ਐਕਸੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੀ ਪੂਰਨਤਾ 6ਤੇ, ਕਾਰਣ5 ਦਾ ਅਖੀਰਵਾ ਵੇਰਵਾ (ਐਫਐਸਓਆਰ) ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ,ਤੀਆਂ ਲਈ
ਇਸ ਨ9ਿਟਸ ਿਵੱਚ ਏਜੰ ਸੀ ਸੰ ਪਰਕ ਬੰ ਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ5 ਹੇਠ5 ਦੱਸੀ ਗਈ ਏਆਰਬੀ ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ 6ਤੇ ਐਕਸੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤ" ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਪ,ਸ਼ਨ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਏਜੰ ਸੀ ਸੰ ਪਰਕ ਬੰ ਿਦਆਂ, ਟੋਨੀ ਬ,ਾਿਸਲ (Tony
Brasil), ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਸਾਧਨ ਖੰ ਡ ਦੇ ਪ,ਬੰਧਕ ਨੂੰ (916) 323-2927 ਤੇ ਜ5 ਭਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਿਲਤ
ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤ" ਗਲੋ ਿਰਆ ਿਲੰਡਨਰ (Gloria Lindner) ਨੂੰ (916) 323-2803 ਤੇ ਭੇਜੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ, ਏਜੰ ਸੀ ਪ,ਤੀਿਨੱਧ ਅਤੇ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਬੈਕ-ਅੱਪ ਸੰ ਪਰਕ ਬੰ ਦੇ, ਿਜਹਨ5 ਨੂੰ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਪ,ਬੰਧਕੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਂ ਓਨੀ (Lori Andreoni), ਪ,ਬੰਧਕ, ਬੋਰਡ ਪ,ਬੰਧ
ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਗੈਰ-ਪਦਾਰਥਕ ਪ,ਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੋ ਰੀ ਐਿਡ,
ਅਤੇ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕੋ-ਆੱਰਡੀਨMਸ਼ਨ ਈਕਾਈ, (916) 322-4011 ਜ5 ਿਟ,ਨੀ ਬਾਲਕੈਜ਼ਰ (Trini Balcazar),
ਿਵਿਨਅਮ ਕੋ-ਆੱਰਡੀਨMਟਰ, (916) 445-9564 ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨM ਇਸ ਰੂਲ ਮੇਿਕੰ ਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ
ਿਰਕਾੱਰਡ ਸੰ ਕਿਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ 6ਤੇ ਇਹ ਪ,ਸਤਾਵ ਆਧਾਰਤ
ਹੈ। ਇਹ ਸਮਗਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਬੰ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ 6ਤੇ ਜ5ਚ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਨ9ਿਟਸ, ਆਈਐਸਓਆਰ, ਟੀਐਸਡੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਿਵਿਨਆਮਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਐਫਐਸਓਆਰ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਰੂਲਮੇਿਕੰ ਗ ਲਈ www.arb.ca.gov/regact/2008/truckbus08/truckbus08.htm
ਤੇ ਏਆਰਬੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 6ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ।
ਜਨਤੱਕ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ,ਭਾਵਤ ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਅਤੇ ਬੰ ਿਦਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ
ਬੋਰਡ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਲਾਗਤ5 ਜ5 ਬੱਚਤ5 ਤ" ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਇਰਾਦਾ ਜੋ ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ਤ" ਜਨਤੱਕ ਏਜੰ ਸੀਆਂ
ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਲੋ ਕ5 ਅਤੇ ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਵਲ" ਹੇਠ5 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ5 ਦੀ ਉਚੱਤ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਰਾਜਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨੱਕ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ5
ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਧਾਰਾਵ5 11346.5(ਏ)(6) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨM ਿਵੱਤ ਮਿਹਕਮੇ ਵਲ"
ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨਰਦੇਸ਼5 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜਏ ਏਜੰ ਸੀ ਲਈ ਲਾਗਤ5 ਜ5 ਬੱਚਤ5 ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨੱਕ ਏਜੰ ਸੀ ਜ5 ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਲਈ ਲਾਗਤ5 ਿਜਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ, ਿਸਰਲੇ ਖ 2,
ਿਡਵੀਜ਼ਨ 4, ਭਾਗ 7 (ਧਾਰਾ 17500 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ) ਅਧੀਨ ਪ,ਤੀਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਸਥਾਨੱਕ ਏਜੰ ਸੀਆਂ
6ਤੇ ਲੱਗੀ ਦੂਜੀ ਗੈਰ-ਿਵਵੇਕਾਧੀਨ ਲਾਗਤ ਜ5 ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਰਾਜਏ ਨੂੰ ਸੰ ਘੀਏ ਿਨਧੀਕਰਣ ਿਵੱਚ ਲਾਗਤ ਜ5 ਬੱਚਤ5।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨM ਿਨਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜਦ" ਏਆਰਬੀ ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੀ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ
ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤ" ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਨਵ= ਿਵਿਨਯਮ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਿਵਿਨਯਮ5 ਿਵੱਚ
ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ5 ਚੁੱਕੇਗੀ, ਧਾਰਣ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜਏ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਸੰ ਘੀ ਿਨਧੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ,ਭਾਵਤ ਨਹI ਕਰ5ਗੀਆਂ।
ਇਹ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਏਆਰਬੀ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਲਾਗਤ5 ਲੱਗਾਵੇਗਾ। ਏਆਰਬੀ ਸਟਾਫ ਨM ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ
ਤ" ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੰ ਸਾਧਨ5 ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਨM ਅੱਗੇ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਿਕ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਏ ਦੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਲਾਗਤ5 ਅਤੇ ਬੱਚਤ5 ਪੈਦਾ ਨਹI ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਏ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹI ਹੋਵ5ਗੀਆਂ। ਰਾਜਏ ਏਜੰ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਜ5 ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਫਲੀਟ5 ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਿਵਿਨਯਮ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਜ5 ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਫਲੀਟ5 ਲਈ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਬਦਲਾਵ5 ਿਵੱਚ" ਇੱਕ
ਿਵਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰੂਪ ਤ" ਸ਼ਾਮਲ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਿਵੱਚ ਹਲਕੇ ਇੰ ਜ਼ਨ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਏ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨM ਆਪਣੀ
ਫਲੀਟ5 ਿਵੱਚ ਇਹਨ5 ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਨੂੰ ਪਿਹਲ5 ਤ" ਿਗਣਕੇ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਜਦ" ਇਹ ਧਾਰਣ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨ5 ਨM ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਅਤੇ ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਫਲੀਟ5 ਲਈ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਵੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪਿਹਲ5 ਹੀ ਜੋੜ ਿਲਆ ਹੈ। ਇਸਲਈ, ਰਾਜਏ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਤ" ਇਸ ਪ,ਸਤਾਵਤ
ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ" ਹੋਰ ਲਾਗਤ5 ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੇਿਖਆ ਨਹI ਕੀਤੀ ਜ5ਦੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਧਾਰਾਵ5 11346.5(ਏ)(5) ਅਤੇ (6) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨM ਅੱਗੇ ਇਰਾਦਾ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਕੂਲ ਿਜਿਲਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ5 ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਰੂਰਤ ਲਾਗੂ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ, ਿਸਰਲੇ ਖ 2, ਿਡਵੀਜ਼ਨ 4, ਭਾਗ 7 (ਧਾਰਾ 17500 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਿਵੱਚ ਰਾਜਏ ਵਲ" ਪ,ਤੀਪੂਰਤੀ ਨਹI ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਲੋ ੜ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬਸ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ
ਉਪਲਬੱਧ ਸਿਤਆਪੱਤ ਡੀਜ਼ਲ ਐਮੀਸ਼ਨ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਨਾਲ ਰੇਟ,ੋਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪ,ਤੀਪੂਰਤੀ
ਯੋਗ ਨਹI ਹੋਵੇਗਾ ਿਕQਿਕ ਇਹ ਲਾਗਤ ਿਸਰਫ ਸਕੂਲ ਿਜਿਲਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬਸ ਮਾਲਕ5 6ਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਜਏ ਿਵੱਚ ਪਿਰਚਾਲਤ ਸਾਰੀ ਦੂਜੀ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 6ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਿਵਸਤਾਰ ਤੱਕ ਿਕ
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ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਜਿਲਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ,ੈਲ 1977 ਤ" ਪਿਹਲ5 ਿਨਰਿਮਤ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਸ5 ਨੂੰ ਹੱਟਾਉਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਲੋ ੜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬਸ ਮਾਲਕ5 6ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਿਕ ਿਸਰਫ ਸਕੂਲ ਿਜਿਲਆਂ 6ਤੇ।
ਇਸ ਤ" ਅਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਿਮਤੀ 31 ਿਦਸੰ ਬਰ 2005 ਨੂੰ ਪਿਰਚਾਲਨ ਅਧੀਨ ਵਰPੇ 1997 ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਸ5
ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਕਲੀਨ ਸਕੂਲ ਬਸ ਪ,ੋਗਰਾਮ (ਐਚਐਸਸੀ ਧਾਰਾ 4299.90) ਅਧੀਨ ਜਨਤੱਕ
ਿਨਧੀ ਅਨੁਦਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜਨਤੱਕ ਸਕੂਲ ਿਜਿਲਆਂ ਲਈ ਪ,ਸਤਾਵਤ
ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਪਰਤੱਖ ਿਵਿਨਆਮਕ ਲਾਗਤ 2008 ਦੇ ਡਾੱਲਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰPੇ 2010 ਤ" 2017 ਤੱਕ 27
ਿਮਲੀਯਨ ਡਾੱਲਰ ਹੈ।

ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਬੰ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ5
ਇਹ ਿਵਿਨਆਮਕ ਪ,ਸਤਾਵ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, ਏਆਰਬੀ ਸਟਾਫ ਨM ਪ,ਤੀਿਨੱਧ ਿਨਜੀ ਬੰ ਿਦਆਂ ਜ5 ਿਵਵਸਾਇਆਂ
6ਤੇ ਸੰ ਭਾਵਤ ਆਰਥਕ ਪ,ਭਾਵ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਧਾਰਾ 11346.5(ਏ)(9) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ
ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ5 ਦੀ ਉਚੱਤ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਪ,ਤੀਿਨੱਧ ਿਨਜੀ ਬੰ ਿਦਆਂ ਅਤੇ
ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਵਲ" ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ਤ" ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ5 ਜ5 ਬੱਚਤ5 ਤ" ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਇਰਾਦਾ ਹੇਠ5 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ।
ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦੀ 2008 ਡਾੱਲਰ ਿਵੱਚ 505 ਿਬਲੀਯਨ ਡਾੱਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੇਿਖਆ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ
4.5 ਿਬਲੀਯਨ ਡਾੱਲਰ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਆਧਾਰਤ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 1.0 ਿਬਲੀਯਨ ਡਾੱਲਰ
ਰਾਜਏ ਤ" ਬਾਹਰ ਪੰ ਜੀਿਕ,ਤ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਵਰPੇ 2010 ਤ" 2030 ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ
ਿਵੱਚ" ਸਭ ਤ" 6ਚ ਲਾਗਤ ਵਰPੇ 2012 ਅਤੇ 2013 ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤ" ਘੱਟ ਲਾਗਤ5 ਵਰPੇ 2014 ਿਵੱਚ
ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਨਵ=, ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਰੇਟ,ੋਿਫਟ ਉਪਕਰਣ5 ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ5
ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਰਤ" ਿਵੱਚਲੇ ਆੱਨ-ਰੋੜ ਭਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ
ਿਵਿਨਯਮ ਦਾ ਲਾਗਤ ਪ,ਭਾਅ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਵਵਸਾਇਕ ਖੇਤਰ5 ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੇਰਵੇ-ਵਾਰ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ
ਸਟਾਫ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਫਲੀਟ ਮਾਲਕ5 ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਤ5 ਫਲੀਟ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਪ,ਕਾਰ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ
ਆਮ ਗੱਡੀ ਬਦਲੀ ਅਿਭਆਸ5 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਵ5ਗੀਆਂ। ਲਾਗਤ5 ਹਰ ਇੱਕ ਫਲੀਟ ਵਲ" ਚੁਣੀ ਗਈ
ਪਾਲਣਾ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋਵ5ਗੀਆਂ। ਰਾਜਏ ਿਵੱਚਲੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਔਸਤ ਵੱਧੀ
ਲਾਗਤ 15,800 ਡਾੱਲਰ ਪ,ਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ।
ਸਟਾਫ ਨM ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ,ਤੀਿਨੱਧ ਿਨਜੀ ਬੰ ਦੇ 6ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੀਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਬੰ ਦੇ ਦੇ ਕੰ ਮ ਤ" 6ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਪ,ਭਾਅ ਨਹI ਹੋਵੇਗਾ।
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ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਧਾਰਾ 11346.5(ਏ)(7)(ਸੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨM ਸ਼ੁਰੂਆ◌ੀਤ ਇਰਾਦਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਏ ਦੇ ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਨਾਲ
ਪ,ਤੀਸਪਰਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਦੇ ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਤ" ਪ,ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਏ-ਵਾਰ ਪ,ਤੀਕੂਲ ਪ,ਭਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਏਆਰਬੀ ਸਟਾਫ ਨM ਪ,ਸਤਾਿਵਤ ਿਵਕਲੱਪ5 6ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਵਵਸਾਇਆਂ 6ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ,ਤੀਕੂਲ ਆਰਥਕ
ਪ,ਭਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ5ਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ,ਸਤਾਵ ਜਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦ5ਗੇ। ਜਮਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ
ਿਲੱਖੀ ਪਹੁੰ ਚ5 ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
(i)

ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਲਣਾ ਜ5 ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਲੋ ੜ5 ਜ5 ਸਮ5-ਸੂਚੀਆਂ ਜੋ ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਸੰ ਸਾਧਨ5
6ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਸਥਾਪਣਾ।

(ii)

ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਚੱਕਬੰ ਦੀ ਜ5 ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਲਈ ਲੋ ੜ5 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ
ਕਰਨਾ।

(iii)

ਿਨਰਧਾਰਣਾਤਮਕ ਮਾਨਕ5 ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮਾਨਕ5 ਦੀ ਵਰਤ"।

(iv)

ਿਵਵਸਾਏ ਲਈ ਿਵਿਨਆਮਕ ਲੋ ੜ5 ਤ" ਛੂਟ ਜ5 ਆਂਿਸ਼ਕ ਛੂਟ।

ਉਹ ਿਵਕਲੱਪ ਿਜਹਨ5 6ਤੇ ਸਟਾਫ ਨM ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਧਾਰਾ 11346.3 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨM ਿਨਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪ,ਸਤਾਵਤ
ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਰਾਜਏ ਿਵੱਚਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜ5 ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ, ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ
ਰਾਜਏ ਿਵੱਚਕਾਰ ਨਵ= ਿਵਵਸਾਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜ5 ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮ= ਿਵੱਚ
ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਰਾਜਏ ਿਵੱਚਕਾਰ ਿਵਵਸਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ 6ਤੇ ਪ,ਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਹੋਵੇਗੀ। ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪ,ਭਾਅ ਦੇ ਵੇਰਵੇ-ਵਾਰ ਿਨਰਧਾਰਣ ਸਟਾਫ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ
ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਵਲ" ਲੱਗਾਈ ਗਈ ਸੰ ਭਾਵਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਪ,ਭਾਵਤ ਫਲੀਟ5 ਵਾਲੇ ਕੁਝ
ਿਵਵਸਾਏ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਵਪਾਰ ਸੰ ਚਤ ਹੋਣ (ਜ5 ਜੁੜਨ), ਮਾਲਕ ਬਦਲਣ, ਗੱਡੀਆਂ
ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਣ (ਆਪਣੀ ਲੈ ਣ ਦੇ ਬਜਾਏ) ਜ5 ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਥ5 ਬਦਲਣਾ ਚੁਣ5ਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤੱਕ ਸਿਤਆਪੱਤ ਡੀਈਸੀਐਸ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ, ਿਵਤਰਣ,
ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖਰੱਖਾਵ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਿਵਵਸਾਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜ5 ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ
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ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਪੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪ,ਭਾਵਤ ਿਵਵਸਾਏ ਆਪਣੇ ਲਾਭ 6ਤੇ ਿਬਨਾ
ਿਕਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ,ਤੀਕੂਲ ਪ,ਭਾਅ ਦੇ ਇਸ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਨੂੰ ਮੰ ਨ ਜ5 ਸਿਹ ਜਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵ5ਗੇ।
ਇਹ ਿਵਿਨਯਮ ਸਿਤਆਪੱਤ ਡੀਈਸੀਐਸ ਦੀ ਵਰਤ" ਨੂੰ ਵੱਧਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸਲਈ ਇਹ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਨਾਲ ਸਿਤਆਪੱਤ ਡੀਈਸੀਐਸ, ਨਵ= ਇੰ ਜ਼ਨ5 ਅਤੇ ਨਵI ਗੱਡੀਆਂ
ਲਈ ਮੰ ਗ ਿਵੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵ5ਗੀਆਂ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਪੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਸਿਤਆਪੱਚ
ਡੀਈਸੀਐਲ ਦੇ 6ਤਪਾਦਨ, ਿਵਕ,ੀ, ਥਾਪਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖਰੱਖਾਵ ਲਈ ਨਵI ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵ5ਗੀਆਂ। ਸਟਾਫ ਦਾ
ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਲਈ 150,000 ਤ" ਵੱਧ ਸਿਤਆਪੱਤ ਡੀਈਸੀਐਸ ਦੀ
ਇੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤੱਕ ਸਿਤਆਪੱਤ ਡੀਈਸੀਐਸ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ,
ਿਵਤਰਣ ਅਤੇ ਰੱਖਰੱਖਾਵ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨM ਸੀਸੀਆਰ, ਿਸਰਲੇ ਖ 1, ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਛੋਟੇ ਿਵਵਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਪ,ਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਛੋਟੀ ਫਲੀਟ ਨੂੰ
ਿਤੰ ਨ ਜ5 ਘੱਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮ= ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਫ ਨM ਅੰ ਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਿਵੱਚ ਪੰ ਜੀਿਕ,ਤ ਸਾਰੇ ਮੱਧਮ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ
ਿਵੱਚ" 48 ਪ,ਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਫਲੀਟ5 ਿਵੱਚ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਅਪੇਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਛੋਟੀ ਫਲੀਟ5 ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ
ਿਵਵਸਾਏ ਹੋਵ5ਗੇ। ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਫਲੀਟ5 ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਧੀ ਲਾਗਤ ਅਨੁਭਵ ਨਹI ਕਰ5ਗੀਆਂ ਜਦਿਕ ਦੂਜੀ 6ਚ ਲਾਗਤ5 ਦਾ
ਅਨੁਭਵ ਕਰ5ਗੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਫਲੀਟ5 ਲਈ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ ਜੀਵਨਕਾਲ 6ਤੇ ਕੁਲ ਅਨੁ ਮਾਿਨਤ ਲਾਗਤ 2008 ਡਾੱਲਰ
ਿਵੱਚ ਲੱਗਭਗ 1.7 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾੱਲਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਧਾਰਾਵ5 11346.3(ਸੀ) ਅਤੇ 11346.5(ਏ)(11) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨM
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਿਵਿਨਯਮ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਲੋ ੜ5 ਜੋ ਿਵਵਸਾਇਆਂ 6ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਰਾਜਏ ਦੇ
ਲੋ ਕ5 ਦੀ ਸੇਹਤ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਲੋ ੜ5 ਿਵਿਨਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ
ਹਨ। ਪ,ਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ" ਿਬਨਾ, ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਯਮ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਐਮੀਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਘਾਟ ਅਤੇ
ਜਨਤੱਕ ਸੇਹਤ ਲਾਹੇ ਪ,ਾਪਤ ਨਹI ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ 6ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤ" ਪਿਹਲ5, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨਾ
ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਬੋਰਡ ਵਲ" ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਚੱਤ ਿਵਕਲੱਪ 6ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹI ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ5 ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ 6ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਿਧਆਨ ਲੈ ਆਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੱਧ
ਪ,ਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਹੈ ਜ5 ਇਹ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ" ਪ,ਭਾਵਤ ਿਨਜੀ ਲੋ ਕ5 ਲਈ
ਉਹਨੀ ਹੀ ਪ,ਭਾਵੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬੋਝ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਜਮਾ ਕਰਨਾ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਵੀ ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਮੁੰ ਹ ਤ" ਬੋਲਕੇ ਜ5 ਿਲੱਿਖਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਤ" ਪਿਹਲ5 ਿਲੱਿਖਤ
ਿਵੱਚ ਜ5 ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹI ਆਪਣੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵਲ" ਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਿਲੱਿਖਤ
ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਭੌਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਜਮਾ ਨਹI ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਗ" ਿਮਤੀ 10 ਿਦਸੰ ਬਰ 2008 ਨੂੰ ਦੋਪਿਹਰੀ
12.
12.00 ਵਜੇ ਤ" ਪਿਹਲ5 ਪ,ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲੱਖੇ ਪਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
ਡਾਕ ਪਤਾ: ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਲਰਕ, ਏਅਰ ਿਰਸੋਰਿਸਸ ਬੋਰਡ
1001 I ਸਟ,ੀਟ, ਸੈਕਰਾਮ=ਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ 95814
ਇਲੈ ਕਟ,ਾੱਿਨਕ ਜਮਾ: http://www.arb.ca.gov/lispub/comm/bclist.php
ਫੈਕਸ ਜਮਾ: (916) 322-3928

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ9ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਜਨਤੱਕ ਿਰਕਾੱਰਡ ਐਕਟ (ਸਰਕਾਰ ਕੋਡ, §6250 et seq.) ਅਧੀਨ,
ਤੁਹਾਡੀ ਿਲੱਿਖਤ ਅਤੇ ਮੌਿਖਕ ਿਸ਼ਕਾਅਤ5, ਸੰ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਿਮਸਾਲ ਵਜ" ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ,
ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਆਿਦ) ਜਨਤੱਕ ਿਰਕਾੱਰਡ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਜ5ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੂਗਲ, ਯਾਹੂ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਸਰਚ ਇੰ ਜ਼ਨ ਰਾਹI ਉਪਲਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋ ੜIਦੀ ਨਹI ਹੈ, ਿਕ ਿਲੱਿਖਤ ਿਬਆਨ ਦੀ 30 ਪ,ਤੀਆਂ ਜਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਿਕ
ਸਾਰੇ ਿਲੱਿਖਤ ਿਬਆਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤ" ਘੱਟ ਤ" ਘੱਟ 10 ਿਦਨ5 ਪਿਹਲ5 ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ5 ਜੋ ਏਆਰਬੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ
ਬੋਰਡ ਮ1ਬਰਾਨ5 ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਿਟੱਪਣੀ 6ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰP5 ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ5 ਹੋਵੇ। ਬੋਰਡ ਲੋ ਕ5 ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦਾ
ਿਧਆਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤ" ਪਿਹਲ5 ਹੀ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਸੁਝਾਅ ਵੱਲ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ ਪ,ੇਰਦਾ ਹੈ।
ਵੈਧਾਨਕ ਅਿਧਕਰਣ ਅਤੇ ਸੰ ਦਰਭ
ਇਹ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੇਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੋਡ ਧਾਰਾ 39600,39601, 39650, 39658, 39659,
39665, 39666, 39667, 39674, 39675, 40000, 41511, 41752, 41754, 41755, 42400,
42400.1, 42400.2, and 42402.2, 42410, 43000, 43000.5, 43013, 43016, 43018, 43023,
43600. ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਿਧਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੋਡ
ਧਾਰਾ 39600, 39601, 39650, 39658, 39659, 39666, 39667, 39674, 39675, 40000, 41511,
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41752, 41754, 41755, 42400, 42400.1, 42400.2, and 42402.2, 42410, 43013, 43016,
43018, 43023, ਅਤੇ 43600 ਨੂੰ ਲਾਗੂ, ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਪ,ਿਕ,ਆਵ5
ਜਨਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ ਪ,ਬੰਧਕੀ ਪ,ਿਕ,ਆ ਐਕਟ, ਿਸਰਲੇ ਖ 2, ਿਡਵੀਜ਼ਨ 3, ਭਾਗ 1, ਪਾਠ 3.5 (ਖੰ ਡ
11340 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਦ, ਬੋਰਡ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤ"
ਪ,ਸਤਾਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜ5 ਗੈਰ-ਵਾਸਤਵਕ ਜ5 ਿਵਆਕਰਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ5 ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਿਨਆਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਧਾਰਣ ਧਾਰਣ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੂਜੇ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ5 ਦੇ ਨਾਲ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਧਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ
ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਪਾਠ ਮੂਲ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਪਾਠ ਤ" ਕਾਫੀ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕ5 ਨM ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨ9ਿਟਸ ਤੇ ਲੱਗਾਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਿਕ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪ,ਸਤਾਵਤ ਿਵਿਨਆਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ; ਅਿਜਹੇ ਮੌਕੇ
ਿਵੱਚ, ਪੂਰਨ ਿਵਿਨਆਮਕ ਪਾਠ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਲੋ ਕ5 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਧਾਰਣਾ ਤ"
ਘੱਟ ਤ" ਘੱਟ 15 ਿਦਨ ਪਿਹਲ5 ਿਲੱਿਖਤ ਿਟੱਪਣੀ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੋ ਕ ਏਆਰਬੀ ਦੇ ਜਨਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਪਿਹਲੀ ਮੰ ਜ਼ਲ, ਸੈਕਰਾਮ=ਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ, 95814, (916)
322-2990 ਤ" ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਿ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 ਨੂੰ ਉਰਜਾ ਉਪਭੋਗ ਘੱਟਾਉਣ
ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਉਹਨ5 ਸੌਖੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਜਹਨ5 ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਮੰ ਗ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਰਜਾ ਲਾਗਤ5 ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ
www.arb.ca.gov ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।
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