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ਮੋਿ੍ਯੁਕਤ ਬਾਇਸਾਇਕਲ, ਮੋਪਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇਕਲ ਜਜਸਨੂੰ ਮੋਿ੍ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਮੋਿ੍ਯੁਕਤ ਸਕੂਿ੍।

ਮੋਿਰਸਾਇਕਲ ਸ਼ਰਰੇਣੀ M2 ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ:

2-ਪਹੀਆ ਮੋਿ੍ਸਾਇਕਲ, ਮੋਿ੍ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਇਕਲ, ਜਾਂ ਮੋਿ੍ਯੁਕਤ ਸਕੂਿ੍।

ਮੋਿਰਸਾਇਕਲ ਸ਼ਰਰੇਣੀ M1 ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ:

ਿਤ੍ਨਾਕ ਸਮੱਗ੍ੀਆਂ (HazMat) ਨੂੰ ਜਲਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ C ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਜਜਸਨੂੰ ਜਕ
ਪਲੈਕ੍ਡ ਦੀ ਿ੍ੂ੍ਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। HazMat ਸਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪ੍ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਜਸ ਤ੍ਹਰਾਂ
ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §§353 ਅਤੇ 15278 ਜਵਚ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ ਿਤ੍ਨਾਕ ਕੂਜੜਆਂ ਦੇ ਢੁਆਈ ਕ੍ਨ ਵਾਲੇ
ਡ੍ਾਇਵ੍ਾਂ ਕੋਲ ਵੀ HazMat ਸਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਰਰੇਣੀ C ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ:

ਜੀ ਵੀ ਡਬਜਲਯੂ ਆ੍ (GVWR) 26,000 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਿ ਵਾਲਾ 2 ਐਕਸਲ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ।
ਸਕਲ 6,000 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਿ ਵਾਲਾ 3 ਐਕਸਲ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ।
ਇਕ ਮੋਿ੍ਯੁਕਤ ਸਕੂਿ੍।
40 ਫੁੱਿ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਿ ਵਾਲੀ ਹਾਊੂਸਕਾ੍।
ਇਕ ਜਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫਾ੍ਮ ਦਾ ਕ੍ਮਚਾ੍ੀ ਇਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਜੋੜੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਜਜਨਹਰਾਂ ਦਾ ਸਕਲ ਜੋੜ ਭਾ੍ ੍ੇਜਿੰਗ (ਜੀ ਸੀ ਡਬਜਲਯੂ ਆ੍) (Gross
Combination Weight Rating, GCWR) 26,000 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਿਾਸ ਤੌ੍
ਤੇ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵ੍ਜਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਕ੍ਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੁਟਨਆਦੀ ਸ਼ਰਰੇਣੀ C ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ:

ਸ਼੍ਰੇਣੀ C ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ
ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 40 ਫੁੱਿ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ 45 ਫੁੱਿ ਤੋਂ ਘੱਿ ਲੰਬੀ ਹਾਊਸਕਾ੍।

ਗੈਰ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਰਰੇਣੀ B ਡਰਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ:

ਜੀ ਵੀ ਡਬਜਲਯੂ ਆ੍ (GVWR) 26,000 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਇਕਹ੍ਾ ਵਾਹਨ।
ਇਕ 3-ਐਕਸਲ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਜਜਸਦਾ ਭਾ੍ 6,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕ ਬੱਸ (ਿ੍ਰੇਲ੍ ਬੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)।
ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾ੍ਮ ਲੇਬ੍ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ C ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾ੍ੇ ਵਾਹਨ।

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਰਰੇਣੀ B ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ:

ਸ਼੍ਰੇਣੀ C ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ
40 ਫੁੱਿ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ 45 ਫੁੱਿ ਤੋਂ ਘੱਿ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹਾਊਸਕਾ੍।

ਗੈਰ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਰਰੇਣੀ A ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ:

ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋੜ, ਜਜਸ ਜਵਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ B ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ C ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਰਰੇਣੀ A ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ:

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ...

ਟਿੱਪਣੀ: ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੁਨ੍ ਦੇ ਿੈਸਿਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕ੍ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ M1 ਅਤੇ M2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਹੋ੍ ਜਕਸੇ
ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਡ੍ਾਇਵ੍ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਵਚ ਜੋਜੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਵ੍ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਾਲੀ ਸਮੇਤ ਜੀ ਵੀ ਡਬਜਲਯੂ ਆ੍ (GVWR) 10,000 ਪੌਂਡ
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱੱਿ ਵਾਲਾ ਇਕਹ੍ਾ ਵਾਹਨ।
ਖਿਨਾਂ ਮਾਲ ਦੇ 4,000 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਖਜਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਕੁੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਘੱਿ ਵਾਲਾ ਿ੍ਰੇਲ੍ ਕੋਚ।
ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਲਜਾਇਆ ਜਾ ਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀ ਵੀ ਡਬਜਲਯੂ ਆ੍
(GVWR) 10,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਘੱਿ ਵਾਲਾ ਿ੍ਰੇਲ੍ ਕੋਚ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇ ਪਹੀਏ ਵਾਲਾ ਿ੍ਰੈਵਲ ਿ੍ਰੇਲ੍।
ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਚ ਕੇ ਜਲਜਾਇਆ ਜਾ ਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ 10,000 ਪੌਂਡ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ 15,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਘੱਿ ਵਾਲਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਹੀਏ ਵਾਲਾ ਿ੍ਰੈਵਲ ਿ੍ਰੇਲ੍।
ਟਿੱਪਣੀ: ਭਾ੍ ਦੇ ਸੰਦ੍ਭ ਤੋ ਜਬਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾ੍ੀ ਵਾਹਨ 1 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਚ
ਕੇ ਜਲਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਬਨਾਂ ਮਾਲ ਵਾਲਾ 4,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਘੱਿ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਿ੍ ਵਾਹਨ, 6,000
ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਕਲ ਭਾ੍ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਲਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੀ
(CVC) §21715।

ਜੀ ਵੀ ਡਬਜਲਯੂ ਆ੍ (GVWR) 10,000 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਿ ਵਾਲਾ ਇਕਹ੍ਾ ਵਾਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਜਜਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ C ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਡ੍ਰਾਇਵ੍ ਜਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੀ ਵੀ ਡਬਜਲਯੂ ਆ੍ (GVWR) 10,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭਾ੍ ਵਾਲੇ ਿ੍ਰੈਵਲ ਿ੍ਰੇਲ੍, ਜਜਨਹਰਾਂ
ਨੂੰ ਜਕ੍ਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
15,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭਾ੍ ਵਾਲੇ ਪੰਜਵੇ-ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਿ੍ਰੈਵਲ ਿ੍ਰੇਲ੍, ਜ ਜਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜਕ੍ਾਏ ਤੇ
ਨਹੀਂ ਜਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਖਿਨਾਂ ਮਾਲ ਦੇ 4,000 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਿਆਦਾ ਭਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਸਕਦੇ
ਹੋ:ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ ਿ੍ਰੇਲ੍ ਜੋ ਜੀ ਵੀ ਡਬਜਲਯੂ ਆ੍ (GVWR) 10,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍
ਜੀ ਵੀ ਡਬਜਲਯੂ ਆ੍ (GVWR) 15,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਵਾਹਨ ਜਕਸੇ ਜਕਸਾਨ ਦੇ
ਜਨਯੰਤ੍ਣ ਜਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆ੍ਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨੂੰ ਫਾ੍ਮ ਜਵਚ ਜਲਜਾਉਣ ਜਾਂ
ਫਾ੍ਮ ਤੋਂ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਵ੍ਜਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਜਸਨੂੰ ਵਪਾ੍ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕੈ੍ੀਅ੍ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਵਚ
ਨਹੀਂ ਵ੍ਜਤਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਜਸਨੂੰ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਫਾ੍ਮ ਦੇ 150 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦ੍ ਹੀ ਵ੍ਜਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

10,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਕਲ ਵਾਹਨ ਭਾ੍ ੍ੇਜਿੰਗ (ਜੀ ਵੀ ਡਬਜਲਯੂ ਆ੍) (Gross Vehicle
Weight Rating, GVWR) ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਕਹ੍ਾ ਵਾਹਨ।
ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿ੍ਰੇਲ੍ ਬੱਸ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਹਨ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ B ਅਤੇ C ਜਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ।

ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਸਕੋ...
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Department of Motor Vehicles
Legal Office, MS C128
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ਭਾਗ 1: ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਇਸ ਭਾਗ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
1.1 – ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੇ ਟੈਸਟ
1.2 – ਮੈਡੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ
1.3 – ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੀਆਂ ਅਪਾਤਰਤਾਵਾਂ
1.4 – ਹੋਰ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਕਨਯਮ
1.5 – ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਕਜਸਟਰਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਫਊਲ ਟੈਕਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ
ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨਊਨਤਮ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਕੈ ਲ ੀਫੋ ਰ ਨੀਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋ ਟ ਰ ਵਹੀਕਲ ਸੇ ਫ਼ ਟੀ ਪਰਰੋ ਗ ਰਰ ਾ ਮ
(California Commercial Motor Vehicle Safety Program) ਨੂੰ
ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਕਿਆ ਕਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ
ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਤਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ
ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਕਸੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਕਟੰਗ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਵਕਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਘੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ
ਇਨਹਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਕਤਾਬਚਾ ਉਨਹਰਾਂ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਡੀ
ਐਲ) (DL) ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ
ਲਰਨਰ'ਜ਼ ਪਰਕਮਟ (ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP)) (commercial learner’s
permit, CLP)/ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਸੀ ਡੀ ਐਲ
(CDL)) (commercial driver license, CDL) ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਇੱਛਾ ਰੱਿਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਕਤਾਬਚਾ ਉਨਹਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (ਸੀ ਐਮ ਵੀ) (commercial
motor vehicle, CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪਕਹਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸਨੂੰ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁ੍ਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ੍ੋਣਾ
ਚਾ੍ੀਦਾ ੍ੈ:
• ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਹਰਾ ਵਾਹਨ ਕਜਸਦਾ ਸਕਲ ਵਾਹਨ ਭਾਰ ਰੇਕਟੰਗ (ਜੀ
ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ ਆਰ) (GVWR) 26,001 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ
ਹੈ।
• ਕੋ ਈ ਵੀ ਇਕਹਰਾ ਵਾਹਨ ਕਜਸਦਾ ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ ਆਰ
(GVWR) 26,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਜਸਨੂੰ ਡਰਾਇਵਰ ਸਮੇਤ
10 ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨੂੰ ਕਲਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਕਗਆ ਹੈ, ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਕਜਸ ਕਵਚ ਸਕਲ ਜੋੜੇ ਦਾ ਭਾਰ (ਜੀ ਸੀ ਡਬਕਲਯੂ
ਆਰ) (GCWR) 26,001 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ
ਕਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ(ਨਾਂ) ਦਾ ਭਾਰ ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ ਆਰ
(GVWR) 10,000 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੈ।
• ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਜੋ ਕਕਸੇ 10,001 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਵੀ
ਡਬਕਲਯੂ ਆਰ (GVWR) ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿੱਚਦਾ ਹੈ।
• ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਜੋ 1 ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਟਰਰੇਲਰ ਬੱਸ ਨੂੰ
ਕਿੱਚਦਾ ਹੈ।

•

ਕਕਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਕਜਸ ਉੱਤੇ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ
(HazMat) ਪਲੈਕਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਜਹੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਕਜਸਨੂੰ ਕਕ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਫੈਡਰਲ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ (Code of Federal
Regulations) (ਸੀ ਐਫ਼ ਆਰ) (CFR), ਕਸਰਲੇਿ 42, ਭਾਗ 73
ਕਵਚ ਚੋਂਣਵੇਂ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਜ਼ਕਹਰ ਵੱਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਨੂੰ
ਕਲਜਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ
ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕੋਡ) (California Health and Safety
Code) (ਸੀ ਐਚ ਐਸ ਸੀ) ((CHSC) §§25115 ਅਤੇ 25117)।
• ਸੰ ਘ ੀ ਕਨਯਮ, ਕਡਪਾਰਟਮੈਂ ਟ ਆਫ਼ ਹੋ ਮ ਲੈਂ ਡ ਕਸਕਓਰਟੀ
(Department of Homeland Security) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਤਰਨਾਕ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਂਗਲ ਦੇ
ਕਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟਿੱਪਣੀ: ਸਕੂਲ ਕਡਸਕਟਰਰਕਟਸ, ਕਨੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਕਮਊਨਟੀ ਕਾਲਜਾਂ
ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀਜ਼ ਜੋ 15- ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ
ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਰਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨ (ਪੀ
ਵੀ) (PV) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ 15 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਡਰਾਇਵਰ ਸਮੇਤ 15 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਲਜਾਉਣ ਦੇ ਕਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਕ ਅਕਜਹੀ ਵੈਨ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਜੋ ਡਰਾਇਵਰ ਸਮੇਤ 15 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਜਾਉਣ ਲਈ ਕਤਆਰ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਫਰ ਭਾਵੇਂ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਜਾਉਣ ਦੇ
ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਵਚ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ California Vehicle
Code (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਹੀਕਲ ਕੋਡ ਸੀ ਵੀ ਸੀ) (CVC) §§233 ਅਤੇ
15278)।

ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP)/ਸੀ ਡੀ ਐਲ
(CDL) ਕਿਸ ਤਰਹਹਾਂ ਪਰਹਾਪਤ ਿੀਤਾ
ਜਾਵੇ
ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੇ ਲਈ ਦਰਿਾਸਤਕਰਤਾ:
•
•

•

•

ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ:
ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP) ਦੇ ਲਈ ਦਰਿਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP) ਜਾਰੀ ਕੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਉਨਹਰਾਂ ਕੋਲ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਡੀ ਐਲ (DL) ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਲਈ ਡੀ ਐਲ (DL) ਜ਼ਰੂਰ
ਕਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸੀ ਐਫ਼ ਆਰ (CFR), ਕਸਰਲੇਿ
49, §§383.5, 383.25)।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੰਤਰਪਰਰਾਕਂ ਤਕ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਅੰਤਰ-ਪਰਰਾਂਕਤਕ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਦੀ
ਆਵਾਜਾਈ (ਪਰਾਰਤ
ਂ ਦੇ ਅਦ
ੰ ਰ ਜਾਂ ਅਤਰ
ੰ -ਪਰਾਰਕਂ ਤਕ) ਦੇ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਸਾਲ
ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ
(CVC) §12515)।
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੍ੇਠ ਟਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਹਦਾਨ ਕ੍ਨਾ ਚਾ੍ੀਦਾ ੍ੈ:
•

•
•
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ਇਕ ਪੂ੍ਾ ਕੀਤਾ ੍ੋਇਆ ਕਮ੍ਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਾਇਵ੍ ਲਾਇਸੈਸ
ਂ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (Driver License Application) (ਡੀ ਐਲ
44ਸੀ) (DL 44C) ਫਾਰਮ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੂਨ ਕਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਤੱਤਾਂ
ਦੇ ਕਨਰਧਾਰਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕਹਮਤ
ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਕਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਡਪਾਰਟਮਂਟ
ੈ ਆਫ਼ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਡੀ ਐਮ
ਵੀ (DMV)) ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਐਲ (DL) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ
ਨਕਵਆਏਗਾ ਨਹੀਂ।
ਤੁ੍ਾਡਾ ਅਸਲੀ ਪੂ੍ਾ ਨਾਮ।
ਇਕ ਸਵੀਟਕ੍ਹਤੀ ਟਦੱਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਨ੍ੀਖਣ ਟ੍ਪੋ੍ਿ ਫਾ੍ਮ,ਐਮ
ਈ ਆ੍ (Medical Examination Report Form, MER)। ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਐਲ (DL) ਜਾਂ ਲਰਨਰ'ਜ਼ ਪਰਕਮਟ ਲਈ ਦਰਿਾਸਤ ਕਦੰਦੇ ਹੋ
ਤਾ,ਂ ਇਕ ਵੈਧ (ਅਸਲ ਜਾਂ ਨਕਲ) ਸੰਘੀ ਐਮ ਈ ਆਰ ਐਮ ਸੀ ਐਸ
ਏ-5875 (MER MCSA-5875) ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਨਰੀਿਕ
ਦਾ ਪਰਰਮਾਣਪੱਤਰ ਫਾਰਮ, (ਐਮ ਈ ਸੀ) (Medical Examiner’s
Certificate Form, MEC) ਐਮ ਸੀ ਐਸ ਏ-5876 (MCSA5876), ਜੋ ਕਕ ਸੰਯਕ
ੁ ਤ ਰਾਜ (ਯੂ.ਐਸ.) ਦੇ ਲਾਇਸੈਸ
ਂ ਧਾਰਕ ਡਾਕਟਰ
(ਐਮ.ਡੀ.) (M.D.), ਓਸਟੀਓਪੈਥੀ (D.O.) ਦੇ ਲਾਇਸੈਸ
ਂ ਧਾਰਕ
ਡਾਕਟਰ (P.A.), ਲਾਇਸੈਸ
ਂ ਧਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ (ਪੀ.ਏ.),
ਰਕਜਸਟਰਡ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਰਰਕ
ੈ ਕਟਸ ਨਰਸ (ਏ ਪੀ ਐਨ) (APN), ਜਾਂ
ਲਾਇਸੈਸ
ਂ ਧਾਰਕ ਕਰਰਾਈਓਪਰਰਕ
ੈ ਕਟਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਰਾ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੋਏ। ਉਹ ਡਰਾਇਵਰ ਕਜਨਹਾਰ ਂ ਕੋਲ ਡਰਰਾਈ ਸਕੂਲ
ਬੱਸਾਂ, ਸਕੂਲ ਕਪਊਕਪਲ ਐਕਟੀਕਵਟੀ ਬੱਸ ਸਰਟੀਕਫਕੇਟ (ਐਸ ਪੀ ਏ
ਬੀ) (School Pupil Activity Bus Certificate, SPAB), ਯੂਥ ਬੱਸਾਂ,
ਜਨਰਲ ਪਬਕਲਕ ਪੈਰਹਰਾਟਰਰਾਕਜ਼ਟ
ਂ
ਵਹੀਕਲ (ਜੀ ਪੀ ਪੀ ਵੀ) (General
Public Paratransit Vehicle, GPPV) ਦੇ ਪਰਮ
ਰ ਾਣ ਪਤਰ
ੱ ਹਨ ਜਾਂ
ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਹਨ ਉਨਹਾਰਂ ਦੀਆਂ ਕਚਕਕਤਸਕ ਜਾਂਚਾਂ ਉਨਹਾਰਂ
ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾ,ਂ ਲਾਇਸਂਸ
ੈ ਧਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ,
ਰਕਜਸਟਰਡ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਰਰਕ
ੈ ਕਟਸ ਨਰਸ, ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਕਜਸਟਰੀ
ਆਫ਼ ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰਜ਼ (Certified Medical
Examiners) (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §12517.2) ਦੇ ਕਵਚ ਸਚ
ੂ ੀਬਧ
ੱ
ਕਰਰਾਈਓਪਰਰਕ
ੈ ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਕਸੇ ਵੀ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 2 ਸਾਲ
ਬਾਅਦ ਜਮਹਾਰ ਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਿੱਪਣੀ: ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਪੋਰਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ
(ਸੀ ਐਚ ਪੀ) (California Highway Patrol (CHP)) ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ
ਨਾ ਭਜ
ੇ ।ੋ ਭਰੇ ਹਏ
ੋ ਐਮ ਈ ਆਰ (MER) ਅਤੇ ਐਮ ਈ ਸੀ (MEC)
ਫਾਰਮ ਕਸੱਧੇ ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਫੀਲਡ ਆਕਫ਼ਸ ਕਵਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਜਾਂ ਅਪਡਕਟ
ੇ ਗ
ੰ ਲਈ ਕਸੱਧੇ ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਛਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕਮਆਦ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ
ਘੱਟ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਹੇਠ ਕਲਿੇ ਪਤੇਤੇ ਐਮ ਈ ਆਰ (MER) (MER)
ਅਤੇ ਐਮ ਈ ਸੀ (MEC) ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਕਦਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ
ਐਮ ਵੀ'ਜ਼ (CMVs) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ:
Department of Motor Vehicles
CDL/PDPS Unit, MS G204
PO Box 942890
Sacramento, CA 94290-0001

•

ਅੰ ਤ ਰ-ਪਰਰ ਾਂ ਕ ਤਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਕਨਰੀਿਣ, ਪਰਰਮਾਣੀਕਰਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਨਰੀਿਕਾਂ ਦੀ
ਨੈ ਸ਼ ਨਲ ਰਕਜਸਟਰੀ (National Registry of Certified
Medical Examiners) ਕਵਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਕਨਰੀਿਕਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ
ਰਕਜਸਟਰੀ ਕਵਚ ਉਨਹਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਨਰੀਿਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ ਕਜਨਹਾਂਰ ਨੂੰ ਐਫ਼ ਐਮ ਸੀ ਐਸ ਏ (FMCSA) ਦੇ ਕਨਯਾਮਕਾਂ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਸਿਲਾਈ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂਕਚਆ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਰਰਮਾਣੀਕਕਰਰਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV)
ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਨਰੀਿਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰਰਮਾਣੀਕਕਰਰਤ
ਮੈ ਡ ੀਕਲ ਕਨਰੀਿਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂ ਚ ੀ ਨੈ ਸ਼ ਨਲ ਰਕਜਸਟਰੀ
(National Registry) ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
nationalregistry.fmcsa.dot.gov।
ਮੈਡੀਕਲ ਕਨਰੀਿਕ, ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ
ਸੰਘੀ ਐਮ ਈ ਸੀ (MEC) ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ
ਮਡ
ੈ ੀਕਲ ਪਰਮ
ਰ ਾਣ ਪਤਰ
ੱ ਦੀ ਕਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਦ
ਂ ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਹਾਰਂ
ਨੂੰ ਸ਼ਰਰਣ
ੇ ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡਰਰਾਈਕਵੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ
(ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ) ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਰਂ ਨੂੰ ਕਾਨਨ
ੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਅਕਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹਾਰ ਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਕਵਚਂੋ ਕਨਕਾਕਲਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਪਰਰਾਂਕਤਕ ਪੱਧਰ
ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ
ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ 15 ਕਦਨ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਨਰੀਿਕਣ
ਦੇ ਵੈਧ ਪਰਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੱਜੋਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ
ਹੈ। (ਸੀ ਐਫ਼ ਆਰ (CFR), ਕਸਰਲੇਿ 49 §391.41(a)(2)(i))।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਹੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL)
ਨੂੰ ਰੱਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ
ਕਨਰੀਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਰਿਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ
ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੋ ਏ , ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਰੁ ਜ਼ ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਮੈ ਡ ੀਕਲ
ਕਨਰੀਿਣ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ California Labor Code
(ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੇਬਰ ਕੋਡ §231)
ਟਿੱਪਣੀ: ਉਹ ਗਾਹਕ ਜੋ ਕਨਊਨਤਮ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੰਤਰ-ਪਰਰਾਂਕਤਕ ਵਪਾਰ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ
ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੀ ਡੀ ਐਲ
(CDL) ਨੂੰ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਾਹਕ
ਇਕ ਸੀਮਤਕਾਰੀ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੇਠ
ਕਲਿੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ:
— ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਲਜਾ
ਸਕੋ ਜਾਂ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਢੁਆਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਕਜਸ ਲਈ
ਪਲੈਕਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §27903)।
— ਅੰਤਰ-ਪਰਰਾਂਕਤਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਵਚ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੀਕਾ੍ਯੋਗ ਜਨਮ ਟਮਤੀ/ਕਾਨੂਨ
ੰ ੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਗੀ (ਬੀ
ਡੀ/ਐਲ ਪੀ) (Birth Date/Legal Presence, BD/LP)
ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਕਕਸੇ ਮੂਲ ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP)/ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL)
ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਿਾਸਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਕਸ ਤਰਹਾਰਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਕਧਕਕਰਰਤ ਹੈ ਕਾਨੂਨ
ੰ ੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਗੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ
ਜਮਹਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀ ਡੀ/ਐਲ ਪੀ (BD/LP)
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL)
ਦਰਿਾਸਤ ਉੱਪਰ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਭੰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੇ ਨਾਮ
ਵਾਲਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਕਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਕਜਸ ਤਰਹਾਰਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਡੀ/ਐਲ ਪੀ (BD/LP)
ਉੱਪਰ ਕਦਿਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP)/ਸੀ ਡੀ ਐਲ
(CDL) ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਬੀ ਡੀ /ਐਲ
ਪੀ (BD/LP) ਜਾਂ ਅਸਲ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ
ਜੋ ਕਕ ਕਕਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਅਕਧਕਾਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ਕਜਵਂੇ ਦੇਸ਼, ਰਾਜ, ਆਕਦ) ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੂਲ ਦੀ ਪਰਰਮਾਣੀਕਕਰਰਤ

ਫ਼ੀਸਾਂ ਹਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਵਧਾਵਨਕ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਵਵਸ਼ਾਗੋਚਰ ਹਨ।
ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਹ ਹੈ... ਅਤੇ ਦ੍ਖਾਸਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇਹ ਹੈ...
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ਨਕਲ ਹੈ (ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਅਕਧਕਾਰਤਾ ਦੁਆਰਾ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਕਿਆ
ੱ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਇਕ ਛਾਪੇ ਵਾਲੀ
ਮੁਹਰ ਜਾਂ ਅਸਲ ਮੁਹਰ ਦੀ ਛਾਪ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਰਮਾਣੀਕਕਰਤ
ਰ
ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਰਮਾਣੀਕਕਰਰਤ
ਕਾਪੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਇਸਨੂੰ
ਬੀ ਡੀ/ਐਲ ਪੀ (BD/LP) ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੂਲ ਦੀ ਪਰਰਮਾਣੀਕਕਰਰਤ ਨਕਲ ਹੈ (ਅਸਲ ਕਾਪੀ
ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਅਕਧਕਾਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਕਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਇਕ ਛਾਪੇ ਵਾਲੀ ਮੁਹਰ ਜਾਂ ਅਸਲ ਮੁਹਰ
ਦੀ ਛਾਪ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਰਮਾਣੀਕਕਰਰਤ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰ
ਕਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਰਮਾਣੀਕਕਰਤ
ਰ ਕਾਪੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਤਆਰ
ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਇਸਨੰੂ ਬੀ ਡੀ/ਐਲ ਪੀ (BD/LP)
ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨ੍ੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਮ੍ੱਤਵਪੂ੍ਨ: 10 ਮਈ, 2017 ਤੋਂ ਪਰਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ,
ਸੰਘੀ ਕਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP)/ਸੀ ਡੀ
ਐਲ (CDL) ਦੇ ਦਰਿਾਸਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ
(CDL) ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਅਪਗਰਰੇਕਡੰਗ,
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੇ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਵਾਲੇ
ਦਰਿਾਸਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਕਰਕਤਾ ਅਤੇ ਕਰਹਾਇਸ਼
ਦਾ ਸਬੂ ਤ (ਡੋ ਮ ੀਸਾਇਲ) ਦਾਿਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗ ਾ।
ਇਨਹਰ ਾਂ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਤ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
www.dmv.ca.gov ਦੇਿੋ ਜਾਂ ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ
1-800-777-0133 ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

•

•

•

ਤੁ੍ਾਡਾ ਸਮਾਟਜਕ ਸੁ੍ੱਟਖਆ ਕਾ੍ਡ (ਇਹ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ) ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਯੂ.ਐਸ. ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ
ਕਕਰਰਆਸ਼ੀਲ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ, ਕਰਜ਼ਰਵ ਆਈ ਡੀ (ID) ਜਾਂ ਡੀ ਡੀ 2
(DD2) ਇਕ ਅਸਲ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਮਾਕਜਕ ਸੁਰੱਕਿਆ ਨੰਬਰ
(ਐਸ ਐਸ ਐਨ) (SSN) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ
ਕਵਿੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸ ਐਸ ਐਨ (SSN) ਦੀ ਸਮਾਕਜਕ
ਸੁਰੱਕਿਆ ਪਰਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਦੁਆਰਾ ਇਸ
ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਪਰਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ
ਡ੍ਹਾਈਟਵੰਗ ਦੇ ੍ੁਨ੍ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਮਾਣ
ਹ
ਪੱਤ੍ (ਡੀ ਐਲ 170 ਈ
ਐਲ ਪੀ (DL 170 ETP))। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੋਵੇਂ
ਇਸ ਉੱਪਰ ਦਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਲਾਗੂ ੍ੋਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ. ਇਹ ਫੀਸ ਦਰਿਾਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਪਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP)
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 180 ਕਦਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਗਆਨ
ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕਦੱਤੇ ਕਬਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ 180 ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਨਕਵਆ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP) ਦੀ ਕਮਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ
ਤਾਰੀਿ ਦਰਿਾਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ
ਨ੍ੀਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਕਹੱਕਸਆਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਸੀ
ਐਲ ਪੀ (CLP) ਕੇਵਲ ਪਕਹਲੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
(ਪਕਹਲੇ 180 ਕਦਨ) ਵੈਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP) ਨੂੰ
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ਨਕਵਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਕਹੱਸੇ (ਵਾਹਨ ਦੀ
ਜਾਂਚ, ਕਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਬੁਕਨਆਦੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਜਾਂਚ) ਮੁੜ
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਕਗਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ(ਚਾਂ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮੌਕੇ ਕਦੱਤੇ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦਰਿਾਸਤ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ 3 ਮੌਕੇ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲੇ
ਟੈਸਟਾਂ (ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਬੁਕਨਆਦੀ ਹੁਨਰ ਜਾਂ
ਸੜਕੀ ਜਾਂਚ) ਦੇ ਕਕਸੇ ਕਹੱਸੇ ਕਵਚ ਫੇਲਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ
ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਆਕਗਆ ਕਦੱ ਤੇ ਗਏ 3 ਮੌ ਕ ਕਆਂ ਕਵਚੋਂ 1 ਕਵਚੋਂ ਫੇ ਲ ਹਰ
ਹੋਣ ਵੱਜੋਂ ਕਵਚਾਕਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ: ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ,
ਕਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਬੁਕਨਆਦੀ ਹੁਨਰ, ਜਾਂ ਸੜਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਵਚੋਂ ਫੇਲਹਰ
ਹੋਣ ਨੂੰ 3-ਵਾਰ ਫੇਲਹਰ ਹੋਇਆ ਮੰਕਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਵੱਿ ਵੱਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਨਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ (ਸ਼ਰਰੇਣੀ A ਜਾਂ ਸਵਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਰੇਣੀ
A ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਨਰ ਦੇ 3 ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਦੱਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਹੁਨਰ ਦੇ 3
ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਨਆਦੀ
ਹੁਨਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਵਚੋਂ ਫੇਲਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਕਵਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ
ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਮ੍ਸ਼ੀਅਲ ਲ੍ਨ੍'ਜ਼ ਪ੍ਟਮਿ (ਸੀ ਐਲ ਪੀ
(CLP))
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟਰਰਕਸ਼ਨ ਪਰਕਮਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ
ਲਰਨਰ'ਜ਼ ਪਰਕਮਟ (ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP) ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਇਹ ਸੰਘੀ ਕਨਯਾਮਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP) ਲਈ:
•
•

•
•

•

•
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ਦਰਿਾਸਤਕਰਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦਰਿਾਸਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਲੀ
ੈ ਫਰਨ
ੋ ੀਆ ਦਾ ਵੈਧ ਡੀ ਐਲ (DL) ਨਹੀਂ ਪਰਾਰ ਪਤ
ਕਰ ਲੈਦ
ਂ ਾ/ਦੀ ਜੋ ਦਰਿਾਸਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੈਰ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ
ਸ਼ਰਰੇਣੀ C ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਦੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਡੀ ਐਲ (DL) ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਐਲ ਪੀ
(CLP) ਧਾਰਕ ਦਾ ਵੈਧ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੀ ਐਲ (DL) ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਤਕਰਕਤ 180
ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਕਤਕਰਕਤ 180 ਕਦਨਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP) ਦੀ
ਕਮਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਰਿਾਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ
1-ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੇਠ ਕਲਿੀਆਂ ਤਸਦੀਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹੈ:
— ਟੈਂਕ (N)।
— ਸਵਾਰੀ (P)।
— ਸਕੂਲ ਬੱਸ (S)।
“N” ਤਸਦੀਕ ਵਾਲੇ ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP) ਦੇ ਧਾਰਕ ਲਈ ਟੈਕ
ਂ ਵਾਲੇ
ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਕ
ਟੈਕ
ਂ ਿਾਲੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਟੈਕ
ਂ ਦੇ ਕਵਚ ਪਕਹਲਾਂ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪਈ
ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

•

•

•

''P'' ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ''S'' ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵਾਲੇ ਸੀ ਐਲ ਪੀ
(CLP) ਦੇ ਧਾਰਕ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV)
ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਰੋਕ ਹੈ, ਇਨਹਰਾਂ ਕਵਚ ਸੰਘੀ/ਰਾਜ ਦੇ ਆਕਡਟਰਾਂ ਅਤੇ
ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਕਨਰੀਿਕ ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਧਾਰਕ
ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹੁਨਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP) ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਕਦਨ
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 14 ਕਦਨ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਵਧੀ
ਸ਼ਰਣੀ
ੇਰ ਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਗਰਡ
ੇਰ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ/ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਉਨਹਾਰ ਂ
ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਜਨਹਰਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਡੀ
ਐਲ (CDL) ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਜ਼ਰਰ
ੂ ਹਣਾ
ੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਐਮ ਵੀ
(CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਕੋਲ
ਢਕ
ੱੁ ਵੀ ਸ਼ਰਣੀ
ੇਰ ਦਾ ਲਾਇਸਸ
ਂੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਲ
ੋ
ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ
ਆਪਣਾ ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP) ਅਤੇ ਡੀ ਐਲ (DL), ਡੀ ਐਮ ਵੀ
(DMV) ਕੋਲ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਟਤਟ੍ਕਤ ਜ਼੍ੂ੍ਤਾਂ
ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•
•

•
•
•

•

•

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP)/ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੇ ਲਈ
ਦਰਿਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਣਾ।
ਕਪਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਜੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਦੱਤੇ ਗਏ
ਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਤੋਂ-ਬਾਹਰ ਦੇ ਡੀ ਐਲਜ਼ (DLs) (ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਮਆਦ
ਵਾਲੇ) ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਕਕ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦੇ
ਡੀ ਐਲ (DL) ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਰਾਜ ਨੂੰ 30 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਹੋਰ ਕਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਵਚ ਦੋਣੀ ਠਕਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਕਚਤ
ਕਰਨਾ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਏ
ਜਾਣ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਦੇ (DL 535) ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕਦਆਂ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਕਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 30 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨਹਾਰਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ
ਨੂੰ ਸੂਕਚਤ ਕਰਨਾ।
ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸੂਿ ਕਰਨ, ਮੁਅਤ
ੱ ਲ
ਕਰਨ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਾਤਰ ਠਕਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਦਨ ਦੀ
ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਸੂਕਚਤ ਕਰਨਾ।
ਜੇ ਡਰਾਇਵਰ ਵੱਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਰਿਾਸਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 10-ਸਾਲ ਦਾ ਕਪਛੋਕੜ
ਦੱਸਣਾ।

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸਸੰਗ ਦਫ਼ਤਰ

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਿਚੋਂ ਲਿਸੇ ਇਿ ਤੇ ਸੀ ਡੀ ਐਿ (CDL) ਡਰਾਇਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਨਰਧਾਲਰਤ ਿਰਨ ਿਈ
1-800-777-0133 ਨੂੰ ਿਾੱਿ ਿਰੋ:
Arleta

Fremont

Rancho San Diego

Stockton

Bakersfield

Fresno Commercial
Driving Test Center

Redding

Ukiah

Salinas

Ventura

San Luis Obispo
Santa Rosa

W Sacramento
Commercial Driving
Test Center

Santa Teresa

Yuba City

Bishop
El Centro

Gardena Commercial
Driving Test Center

Eureka

Lancaster

Fontana Commercial
Driving Test Center

Modesto
Mountain View

ਨਿੀਨਤਮ ਿਮਰਸ਼ੀਅਿ ਡਰਾਇਿਰ ਿਾਈਸੈਂਲਸੰਗ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਿਈ www.dmv.ca.gov ਤੇ ਜਾਓ।

ਤਸਦੀਿੀਆਂ

•

ਹੇਠ ਕਲਿੀਆਂ ਕਕਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਿਾਸ ਕਕਸਮ ਦੀ
ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦ
ਂ ੀ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਡੀ ਐਲ (DL) ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕ
ਿਾਸ ਅੱਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

•

•
•
•
•
•
•

•

ਪਲੈਕਰਡ ਜਾਂ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕਲਜਾਉਣ ਲਈ
ਕਚਕਨਹਰਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ - (H)।
ਟੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ (ਇਨਹਾਰਂ ਕਵਚ ਸੀਮਂੈਟ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ) - (N)।
ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ - (P)।
ਸਕੂਲ ਬੱਸ - (S)।
ਦੋਹਰਾ/ਤੀਹਰਾ ਜੋੜ - (T)।
ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕਲਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ ਵਾਹਨ
- (X)। (ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਹੀਕਲ ਕੋਡ ਦੀ
ਪਕਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (California
Vehicle Code, CVC) §§353 ਅਤੇ 15278)
ਅਗਨੀਸ਼ਮਨ - (F) (ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਰੇਣੀ A ਜਾਂ B
ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਵਕਲਪਕ ਹਨ।)

ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੇ ਅਪਵਾਦ
ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਹੇਠ ਕਲਿੇ ਹਨ:
•
•
•

ਸੀ ਐਚ ਐਸ ਸੀ (CHSC) §25163 ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੂਟ ਕਦੱਤੇ ਗਏ
ਕਵਅਕਤੀ।
ਕਕਸੇ ਪੀਸ ਅਕਧਕਾਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕਕਸੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ
ਹਾਲਤ ਕਵਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਵਅਕਤੀ।
ਉਹ ਡਰਾਇਵਰ ਜੋ ਪੰਜਵੇ-ਪਹੀਏ ਵਾਲਾ 15,000 ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ
ਆਰ (GVWR) ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਾਲਾ ਟਰਰੈਵਲ ਟਰੇਰਲਰ ਜਾਂ
10,000 ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ ਆਰ (GVWR) ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਾਲਾ
ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਕੋਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਰਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰੇਰਣੀ A ਦਾ
ਗੈਰ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•
•

ਤਸਦੀਕ ਵਾਲੇ 40 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪਰ 45 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ
ਹਾਊਸਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ।
ਗੈਰ-ਨਾਗਕਰਕ ਕਮਲਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਮਲਟਰੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਅਪਰਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਕਜਨਹਰਾਂ ਲਈ ਡੀ ਐਲ (DL)
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵੈਨਪੂਲਜ਼।

ਖਾਸ ਪਰਹਮਾਣ ਪੱਤਰ
ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਕਵਚ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਾਸ ਪਰਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਕਸਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਜਾਇਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਮਾਲ ਕਕਹੜਾ ਹੈ।
ਟਿੱਪਣੀ: ਗੈਰ-ਕੰਮਕਾਰੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟਰਰਾਕਜਟ
ਂ
ਵਾਹਨ ਨੂੰ
ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਲੈਸ
ੱ (ਸੈਲ
ੱ ) ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨੀ ਗੈਰਕਾਨੂਨ
ੰ ੀ
ਹੈ। ਕਾਨੂਨ
ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਧਕਾਰੀਆ,ਂ ਕਸਹਤ ਦਿਭਾਲ
ੇ
ਦੇ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ,
ਅਗਨੀਸ਼ਮਨ ਕਵਭਾਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਕਗਆ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

੍ੇਠ ਟਲਖੇ ਪ੍ਹਮਾਣ ਪੱਤ੍ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੀ ਐਮ ਵੀ
(DMV) ਦੇ ਦਫ਼ਤ੍ਾਂ ਟਵਖੇ ਦ੍ਖਾਸਤ ਟਦਓ:
ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਡ੍ਾਇਵ੍ ਪ੍ਹਮਾਣ ਪੱਤ੍—ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਇਸਨੰੂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ
ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §2512) ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ
ਕਜਨਹਰਾਂ ਕੋਲ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਪਰਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਹਰਾਂ
ਨੂੰ ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਮ ਈ ਆਰ
(MER) ਅਤੇ ਐਮ ਈ ਸੀ (MEC) ਦੀ ਨਕਲ ਜਮਹਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

1-5

ਖੇ ਤ ੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਤ ਖਤ੍ਨਾਕ ਪਦਾ੍ਥ (ਐਚ ਏ ਐਮ)
(Hazardous Agricultural Materials, HAM)* ਪ੍ਹਮਾਣ
ਪੱਤ੍—ਇਹ ਉਨਹਰਾਂ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਕਲਿੀਆਂ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਤਰਨਾਕ ਕੂੜੇ ਜਾਂ ਪਲੈਕਰਡ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ
ਕਰਦੇ ਹਨ:
•
•
•
•
•

ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਹੈ।
ਕਵਅਕਤੀ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਵਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਡ ਦੀ ਢੁਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਕਕਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਕਵਅਕਤੀ ਨੇ ਸੀ ਐਚ ਪੀ (CHP) ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਕਰਰਤੀ ਕਦੱਤਾ
ਐਚ ਏ ਐਮ (HAM) ਪਰਰੋਗਰਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਕ ਉਹ
ਕਵਅਕਤੀ ਕਜਸਨੇ ਕਕ ਐਚ ਏ ਐਮ (HAM) ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਪਰਰਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ
ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
• ਕਵਅਕਤੀ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਮ ਈ ਆਰ (MER) ਅਤੇ ਐਮ
ਈ ਸੀ (MEC) ਜਾਂ ਕਸਹਤ ਪਰਰਸ਼ਨੋਤਰੀ (ਡੀ ਐਲ 546) (DL 546)
ਫਾਰਮ(ਮਾਂ) ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮਹਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਕਵਅਕਤੀ ਅਕਜਹਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਦ
ਂ ਾ ਹੈ ਜੋ ਹਸਬੈਡ
ਂ ਰੀ ਦਾ ਉਪਕਰਣ
ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਰੇਣੀ C ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਤੈਅ
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 50 ਮੀਲ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਿ੍ਹਾਂਟ ਜ਼ਿ ਿ੍ਹੇਟਨੰਗ ਦੀ ਤਸਦੀਕ (ਵੀ ਿੀ ਿੀ) (Verification
of Transit Training, VTT) ਦਸਤਾਵੇਜ਼—ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ
ਟਰਰਾਂਕਜ਼ਟ ਬੱਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਕਸਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਟਰਰਾਂਕਜ਼ਟ ਬੱਸਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਕਨਯਕਮਤ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ
ਹਨ ਕਜਸ ਦੇ ਲਈ ਕਕਰਾਇਆ ਵਸੂਕਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਕਵਚ ਪਬਕਲਕ
ਪੈਰਾਟਰਰਾਂਕਜ਼ਟ ਵਹੀਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)। ਉਹ ਡਰਾਇਵਰ
ਕਜਨਹਰਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਡਰਾਇਵਰ ਪਰਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ
ਕਪਊਪਲ ਐਕਟੀਕਵਟੀ ਬੱਸ ਪਰਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀ ਟੀ
(VTT) ਰੱਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

੍ੇਠ ਟਲਖੇ ਪ੍ਹਮਾਣ ਪੱਤ੍ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਐਚ ਪੀ
(CHP) ਦਫ਼ਤ੍ਾਂ ਟਵਖੇ ਦ੍ਖਾਸਤ ਟਦਓ:
ਜਨ੍ਲ ਪਬਟਲਕ ਪੈ ੍ ਾਿ੍ਹ ਾਂ ਟ ਜ਼ਿ ਵ੍ੀਕਲ (ਜੀ ਪੀ ਪੀ ਵੀ)
ਸ੍ਿੀਟਫਕੇ ਿ * (General Public Paratransit Vehicle
(GPPV) Certificate)—ਉਸ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ:
•

ਅਕਜਹਾ ਵਾਹਨ ਜੋ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਸਮੇਤ 24 ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਵਅਕਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਆਵਾਜਾਈ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਕਜਵੇਂ-- ਡਾਇਲ-ਏ-ਰਾਇਡ) (ਸੀ ਵੀ ਸੀ
(CVC) §§336 ਜਾਂ 12523.5)।
12ਵੇਂ ਗਰਰੇਡ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ
ਜਾਂ ਕਨੱਜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਸਕੂਲ ਗਤੀਕਵਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ
ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ।
ਅਪਾਹਜ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਵਾਹਨ।

•
•

*

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਡਰਾਇਵਰ।

1-6

ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਡ੍ਾਇਵ੍ ਪ੍ਹਮਾਣ ਪੱਤ੍*— ਉਸ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ
ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰ ਦ ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂ ਲ ਕਡਸਕਟਰਰ ਕ ਟ ਦੇ ਲਈ
ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਧਰ ਲਈ ਜੋ ਕਕ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਕਨੱਜੀ
ਕਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਜਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §§545, 12517,
12522, 34500, 34501.5)। ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਦੇ
ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ (S) ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸਲਾਨਾ ਐਮ ਈ ਆਰ (MER) ਅਤੇ ਐਮ ਈ ਸੀ (MEC) ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ
ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਹਾਰਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸੀ ਵੀ
ਸੀ (CVC) §12517.2)।
ਸਕੂਲ ਟਪਊਪਲ ਐਕਿੀਟਵਿੀ ਬੱਸ ਸ੍ਿੀਟਫਕੇਿ (ਐਸ ਪੀ ਏ ਬੀ)*
(School Pupil Activity Bus Certificate, SPAB)—ਕਕਸੇ ਵੀ
ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਕਸੇ ਸਕੂਲ ਕਡਸਕਟਰਰਕਟ
ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਨੱਜੀ ਕਧਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਨੱਜੀ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਕਲਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਲਈ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §§546
ਅਤੇ 12517)।
ਫਾ੍ਮ ਲੇਬ੍ ਵ੍ੀਕਲ ਸ੍ਿੀਟਫਕੇਿ* (Farm Labor Vehicle
Certificate)—ਉਸ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਾਰਮ
ਲੇਬਰ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §§322
ਅਤੇ 12519)।
ਟਿੱ ਪ ਣੀ: ਿੇ ਤ ਾਂ ਕਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਪਕਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਯੂਥ ਬੱਸ ਸ੍ਿੀਟਫਕੇਿ* (Youth Bus Certificate)—ਸਕੂਲ ਬੱਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਕਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਕਜਸ ਕਵਚ 16 ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨੂੰ
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਕਸੇ ਸਕੂਲ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਗਕਠਤ ਗਤੀਕਵਧੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ
ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਕਤਕਰਕਤ ਸੀ
ਐਚ ਪੀ (CHP) ਕਸਿਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ) (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §§680
ਅਤੇ 12523)।
ਿੋਅ ਿ੍ੱਕ ਡ੍ਾਇਵ੍ ਸ੍ਿੀਟਫਕੇਿ* (Tow Truck Driver
Certificate)—ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸੜਕੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਕਕ ਕਕਸੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਰਰੀਵੇਅ ਸਰਕਵਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹ
ਜੋ ਕਕਸੇ ਿਾਸ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦਾਰੇ
ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਟਰਰੈਕਫ਼ਕ ਕਕਮਸ਼ਨ)।
ਟਵਕਾਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਪਾ੍ਜ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾ੍ਨ (ਵੀ ਡੀ ਡੀ
ਪੀ)* (Vehicle for Developmentally Disabled Persons,
VDDP)—ਕਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ
ਦਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਕਵਕਾਸ
ਪੱਿ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਏ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ
ਇੰਸਟੀਕਚਊਸ਼ਨ ਕੋਡ) (California Welfare and Institutions
Code) §4512(A) ਅਤੇ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §12523.6)।

ਆਮ

1.1 – ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੇ ਟੈਸਟ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਪਾਤਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV)
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ।

1.1.1 – ਟਗਆਨ ਦੇ ਿੈਸਿ

ਤੁਸੀ ਇਨਹਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਕਹਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
ਆਪਣਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਗੁਆ ਬੈਠੋਗੇ:
•

ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੂਨ
ਕਵਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਘਣਤਾ (ਬੀ ਏ ਸੀ) (BAC) .04 ਪਰਰਤੀਸ਼ਤ
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੈ।
• ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਰਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਇਕ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ।
• ਿੂਨ ਕਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ।
• ਕਨਯੰਕਤਰਰਤ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪਰਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੀ ਐਮ ਵੀ
(CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ।
• ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ
ਜਾਣਾ।
• ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ।
• ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ /ਮਨਸੂਿ ਕੀਤਾ ਹੋਏ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ।
• ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਬੇਕਧਆਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣਨਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਗੁਆ ਦੇਵੋਗੇ
ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਵਾਲੇ ਪਲੈਕਰਡ ਵਾਲੇ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਪੂਰੀ
ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਗੁਆ ਦੇਵੋਗੇ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਕਦਆਂ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਸ ਸ਼ਰਰੇਣੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਕਸ ਤਰਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਗਆਨ ਸਬੰਧੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਿਾਸਤਕਰਤਾ ਕਕਸੇ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ,
ਪਰ ਕਕਸੇ ਉੱਚ ਸ਼ਰੇਰਣੀ ਕਵਚ ਅਪਗਰਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਹਰਾਂ
ਸਾਰੇ ਕਗਆਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਜਨਹਰਾਂ
ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਿਾਸਤ ਸਮੇਂ ਛੋਟ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਵਚ HazMat ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਦਰਿਾਸਤ ਨੂੰ ਕਪਛਲੀ ਨਕਵਆਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਿ
ਜਾਂ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੇ ਕਗਆਨ ਦੇ
ਟੈਸਟਾਂ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•
•
•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਯੰਕਤਰਰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ
ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲ
(CDL) ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਗੁਆ ਦੇਵੋਗੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੂਨ ਕਵਚ .04 ਪਰਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਕਟਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ
ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਨੂੰ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਗਆਨ ਅਤੇ
ਹੁਨਰ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਕਤਾਬਚਾ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ
ਕਰਨ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਕਤਾਬਚਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ
ਦੀ ਕਸਿਲਾਈ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਪਰਰੋਗਰਰਾਮ ਦਾ ਕਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ
ਵੱ ਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੁ ਰੱ ਕ ਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ
ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਈਂ ਿਾਸ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸੱਿਣ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉਦਯਗ
ੋ
ਕਵਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਰਾਇਵਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕਾ ਰਸਮੀ
ਕਸਿਲਾਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ 1.1 ਇਹ ਕਸੱਿਣ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਕਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

•
•
•

ਆਮ ਟਗਆਨ ਦਾ ਿੈਸਿ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਰਿਾਸਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾ੍ੀ ਦੀ ਆਵਜਾਈ ਦਾ ਿੈਸਿ, ਬੱਸ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਦਰਿਾਸਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਏਅ੍ ਬ੍ਹੇਕਸ ਿੈਸਿ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਵਾਹਨ ਕਵਚ ਏਅਰ ਓਵਰ ਹਾਈਡਰਰੋਕਲਕ ਬਰਰੇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਏਅਰ
ਬਰਰੇਕਸ ਹਨ।
ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾ੍ਨਾਂ ਦਾ ਿੈਸਿ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਦ
ੁੰ ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਖਤ੍ਨਾਕ ਪਦਾ੍ਥਾਂ ਦਾ ਿੈਸਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰਰੀ
ੂ ਹਦ
ੰੁ ਾ ਹੈ ਜੇ ਤਸ
ੁ ੀਂ
ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਕਜਨਹਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੀ ਐਫ਼ ਆਰ (CFR),
ਕਸਰਲੇਿ 49 383.5 ਕਵਚ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨੀ
ਚਾਹਦ
ੁੰ ੇ ਹੋ। ਤਸਦੀਕ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਰਰਾਸ
ਂ ਪੋਰਟੇਸ਼ਨ
ਕਸਕਓਰਟੀ ਐਡਕਮਨਸਟਰੇਰਸ਼ਨ (ਟੀ ਐਸ ਏ) (Transportation
Security Administration, TSA) ਕਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਾਸ
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਿੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵਾ੍ਨ ਦਾ ਿੈਸਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਕਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਤਰਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਟੈਂਕ ਜਾਂ
ਟੈਂਕਾਂ ਕਜਨਹਰਾਂ ਦੀ ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਰੇਟਡ ਕਪਕਸਟੀ
ੈ
119 ਗੈਲਨ ਤੋਂ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰੇਟਡ ਕਪੈਸਟੀ 1,000 ਗੈਲਨ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ
ਹੈ ਕਜਸਨੂੰ ਕਕ ਸਥਾਰੀ ਰੂਪ ਕਵਚ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਕਵਚ ਵਾਹਨ ਦੀ
ਚੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਕੜਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਦੋ੍੍ਾ/ਤੀ੍੍ਾ ਿੈਸਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਦੋਹਰੇ ਜਾਂ ਤੀਹਰੇ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। (ਤੀਹਰੇ ਟਰਰੇਲਰ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਵਚ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।)
ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਿੈਸਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ
ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਅਗਨੀਸ਼ਮਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਿੈਸਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਨੀਸ਼ਮਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ। (ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸ਼ਰਰੇਣੀ A ਅਤੇ B ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਵਕਲਪਕ।)

1-7

1-8
ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਸਕਲ ਵਾਹਨ ਭਾਰ ਰੇਿਟੰਗ (ਜੀ ਵੀ ਡਬਿਲਯੂ ਆਰ) (Gross Vehicle
Weight Rating, GVWR) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲ
ੱ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲੋਡ ਕੀਤੇ
ਭਾਰ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਇਕਹਰੇ ਵਾਹਨ ਲਈ

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਕੀ ਵਾਹਨ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਵਾਹਨ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਸਮੇਤ
10 ਜਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਜਾਉਣ ਲਈ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ, ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ? ਕੀ ਵਾਹਨ
ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ
ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਸਮੇਤ 10 ਜਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਲਜਾਉਣ ਲਈ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ?

ਨਹੀਂ

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਕੋਈ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL)
ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ

ਸ਼ਰ
੍ ਣ
ੇ ੀB

ਸ਼ਰ
੍ ਣ
ੇ ੀC

ਰੋਕ "88" ਦੇ ਨਾਲ
ਸ਼ਰ
੍ ਣ
ੇ ੀA

ਸ਼ਰ
੍ ਣ
ੇ ੀA

ਹਾਂ

ਕੀ ਜੀ ਸੀ ਡਵਿਲਉ
ਆਰ (GCWR)
26,001 ਪੌਡ
ਂ ਜਾਂ ਇਸ
ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ਰ
੍ ਣ
ੇ ੀA

ਸ਼ਰ
੍ ਣ
ੇ ੀB

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਕੀ ਟਰ੍ਲ
ੇ ਰ/ਿਖੱਚੀ
ਜਾਣ ਇਕਾਈ ਦਾ ਜੀ
ਵੀ ਡਬਿਲਯੂ ਆਰ
(GVWR) 10,001 ਪੌਡ
ਂ
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਵਾਹਨ ਪਲੈਕਰਡ ਿਵਚ ਦੱਸੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਖਤਰਨਾਕ
ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ?

ਕੀ ਟਰ੍ਲ
ੇ ਰ/ਿਖੱਚੀ ਜਾਣ
ਇਕਾਈ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਡਬਿਲਯੂ
ਆਰ (GVWR) 10,001
ਪੌਡ
ਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ

ਕੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ
ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਡਬਿਲਯੂ ਆਰ
(GVWR) 26,001 ਪੌਡ
ਂ
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ?

ਸਕਲ ਜੋੜ ਭਾਰ ਰੇਿਟੰਗ (ਜੀ ਸੀ ਡਬਿਲਯੂ ਆਰ) (Gross Combination
Weight Rating, GCWR) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ
ਿਗਆ ਉਹ ਮੁਲ
ੱ ਜੋ ਿਕ ਜੋੜੇ (ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ) ਵਾਹਨ ਦੇ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਭਾਰ ਨੰੂ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲ
ੱ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ, ਜੀ
ਸੀ ਡਬਿਲਯੂ ਆਰ (GCWR) ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜੀ ਵੀ
ਡਬਿਲਯੂ ਆਰ (GVWR) ਅਤੇ ਿਖੱਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਏ
ਲੋਡ ਦੇ ਕੁਲ
ੱ ਭਾਰ ਨੰੂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ਰਣ
੍ੇ ੀ B

ਹਾਂ

ਕੀ ਵਾਹਨ ਦੇ 3-ਐਕਸਲ
ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰ 6,000
ਪੌਡ
ਂ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ

ਕੀ ਇਹ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ
ਵਾਹਨ ਹੈ?

ਨਹੀਂ

ਕੀ ਜੀ ਵੀ ਡਬਿਲਯੂ
ਆਰ/ਜੀ ਸੀ ਡਵਿਲਉ
ਆਰ (GVWR/
GCWR) 26,001 ਪੌਡ
ਂ
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ?

ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ

ਤਸਵੀਰ 1.1

ਟਿੱਪਣੀ: ਜੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ
ਕਗਆਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਟੈਸਟ(ਟਾਂ) ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨ੍ੀਂਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰ ਕਵਿੇ ਜਾ ਕੇ ਕਗਆਨ ਦਾ
ਟੈਸਟਦੇ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਦਫ਼ਤਰੀਸਮੇਂ ਕਭੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨਦੇਿੋ
www.dmv.ca.gov ਜਾਂ ਮੁ ਲ ਾਕਾਤ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ
1-800-777-0133 ਉੱਪਰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਿੈਸਿ ਟਵਚ ਸ੍ਾਇਕ ਸਮੱਗ੍ੀਆਂ ਦੀ ਵ੍ਤੋਂ ਕ੍ਨ ਉੱਪ੍
੍ੋਕ ੍ੈ।
ਕਗਆਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ
ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਪਰਰਤੀਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ
ਡਰਾਇਵਰ ਕਕਤਾਬਚਾ (California Commercial Driver
Handbook), ਨਕਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰਰਾਕਨਕ ਸੰਚਾਰ
ਉਪਕਰਣ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਸੈੱ ਲ ਫ਼ੋ ਨ , ਹੱ ਥ ਕਵਚ ਪਕੜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ
ਕੰਕਪਊਟਰ ਆਕਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਹਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ
ਹਨ।
ਜੇ ਕਗਆਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਕਸੇ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ(ਆਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਟੈਸਟ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ''ਅਸਫ਼ਲ'' ਮੰਕਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਜੋ ਪਰਰੀਕਿਆ ਪਰਰਕਕਰਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਦਰਿਾਸਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਡਰਾਇਕਵੰਗ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕਵਰੁੱਧ ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਜਸਨੂੰ ਕਕ ਪਕਹਲਾਂ ਪਰਰੀ-ਕਟਰਰਪ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ, ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਇਸ ਕਕਤਾਬਚੇ ਕਵਚਲੀ ਵਾਹਨ
ਜਾਂਚ ਕਨਰਦੇਸ਼ਕਾ (ਸੈਕਸ਼ਨ 11) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ
ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਕਦੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਨਰਦੇਸ਼ਕਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਕਦਆਂ ਦੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ
''ਅਸਫ਼ਲ'' ਮੰਕਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਇਲੈਕਟਰਰਾਕਨਕ ਉਪਕਰਨ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ, ਬਲੂਟੁੱਥ, ਸੀ ਬੀ (CB)
ਰੇਕਡਓਜ਼, ਆਕਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਰੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ
ਕਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿੇਤਰ ਕਵਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਕਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਕਰਆਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ
ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਜਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਰੋਕ
ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ''ਅਸਫ਼ਲ'' ਵੱਜੋਂ
ਕਚੰਕਨਹਤ
ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਬੁਕਨਆਦੀ ਕਨਯੰਤਰਣਾਂ
ਦੇ ਟੈਸਟ, ਕਜਸਨੂੰ ਕਕ ਪਕਹਲਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੱਜੋਂ ਜਾਕਣਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਉੱਪਰ ਕਨਸ਼ਾਨ ਕਜਨਹਰਾਂ
ਕਵਚ: ਵਾਹਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿਣਾ, ਟੇਪ, ਪੇਂਟ ਦੇ ਕਨਸ਼ਾਨ, ਜੋ ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ
ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਹ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੋੜਾਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ,
ਜਾਂ ਦਰੱਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਕ ਦਰਿਾਸਤਕਰਤਾ
ਨੂੰ ਬੁਕਨਆਦੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਕਵਚ ਮਦਦ
ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਹਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਰੋਕ
ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ''ਅਸਫ਼ਲ'' ਵੱਜੋਂ ਕਚਕਨਹਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

1.1.2 – ੍ੁਨ੍ਾਂ ਦਾ ਿੈਸਿ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਗਆਨ ਦੇ ਟੈਸਟ(ਟਾਂ) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ
ਡੀ ਐਲ (CDL) ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3 ਕਕਸਮ ਦੇ ਆਮ ਹੁਨਰ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਜਨਹਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਬੁਕਨਆਦੀ
ਕਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਟੈਸਟ, ਕਜਸਨੂੰ ਕਕ ਪਕਹਲਾਂ ਡਰਾਇਵ
ਟੈਸਟ ਵੱਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਉਸ ਕਕਸਮ ਦੇ
ਵਾਹਨ ਕਵਚ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਜਨਹਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਿਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਕਜਸ ਦੇ
ਪੁਰਕਜ਼ਆਂ ਉੱਪਰ ਕਨਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਲੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ
ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਕਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਾ੍ਨ ਜਾਂਚ ਿੈਸਿ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਟੈਸਟ ਕਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਕ ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਿਅਤ
ੁ ੱ
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਨਰੀਿਕ
ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਤੇ
ਕਕਉਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਕਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਮਨਟ
ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕੋ ਦਰਿਾਸਤ ਉੱਪਰ
ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਕਤਕਰਕਤ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਨ
ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਗ 11 ਨੂੰ ਦੇਿੋ।
ਬੁਟਨਆਦੀ ਟਨਯੰਤ੍ਣ ੍ੁਨ੍ਾਂ ਦਾ ਿੈਸਿ। ਵਾਹਨ ਉੱਪਰ ਕਨਯੰਤਰਣ
ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਕਪੱਛੇ ਕਲਜਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਕਨਰਧਾਰਤ
ਿੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਿੇਤਰ ਟਰਰੈਕਫ਼ਕ ਲੇਨਾਂ,
ਕੋਣਾਂ, ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਚੰਕਨਹਤ
ਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਨਰੀਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਕ ਹਰ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਕਨਯੰਤਰਣ ਟੈਸਟ
ਨੂੰ ਕਕਸ ਤਰਹਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਟੈਸਟ
ਕਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਮਨਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਕਸੇ ਵੀ ਹੁਨਰ ਕਵਚ
ਅਸਫ਼ਲ ਰਕਹਣ ਤੇ ਟੈਸਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਕਨਆਦੀ ਕਨਯੰਤਰਣ
ਦੇ ਹਰੇਕ ਹੁਨਰ ਦੇ ਮੁੜ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।
ਹੁਨਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਦੇਿੋ।
ਸੜਕ ਦਾ ਿੈਸਿ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV)-ਦਆਰਾ
ੁ
ਕਨਰਧਾਰਤ
ਰੂਟ ਤੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਟਰਰੈਕਫ਼ਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ
ਨੂੰ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਹਰਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਵਚ ਿੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨਾ, ਚਰਸਤ,
ੁ
ੇ
ਰੇਲ-ਰੋਡ ਕਰਾਕਸੰਗਜ਼ਠ ਮੋੜ, ਅੱਪ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਗਰਰੇਡ, ਇਕਹਰੀ ਜਾਂ
ਬਹੁਤੀਆਂ-ਲੇਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਜਾਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਨਰੀਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਕੱਥੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ
ਟੈਸਟ ਕਵਚ ਤਕਰੀਬਨ 45-60 ਕਮਨਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ
ਟੈਸਟ ਕਵਚ ਫੇਲਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਅਕਤਕਰਕਤ ਸੜਕ ਟੈਸਟ ਦੇ
ਲਈ ਮੁੜ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਦੇਿੋ।
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ਇਨਹਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ੍ੈ:
•
•
•
•

ਅਸਲ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੇ ਲਈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡ ਲਾਇਸਸ
ੈਂ
ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।
''P'' ਜਾਂ ''S'' ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।
2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਆਦ ਪਗ
ੁ ਾ ਚੁਕ
ੱ ੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL)
ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਕਵਆਉਣਾ।

੍ਾਜ ਤੋਂ ਬਾ੍੍ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ੍ੁਨ੍ਾਂ ਦੇ ਿੈਸਿਾਂ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP) ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀ
ੁ ਂ ਸੀ ਡੀ
ਐਲ (CDL) ਦੀ ਕਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ
(ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਬਕਨਆਦੀ
ੁ
ਕਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਟੈਸਟ) ਨੂੰ
ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਵਚ ਪਾਸ ਕਰ ਕਲਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਜਸ ਰਾਜ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ
ਕਲਆ ਕਗਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨਤੀਜੇ ਇਲੈਕਟਰਰਾਕਨਕ ਰੂਪ ਕਵਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੀ
ਐਮ ਵੀ (DMV) ਕਵਿੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL)
ਦੀ ਦਰਿਾਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਸੀ ਡੀ ਐਲ
(CDL) ਦਫ਼ਤਰ (ਦੇਿੋ page 1-5) ਕਵਿੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV)
ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦਫ਼ਤਰ ਕਵਚ ਜਾਣ ਕਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਕਹਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਦਰਿਾਸਤ ਦੀ ਕਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੀਆਂ ੍ੋਕਾਂ

ਤਸਵੀਰ 1.2 ਇਸ ਕਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਉਨਹਰਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਜਨਹਰਾਂ
ਦੀ ਪੜਹਰਾਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਕਸੇ ਿਾਸ ਸ਼ਰੇਣ
ਰ ੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਸ
ਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਸਦੀਕ
ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

1.2 – ਮੈਡੀਿਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP)/ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਪਰਕਮਟ ਦੇ ਲਈ
ਦਰਿਾਸਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਕਵਆਇਆ, ਜਾਂ ਅਪਗਰਰੇਡ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਸਦੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸੀ ਡੀ
ਐਲ (CDL) ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਕਵਚ ਹਸਤਾਂਤਕਰਤ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਅਪਰਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਕਸਮ
ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵਚ
ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਜਸਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ
(CDL) ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਿਦੇ ਹੋ। ਿਾਸ ਕਕਸਮ ਦੇ ਵਪਾਰਾਂ
ਕਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਨਰੀਿਕ
ਦਾ ਪਰਰਮਾਣਪੱਤਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਰਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕਨਗਹਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਜਾਂ ਮਧੂਮੇਹ ਤੋਂ ਛੋਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ) ਜੋ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇਕਵੰਗ ਕਰਕਾਰਡ ਦੇ ਕਹੱਸੇ ਵੱਜੋਂ
ਤੁ੍ਾਨੂੰ ਕਟ੍ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਧਟਐਨ ਕ੍ਨਾ ਚਾ੍ੀਦਾ ੍?
ੈ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ
ਕਟਸਮ

X

ਟਰੂਪਸ ਟੂ ਟਰੱਕ ਪਰਰੋਗਰਰਾਮ ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਕਮਲਟਰੀ
ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਕ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੀ ਕਮਲਟਰੀ ਪਦਵੀ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਜਨਤਕ
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ
ਕਮਲਟਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ
ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਹੁਨਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਦੰਦੀ
ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਪਰਰਾਪਤ ਦਰਿਾਸਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੇ
ਲਈ ਦਰਿਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਕਰਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਡਰਾਇਕਵੰਗ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਕਦੰਦਾ ਕਮਲਟਰੀ
ਫਾਰਮ (DL 963) , ਅਤੇ ਡਰਾਇਕਵੰਗ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਕਮਾਂਕਡੰਗ
ਅਕਧਕਾਰੀ ਦਾ ਪਰਰਮਾਣਪੱਤਰ (ਡੀ ਐਲ (DL) 964) ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਜਮਹਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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X
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ਇਨਹਾਰ ਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਕਰਆਸ਼ੀਲ
ਰ
ਕਡਊਟੀ ਮਬ
ੈਂ ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਲਟਰੀ
ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਕਦਿਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਜਦਕਕ ਸੇਵਾਕਨਵਕਰਤ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ ਡੀ 214 (DD214)- ਕਕਰਆ
ਰ ਸ਼ੀਲ ਕਡਊਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਏ
ਜਾਣ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਜੋ ਇਹ ਕਦਿਾਉਂਦਾ ਹੋਏ ਕਕ
ਉਨਹਾਰਂ ਨੂੰ ਕਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਟ
ੁੱ ੀ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ।
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ਸਕੂਲ ਬੱਸ

X

ਸਵਾਰੀ ਵਾਹਨ

X

ਟੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ

ਸ਼ਰਰੇਣੀ C

1

ਦੋਹਰਾ/ਤੀਹਰਾ

ਸ਼ਰਰੇਣੀ B

ਿ੍ੂਪਸ ਿੂ ਿ੍ੱਕ (Troops to Trucks)

ਤਸਦੀਕ
ਿਤਰਨਾਕ
ਪਦਾਰਥ

ਸ਼ਰਰੇਣੀ A

ਅਧਟਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ

ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਇਕਵੰਗ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ
ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਕਸਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਵਚ ਏਅਰ ਬਰਕ
ਰੇ ਸ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬਨਾਂ ਏਅਰ ਬਰਕ
ਰੇ ਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ
ਸੀਮਤ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲਾ
ਵਾਹਨ ਡਰਾਇਵਰ ਸਮੇਤ 15 ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨੂੰ ਕਲਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਬਸ
ੱ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕਦਤਾ
ੱ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟਿੱਪਣੀ: ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਵਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਵਾਸਤੇ
ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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*ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਅ੍ ਬਹ੍ੇਕਾਂ ਯੁਕਤ ਵਾ੍ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾ ੍੍ੇ ੍ੋ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦਾ ਅਧਟਐਨ ਕ੍ੋ।
ਤਸਵੀ੍ 1.2 - ਕਟਸ ਦਾ ਅਧਟਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

1-10

''ਪਰਰਮਾਣੀਕਕਰਰਤ'' ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ, ਨੂੰ ਜਮਹਰਾਂ
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਇਨਹਰਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣ
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੇਟਸ
''ਪਰਰਮਾਕਣਤ'' ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾ ਮੈਡੀਕਲ
ਕਨਰੀਿਕ ਦਾ ਪਰਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ
ਰੱਿਣ ਕਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ''ਗੈਰ-ਪਰਰਮਾਕਣਤ'' ਬਣ
ਸਕਦੇਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਤੋਂ ਕਵਰਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਚਕਕਤਸਕ ਪਰਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ
ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਐਮ ਵੀ
(CMV) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਕਸ ਤਰਹਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੇਠ ਕਲਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਕਨਰਣਾ ਕਰਨ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਪਰਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਕਸ ਤਰਹਰਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ:

1.2.1 – ਅੰਤ੍-ਪ੍ਾਟਤਕ
ਹਂ
ਜਾਂ ਪ੍ਾਹਤ
ਂ ਦਾ ਅੰਦ੍ੂਨੀ ਵਪਾ੍

1.2.3 – ਸਵੈ-ਪ੍ਹਾਮਾਟਣਕ ਟਬਆਨ
ਆਪਣੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਦਰਿਾਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇ,ਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਬਆਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੱਤੇ ਿਾਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ
ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਿਾਸਤ ਉੱਪਰ
ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਕਬਆਨ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਬਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕਭੰਨ ਹਨ।
•

•
•

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ੍-ਪ੍ਹਾਂਟਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਹਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦ੍ ਵਪਾ੍ਦੇ ਲਈ ਸੀ
ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ?
ਅੰਤ੍-ਪ੍ਹਾਂਟਤਕ ਵਪਾ੍ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਐਮ ਵੀ
(CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ:
•
•

ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਕਵਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਕਵਚ;
ਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ, ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਹੱਸੇ
ਵੱਜੋਂ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਵਚੋਂ ਲੰਘਦਾ
ਹੈ; ਜਾਂ
• ਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰ ਦ ਰ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ, ਪਰ ਕਾਰਗੋ ਜਾਂ
ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ
ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਕਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ।
ਅੰ ਤ ੍-ਪ੍ਹ ਾਂ ਟ ਤਕ ਵਪਾ੍ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰ ਦ ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਕਕਸੇ ਸੀ
ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਅੰਤ੍-ਪ੍ਹਾਂਟਤਕ ਵਪਾਰਦੇ ਲਈ ਉੱਪਰ ਕਦੱਤੀਆਂ ਕਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਹਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦ੍ ਅਤੇ ਅੰਤ੍-ਪ੍ਾਂਹ ਟਤਕ, ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨ
ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ੍-ਪ੍ਹਾਂਟਤਕ ਵਪਾਰਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1.2.2 – ਅੰਤ੍-ਪ੍ਹਾਂਟਤਕ/ਪ੍ਾਂਹ ਤ ਦਾ ਅੰਦ੍ੂਨੀ
ਵਪਾ੍: ੍ੁਤਬਾ ਗੈ੍ਅਪਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅਪਵਾਦੀ?
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਕਜਹਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਡਰਾਇਵਰ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਵਰਵਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।

•

ਅੰਤ੍-ਪ੍ਹਾਂਟਤਕ ਗ੍
ੈ ਅਪਵਾਦੀ: ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਕ
ਮੈਂ ਅੰਤਰ-ਪਰਰਾਂਕਤਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ
ਆਸ ਰੱਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਮੈਂ ਸਬੰਧਤ ਕਵਅਕਤੀ/ਅੋਰਤ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੀ ਐਫ਼ ਆਰ (CFR) ਕਸਰਲੇਿ 49 ਭਾਗ 391 ਦੇ ਅਧੀਨ
ਸੰਘੀ ਡੀ ਓ ਟੀ (Federal DOT) ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਨਰੀਿਕ
ਦਾ ਪਰਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੰਤ੍-ਪ੍ਾਹ ਟਂ ਤਕ ਅਪਵਾਦ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਕਜਹਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲ
(CDL) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰਤਾ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਵਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਹਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦ੍ ਟਬਨਾਂ ਅਪਵਾਦ ਦੇ: ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ
ਕਕ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਰਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰਿਦਾ/ਦੀ
ੱ
ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ
ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਕਵਸ਼ਾਗੋਚਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਮੈਨੂੰ ਮਡੀਕਲ
ੈ
ਕਨਰੀਿਕ ਦਾ ਪਰਮਾਣ
ਰ
ਪੱਤਰ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਹਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦ੍ ਅਪਵਾਦ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਕਜਹਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲ
(CDL) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰਤਾ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਵਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1.3 – ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੇ ਲਈ ਅਪਾਤਰਤਾਵਾਂ
1.3.1 – ਆਮ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਪਾਤਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV)
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ।

1.3.2 – ਸ਼੍ਾਬ, ੍ਾਦਸੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ
ਅਪ੍ਾਧ ਕ੍ਨਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀ ਏ ਸੀ (BAC) .04 ਪਰਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ
ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਐਮ ਵੀ
(CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਕਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕਹਮਤੀ ਦੇ ਕਦੱਤੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀ ਇਨਹਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਕਹਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
ਆਪਣਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਗੁਆ ਬੈਠੋਗੇ:
•
•
•
•

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਏ ਸੀ (BAC) .04 ਪਰਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਰਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਇਕ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ।
ਿੂਨ ਕਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ।
ਕਨਯੰਕਤਰਰਤ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪਰਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੀ ਐਮ ਵੀ
(CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ।
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•

ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ
ਜਾਣਾ।
• ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ।
• ਜਦੋਂ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਨੂੰ ਮੁਅਤ
ੱ ਲ/ਮਨਸੂਿ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ।
• ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਬੇਕਧਆਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣਨਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਗੁਆ ਦੇਵੋਗੇ
ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਵਾਲੇ ਪਲੈਕਰਡ ਵਾਲੇ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਪੂਰੀ
ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਗੁਆ ਦੇਵੋਗੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਯੰਕਤਰਰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ
ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲ
(CDL) ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਗੁਆ ਦੇਵੋਗੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੂਨ ਕਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ .04 ਪਰਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਛਾਣਯੋਗ
ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ
ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

1.3.3 – ਿ੍ਹੈਟਫ਼ਕ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀ੍ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ
ਟਰੈਰਕਫ਼ਕ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼
ਰਫ਼ਤਾਰ (ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 15 ਮੀਲ ਪਰਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼),
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਘੜਦੁਘੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਨ ਬਦਲਣੀ, ਕਕਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ
ਕਪੱਛੇ ਚਲਣਾ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹਾਦਕਸਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਵਚ ਸੀ
ਐਮ ਵੀ (CMV) ਕਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਰੈਕਫ਼ਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਸੀ ਡੀ ਐਲ
(CDL) ਨੂੰ ਪਰਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਬਨਾਂ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ
ਡਰਾਇਵਰ ਕੋਲ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੀ ਡੀ
ਐਲ (CDL) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤਸਦੀਕਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸ਼ਰਰੇਣੀ ਦੇ ਕਬਨਾਂ ਸੀ ਐਮ
ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਰਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਗੁਆ ਦੇਵਗ
ੋ :ੇ
•
•

ਕਕਸੇ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, 3-ਸਾਲ ਦੀ
ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਗੰਭੀਰ ਟਰੈਰਕਫ਼ਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ
ਘੱਟ 60 ਕਦਨਾਂ ਲਈ।
ਕਕਸੇ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, 3-ਸਾਲ ਦੀ
ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਗੰਭੀਰ ਟਰੈਰਕਫ਼ਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ
ਘੱਟ 120 ਕਦਨਾਂ ਲਈ।

1.3.4 – ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾ੍੍ ੍ੋਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ
ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਰਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਗੁਆ ਦੇਵਗ
ੋ :ੇ
•
•
•

1.3.5 – ੍ੇਲ੍ੋਡ-੍ਾਈਵੇ ਗ੍ਹੇਡ ਕ੍ਾਟਸੰਗ ਦੀਆਂ
ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਰਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਗੁਆ ਦੇਵਗ
ੋ :ੇ
•
•

ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਹਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਲਈ।
3 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ
ਘੱਟ 120 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਲਈ।
• 3 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ
ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ।
ਇਨਹਰਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਕਵਚ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ
ਰੇਲਰੋਡ-ਹਾਈਵੇ ਗਰਰਡ
ੇ ਕਰਾਕਸੰਗ ਤੇ ਹੇਠ ਕਲਿੀਆਂ 6 ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਵਚੋਂ
ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਨਯਾਮਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•
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ਕਕਸੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਕਹਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਕਦਨਾਂ ਲਈ।
10 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ
2 ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ।
10 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ
3 ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲਾਂ
ਦੇ ਲਈ।

ਉਹ ਡਰਾਇਵਰ ਕਜਨਹਰਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਾਕਸੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਰੁਕਣ ਕਵਚ ਅਸਫ਼ਲ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਕ ਟਰਰੈਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਉਹ ਡਰਾਇਵਰ ਕਜਨਹਰਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਕ
ੁ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ,
ਧੀਮਾ ਹੋਣ ਕਵਚ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ
ਕਕ ਆ ਰਹੀ ਕਕਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਵਚ ਟਰਰੈਕ ਸਾਫ਼ ਹਨ।
ਉਹ ਡਰਾਇਵਰ ਕਜਨਹਰਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਕਰਾਕਸੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਰੁਕਣ ਕਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਕਹੰਦੇ
ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਡਰਾਇਵਰ, ਕਬਨਾਂ ਰੁਕੇ ਕਰਾਕਸੰਗ ਕਵਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ
ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਕਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਕਹਣਾ।
ਸਾਰੇ ਡਰਾਇਵਰ, ਟਰੈਰਕਫ਼ਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕਡਵਾਇਸ ਜਾਂ ਕਰਾਕਸੰਗ
ਕਵਿੇ ਮੌਜੂਦ ਕਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਧਕਾਰੀ ਦੀਆਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਕਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਕਹਣਾ।
ਸਾਡੇ ਡਰਾਇਵਰ, ਕਕਸੇ ਕਰਾਕਸੰਗ ਕਵਚੋਂ ਕਨਕਲਣ ਕਵਚ ਅਸਫ਼ਲ
ਰਕਹਣਾ ਕਕਉਂਕਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅੰਡਰਕੈਕਰਜ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ।

1.3.6 – ਖਤ੍ਨਾਕ ਪਦਾ੍ਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਟਪਛੋਕੜ
ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਪਾਤ੍ਤਾਵਾਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਜਮਹਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਪਛਕ
ੋ ੜ
ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਵਸ਼ਾਗੋਚਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਵਰਵੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗ:ੇ
•
•
•
•
•
•
•

ਤੁਸੀਂ ਯੂ. ਐਸ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਕਵਚ ਸਥਾਈ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਤੁਸੀ ਯੂ.ਐਸ. ਦੀ ਨਾਗਕਰਕਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਦੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਿਾਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਏ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਮਲਟਰੀ ਜਾਂ ਨਾਗਕਰਕ ਅਦਾਲਤ
ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮਾਗੀ ਰੂਪ ਕਵਚ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਨਰਣਾ ਕੀਤਾ
ਕਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮਾਗੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਕਵਚ
ਪਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ।
ਕਜਸ ਤਰਹਰਾਂ ਟੀ ਐਸ ਏ (TSA) ਦੁਆਰਾ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰਕੱ ਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਕਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ universalenroll.dhs.gov ਤੇ ਜਾਓ
ਜਾਂ 1-855-347-8371 ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

1.3.7 – ਤੁ੍ਾਡੇ ਟਵਅਕਤੀਗਤ ਵਾ੍ਨ ਟਵਚ ਿ੍ਹੈਟਫ਼ਕ
ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ
•

1999 ਦਾ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮਂੈਟ ਐਕਟ (ਐਮ ਸੀ
ਐਸ ਆਈ ਏ) (Motor Carrier Safety Improvement Act,
MCSIA) ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ
ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ
ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੇ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਵਅਕਤੀਗਤ
ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਵਚ ਚਲਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ
ਿਾਸ ਕਕਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਠਕਹਰਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਨੂੰ ਟਰਰੈਕਫ਼ਕ ਕਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਂਵਾਂ (ਪਾਰਕਕੰਗ
ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨਸੂਿ ਕਰ ਕਦੱਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਤਸ
ੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਡਰਾਇਕਵੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹਲਤਾ
ੂ
ਂ
ਤੋਂ ਕਵਰਵੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।

•

•

ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਨੱਜੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ
ਸ਼ਰਾਬ, ਕਨਯੰਕਤਰਰਤ ਪਦਾਰਥ, ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਮਨਸੂਿ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਦ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL)
ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਵਰਵੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨੱਜੀ ਵਾਹਨ
ਜਾਂ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਕਵਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ
ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਸੀ ਡੀ ਐਲ
(CDL) ਤੋਂ ਕਵਰਵੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੱਜੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸਨੰੂ ਨੂੰ
ਮਨਸੂਿ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ
ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ
ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ''ਹਾਰਡਕਸ਼ਪ'' ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪਰਰਾਪਤ ਨਾ
ਕਰ ਸਕੋ।

1.3.8 – ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪੁਆਇੰਿ ਮਾਅਨੇ ੍ੱਖਦੇ ੍ਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇਕਵੰਗ ਕਰਕਾਰਡ ਤੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਹੋਲਡਰ
ਨੂੰ ਹੇਠ ਕਲਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
•

ਮੁੱਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, 55
ਸਾਲ।
• ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਤਰਤਾਵਾਂ
ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 15 ਸਾਲ।
• ਹਾਦਸੇ , ਗੰ ਭ ੀਰ ਉਲੰ ਘ ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ, 10 ਸਾਲ।
• ਰੇ ਲ ਰੋ ਡ ਗਰਰੇ ਡ ਕਰਾਕਸੰ ਗ ਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਾਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ, 4 ਸਾਲ।
• ਮਾਮੂਲੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ, 3 ਸਾਲ।
ਅਸੁਰੱਕਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ 1
ਪੁਆਇਟ
ੰ ਕਗਕਣਆ ਜਾਦ
ਂ ਾ ਹੈ। ਕਈ
ੋ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਕਜਸ ਕਵਚ ਤੁਸੀਂ ਯਗ
ੋ ਦਾਨ
ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 1
ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਜੋਂ ਕਗਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਂਲ ਵਾਹਨ
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਕਸ਼ਆਂ
ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ
ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਇਕਵੰਗ ਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਹੇਠ ਕਲਿੀ ਕਗਣਤੀ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹ
ਅਪਰਰੇਟਰ ਸਮਕਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਕਵਰਵੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ:
4 ਪੁਆਇੰਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਵਚ
6 ਪੁਆਇੰਟ 24 ਮਹੀਨੇ ਕਵਚ
8 ਪੁਆਇੰਟ 36 ਮਹੀਨੇ ਕਵਚ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਰੇਣੀ C ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਵਚ 4, 6, ਜਾਂ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਪਰਰਾਪਤ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਗਣਤੀ (6, 8, ਜਾਂ 10
ਪੁਆਇੰਟ) ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਦੇ ਕੇਸ ਕਵਚ ਪਰਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ 1½ ਗੁਣਾਂ
ਪੁਆਇੰਟ ਕਮਲਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਰੇਣੀ A ਜਾਂ B ਦਾ ਡ੍ਾਇਵ੍ ਟਜਸ ਕੋਲ
ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ੍ਿੀਟਫਕੇਿ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਨ੍ੀਂ ੍ੈ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ
ਅਪਰਰੇਟਰ ਵੱਜੋਂ ਕਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 2 ਅਕਤਕਰਕਤ ਪੁਆਇੰਟ ਕਦੱਤੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇਕਵੰਗ
ਕਰਕਾਰਡ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਕਸੇ
ਬਾਹਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਵਚ ਕੰਮ
ਕਰਕਦਆਂ ਕਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਸੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਰਕਹ
ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਕਸਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਿੱਪਣੀ: ਜਦੋਂ ਕਕਸੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਗੈਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ
ਵਾਹਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਡਰਾਇਵਰ
ਟਰੈਰਕਫ਼ਕ ਸਕੂਲ ਕਵਿੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇ। ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC
§42005(c))।
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1.3.9 – ੍ੈਂਡਸ ਫ੍ਹੀ (੍ੱਥ ਮੁਕਤ) ਜਾਂ ਿੈਕਸਟਿੰਗ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਕਬਨਾਂ ਕਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨ
ਕਵਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਤੋਂ ਕਵਰਵੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ:
•

•

•

•

3 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਹੈਂਡਸ-ਫਰਰੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸਕਟੰਗ
ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ
ਘੱਟ 60 ਕਦਨਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇਕਵੰਗ ਕਰਕਾਰਡ ਤੇ 1
ਪੁਆਇੰਟ ਜੋਕੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਹੈਂਡਸ-ਫਰਰੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸਕਟੰਗ
ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ
ਘੱਟ 120 ਕਦਨਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇਕਵੰਗ ਕਰਕਾਰਡ ਤੇ 1
ਪੁਆਇੰਟ ਜੋਕੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1.4 – ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਹੋਰ ਕਨਯਮ
ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਨਯਮ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਕਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਰਭਾਕਵਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਰਾਂ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•

•

•

•

•

•

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੇ ਲਈ ਦਰਿਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਪਕਹਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਨਾਗਕਰਕ ਹੋਣਾ।
ਕਪਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਕਹਲਾਂ ਕਜਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਕਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਉਨਹਰਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ
ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀ ਐਲਜ਼ (DLs) (ਮੌਜੂਦਾ
ਜਾਂ ਕਮਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ) ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਡੀ ਐਲ (DL) ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ $
5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲਹਰ ਕਵਚ
ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਰਕਹ ਰਾਜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਿ ਸਕਦ
ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੈਰਕਫ਼ਕ ਦੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ (ਪਾਰਕਕੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲਈ
ਦੋ ਸ਼ ੀ ਠਕਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 30 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦ ਰ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸਕਚਤ
ੂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸੰਦਰਭ
ਦੇ ਕਬਨਾਂ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਦੇ
ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਰੈਕਫ਼ਕ ਦੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ (ਪਾਰਕਕੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)
ਕਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਕਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਦੇ ਕਵਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਲਾਇਸਂੈਕਸੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 30
ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਕਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸੰਦਰਭ
ਦੇ ਕਬਨਾਂ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਦੇ
ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸਂੈਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਸੂਿ
ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਡਰਾਇਕਵੰਗ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨੂੰ 2 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਕਚਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਪਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਡਰਾਇਕਵੰ ਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌ ਕ ਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਜਸ ਸਮੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਇਕਵੰਗ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦਰਿਾਸਤ ਕਦੰਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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•

•

•
•
•

ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ $5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲਹਰ ਕਵਚ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਸਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕ
ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਕਧਕਾਰ ਿੇਤਰ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਮਲਟਰੀ
ਅਕਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਕਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਹੋਏ, ਦੇ ਕਵਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 24
ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਕਜਸ ਤਰਹਰਾਂ ਸੀ
ਐਫ਼ ਆਰ (CFR) ਕਸਰਲੇਿ 49 §1572.103; ਕਵਚ ਸੂਚੀਬਧ ਹੈ
ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਗਲਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ;
ਕਜਸ ਤਰਹਾਰ ਂ ਸੀ ਐਫ਼ ਆਰ (CFR) ਕਸਰਲਿ
ੇ 49 §1572.109 ਕਵਚ
ਦੱਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ ਕਜਸਨੂੰ ਕਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਨਾਲ ਗਰਰਸਤ ਪਾਇਆ
ਕਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕਦਮਾਗੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਵਸ਼ਾ ਹੈ; ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ; ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਯੂ.ਐਸ.
ਦੀ ਨਾਗਕਰਕਤਾ ਕਤਆਗ ਕਦੰਦਾ/ਕਦੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ
ਕਜਸਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਕੂ ਚਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ
ਸਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸਮਰਕਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਲਾਇਸਂੈਸ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ
ਡੀ ਐਲ (CDL) ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਨਸੂਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV)
ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੇ ਲਈ
ਅਦਾਲਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨੂੰ $5,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲਹਰ ਕਵਚ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਕ ਕੰਕਪਊਟਰੀਕਕਰਰਤ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਕ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਇਕ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਨਹੀਂ ਹਨ ਰਾਜ ਡਰਾਇਵਰਾਂ
ਦੇ ਕਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ
ਇਕ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਬਟਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਡਾਇਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਪਕੜਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਪੜਹਰਨ
ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹੀ
ਤਰਹਰਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਿਣ ਵਾਲੀ ਸੇਫ਼ਟੀ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਸੇਫ਼ਟੀ ਬੈਲਟ ਦਾ ਕਡਜ਼ਾਇਨ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਸਟੀਅਕਰੰਗ ਦੇ ਕਪੱਛੇ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕੜਹਰ ਦੇ ਰੱਿਦਾ
ਹੈ, ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਤੇ ਕਨਯੰਤਰਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ਼ਟੀ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਪਕਹਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 4 ਗੁਣਾ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਵਾਹਨ ਕਵਚੋ ਬਾਹਰ ਸੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਰੂਪ ਕਵਚ ਚੋਕਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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•

ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਢੋਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਮਾਲ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਐਚ ਪੀ
(CHP) ਟੈਸਕਟੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਕਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ
ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §§2802–2805, 2813)।
ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਧਕਾਰੀ ਕਜਸ ਕੋਲ ਇਹ ਕਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਕ
ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ
ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਚੌੜਾਈ, ਲੰਬਾਈ ਜਾਂ ਭਾਰ ਅਤੇ ਲੋਡ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ
ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮਾਪ ਜਾਂ ਭਾਰ
ਤੁਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਕਹਣ ਲਈ ਅਕਧਕਕਰਰਤ ਹੈ। ਅਕਧਕਾਰੀ ਡਰਾਇਵਰ
ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਿੇਤਰ ਕਵਚ ਰੁਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਡ ਦੇ ਕਕਸੇ ਕਹੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੋਡ
ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਕਸੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲ ਤੇ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ
ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ
ਕਾਨੂਨ
ੰ ੀ ਰੂਪ ਕਵਚ ਕਜ਼ੰਮਵਾਰ
ੇ
ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਇਵਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਲਕ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਕਗਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕਰਹਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ
ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

੍ਾਜ ਦੇ ੍ਵਾ ਦੀ ਟਨਕਾਸੀ ਦੇ ਟਨਯਮ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਵਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ,
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਕ ਜੋ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਉਹ
ਕਜਸ ਤਰਹਰਾਂ ਏਅਰ ਕਰਸੋਰਸਜ਼ ਬੋਰਡ (ਏ ਆਰ ਬੀ) (Air Resources
Board, ARB) ਦੁਆਰਾ ਕਨਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ,
ਉਸਦੇ ਕਵਸ਼ਾਗੋਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਏ
ਆਰ ਬੀ (ARB) ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਧੂੰਆਂ ਕਨਕਾਸ
ਕਰਨ, ਛੇੜ ਛਾੜ, ਅਤੇ ਫਲੀਟ ਦੇ ਕਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ
ਕਵਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਧਕਕਰਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਕਵਚ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਕਨਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਏ ਆਰ ਬੀ
(ARB) ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਡਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾਕਸੰਗਾਂ, ਸੀ ਐਚ
ਪੀ (CHP) ਦੇ ਭਾਰ ਤੁਲਾਈ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਫਲੀਟ ਫੈਕਸਲੀਜ਼ ਕਵਿੇ ਅਤੇ
ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਕਵਧੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇਂ ਸੜਕ ਕਕਨਾਰੇ ਦੇ ਕਟਕਾਕਣਆਂ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੁਢਲੇ ਕਨਯਮ ਹੇਠ ਕਲਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•

ਿ੍ੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਨਯਮ। ਇਹ ਕਨਯਮ ਲੱਗਭੱਗ
ਸਾਰੇ ਕਨੱਜੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ
ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਕਨੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲ
ਬੱਸਾਂ ਕਜਨਹਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ ਆਰ (GVWR) 14,000 ਪੌਂਡ
(ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ
ਕਵਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ
ਕਫਲਟਰ (ਡੀ ਪੀ ਐਫ਼) (diesel particulate filter, DPF) ਦੇ
ਨਾਲ ਅਪਗਰਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2012
ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕਦਆਂ ਕਨਕਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
1 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ 2010
ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇੰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ
ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਵਚ 2010 ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਕਨਯਮ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਫਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਚੁ ਣ ੀਂ ਦ ਾ ਕਟਕਾਕਣਆਂ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਿੇ ਤ ੀਬਾੜੀ ਅਤੇ
ਕਨਰਮਾਣ ਕਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫਲੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਚਸ਼ੀਲ
ਕਵਕਲਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਂ ਕਕਸਮਾਂ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

•

•

•

•

•

•

ਟਨਕਾਸ ਦੇ ਟਨਯੰਤ੍ਣ ਦਾ ਲੇਬਲ (ਈ ਸੀ ਐਲ) (Emission
Control Label, ECL)। ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ ਆਰ (GVWR)
6,000 ਪੌਡ
ਂ ਅਤੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਜਨਹਰਾਂ
ਕਵਚ 1974 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਉਨਹਰਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਤੇ ਈ ਸੀ
ਐਲ (ECL) ਲੱਕਗਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਲਈ ਕਕ ਇੰਜਨ ਕਨਕਾਸ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜਨ
ਉੱਪਰ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਕਨਕਾਸ ਕਨਯੰਤਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪੜਹਰਣਯੋਗ
ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧੂੰ ਏਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੱ ਧ ਜਾਂ ਚ ਪ੍ਹੋ ਗ ੍ਹ ਾ ਮ (ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਪੀ)
(Periodic Smoke Inspection Program, PSIP)। 4 ਸਾਲ
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ ਆਰ (GVWR) 6,000 ਪੌਂਡ
ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਾਲੇ 2 ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੜਕੀ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕਾਂ ਉੱਪਰ
ਅਧਾਰਤ ਫਲੀਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹਰਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੰਏ ਦੀ
ਸਲਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦੇ
ਲਈ ਕਰਕਾਰਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮ੍ਸ਼ੀਅਲ ੍ੂਪ ਟਵਚ ਟਵ੍ਲਾ ੍ੱਖਣਾ। 10,001 ਪੌਂਡ ਤੋਂ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਾਲੇ ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ ਆਰ (GVWR) ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੇਰਤਾਂ
ਕਵਚ 5 ਕਮਨਟ ਤੱਕ ਲਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਵਚ ਕਵਹਲਾ ਰਕਹਣ ਲਈ
ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ
ਬੱਸ ਸਕੂਲ ਕਵਿੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਵਹਲਾ ਿੜਾ ਨਹੀਂ ਰਕਹ
ਸਕਦਾ।
ਿ੍ੈਹ ਕ ਿ੍ /ਿ੍ਹੇ ਲ ੍ ਗ੍ਹ ੀ ਨ੍ਾਊਸ ਗੈ ਸ (ਜੀ ਐਚ ਜੀ)
(GHG)। ਸਾਰੇ 2011 ਤੋਂ 2013 ਮਾਡਲ-ਸਾਲ ਸਲੀਪਰ/ਕਦਨਕੈਬ ਟਰੈਰਕਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਰਟਵੇਅ ਕਨਰਧਾਰਤ ਮਾਡਲ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 2014 ਮਾਡਲ-ਸਾਲ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਟਰਰਕ
ੈ ਟਰ ਫੈਡਰਲ
ਕਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਰੇ 53 ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਬਕਸੇ ਵਾਲੇ ਟਰੇਰਲਰ ਸਮਾਰਟਵੇਅ
ਦੁ ਆ ਰਾ ਪਰਰ ਮ ਾਣੀਕਕਰਰ ਤ ਹੋ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਲਾਈ ਦੇ
ਕਨਊਨਤਮ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰੋਡਾਈਨੈਮੀਕਲੀ
(ਹਵਾ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ) ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਟਨਯੰਟਤ੍ਹਤ ਕ੍ਨ ਵਾਲੇ ਵਾ੍ਨ (ਐਸ ਡਬਟਲਯੂ
ਸੀ ਵੀ) (SWCV)। 14,000 ਪੌਂ ਡ ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ ਆਰ
(GVWR) ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 1960 ਤੋਂ 2006 ਤੱ ਕ ਦੇ
ਮਾਡਲ-ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕ ਕਜਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ (ਪੀ ਐਮ) (PM) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ
ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਕਦਆਂ ਇਨਹਰਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਕਾਸ
ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਬਟਲਕ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਯੂਿੀਟਲਿੀ ਵਾ੍ਨ (ਪੀ ਏ ਯੂ) (PAU)।
ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ ਆਰ (GVWR) > 14,000 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 1960 ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ ਦੇ ਇੰਜਨ ਸਾਰੇ
ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ, ਕਜਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਕਲਕ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕਨੱਜੀ ਸੰਸਥਾ
ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐਮ (PM) ਘਟਾਉਣ
ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕਦਆਂ ਇਨਹਰਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕਨਕਲਦੇ
ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿ੍ਾਹਟਂ ਜ਼ਿ ਬੱਸ। ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ ਆਰ (GVWR) 8,500 ਪੌਡ
ਂ ਜਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਬਕਲਕ ਟਰਰਾਕਜ਼
ਂ ਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਫਲੀਟ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਹਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕਵਚ ਡੀ ਪੀ ਐਫ਼ (DPF) ਕਫਲਟਰ
ਕਫੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨਹਰਾਂ ਕਵਚ ਅਕਜਹੇ ਉਪਕਰਣ
ਦਾ ਅਪਗਰਰੇਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਿਤ ਕਨਕਾਸੀ ਦੇ
ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਵਕਲਪੀ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਕਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਿ੍ਹਾਂਸਪੋ੍ਿ ੍ੈਟਫ਼੍ਹਜ੍ੇਸ਼ਨ ਯੂਟਨਿ (ਿੀ ਆ੍ ਯੂ) (TRU)।
ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਬਾਲਣ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੀ ਆਰ ਯੂ (TRU)
ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ ਆਰ ਯੂ (TRU) ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ (ਜੈਨ) ਸੈੱਟਾਂ ਜੋ ਕਕ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਵਚ ਸਥਾਪਤ ਹਨ, ਉਹ ਏ ਆਰ ਬੀ (ARB) ਦੇ
ਕੋਲ ਪੰਜੀਕਕਰਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਰਾਂ ਉੱਪਰ ਏ ਆਰ ਬੀ
(ARB) ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਆਈ ਡੀ ਐਨ) (IDN) ਲੱਕਗਆ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀ ਆਰ ਯੂ (TRU)-ਇੰਜਨ ਦੇ ਮਾਡਲ-ਸਾਲ
ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਕਵਚ ਕਲਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਨਕਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ
ਉਤਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਟੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ (TRUs) ਅਤੇ ਜੈਨ ਸੈੱਟਾਂ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ
ਦੇ ਕਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੋ੍ਿ ਿ੍ੱਕ (ਡ੍ੇਹਗ)। ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਰੇਣੀ 7
ਅਤੇ ਸ਼ਰਰੇਣੀ 8 (ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ ਆਰ (GVWR) 26,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ
ਕਜ਼ਆਦਾ) ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕ ਜੋ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ
ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਮੋਡਲ ਰੇਲ ਯਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਕਲਆਉਂਦੇ ਅਤੇ
ਕਲਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਏ ਆਰ
ਬੀ (ARB) ਦੇ ਡਰਰੇਗ ਟਰੱਕ ਰਕਜਸਟਰੀ (ਡੀ ਟੀ ਆਰ) (Drayage
Truck Registry, DTR) ਕੋਲ ਰਕਜਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਨਹਾਰਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਲ 2007 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟ ਿੱ ਪ ਣ ੀ : ਉੱ ਪ ਰ ਕ ਦੱ ਤੇ ਗ ਏ ਹ ਰੇ ਕ ਕ ਨ ਯ ਮ ਦੇ ਬ ਾ ਰੇ
ਜ ਾ ਣ ਕ ਾ ਰ ੀ ਦੇ ਲ ਈ ਕ ਕ ਰ ਪ ਾ ਕ ਰ ਕੇ ਇੱ ਥੇ ਦੇ ਿੋ
www.arb.ca.gov/truckstop ਜਾਂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ 866-6DIESEL
(866-634-3735)।

ਇਕ੍੍ਾ- ਵਾ੍ਨ/ਲੋਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਇਕ੍੍ੇ ਵਾ੍ਨ ਦੀ ਅਕਧਕਤਮ ਲੰਬਾਈ 40 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਸੀ
ਵੀ ਸੀ (CVC) ਦੇ ਪਰਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਂਡਰ ਅਤੇ ਮਡਗਾਰਡ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹੱਕਸਆਂ ਕਵਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਿੱ ਪ ਣੀ: ਕੁ ਝ ਵਾਹਨ ਕਜਨਹਰ ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 40-ਫੁੱ ਟ ਦੀ
ਅਕਧਕਤਮ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ(ਉਦਾ. ਸੈਮੀਟਰਰੇਲਰਜ਼,
ਬੱਸਾਂ, ਅਤੇ ਹਾਊਸਕਾਰਜ਼)।
ਵਾਹਨ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਬੰਪਰ ਫੈਡ
ਂ ਰ, ਕੈਬ, ਜਾਂ ਰਕਡਏਟਰ
ੇ
ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਬੱਸ ਕਵਚ ਮੂਹਰਲਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਪਛਲਾ ਸੁਰੱਕਿਆ ਬੰਪਰ ਅਕਤਕਰਕਤ
ਇਕ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਹਰੀਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਕਲਫ਼ਟ ਬੱਸ
ਦੇ ਅੱਗੇ 18 ਇੰਚ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ
ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਕਵਚ ਅਕਤਕਰਕਤ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲੇ
ਪਾਸੇ 36 ਇੰਚ ਜਾਂ ਕਪਛਲੇ ਪਾਸੇ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਕਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟਰਰਾਲੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 60 ਫੁੱਟ ਤੋਂ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
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ਜੋੜਾ-ਵਾ੍ਨ/ਲੋਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾ੍ਨਾਂ ਟਵਚ, ਵਾਧੂ ਕਹੱਸੇ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਜੋ ਲੋਡ ਨੂੰ ਕਲਜਾਉਣ
ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਜਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਕਲਜਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਕਹਰੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਹਰਾਂ
ਦਾ ਜੋੜਾ, ਜੋੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਟਰ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਟਰੈਕ
ਰ ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਕਚਆ
ੱ
ਜਾ ਕਰਹਾ ਸੈਮੀਟਰੇਲ
ਰ ਰ
ਲੰਬਾਈ ਕਵਚ 40 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਕ ਿਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §35400(b)(4))।
ਟਰੱਕ ਟਰੈਰਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰੇਰਲਰ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 65 ਫੁੱਟ ਤੋਂ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਕਵਚ ਕਜਸ ਤਰਹਰਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸੀ
(CVC) §§35401 ਅਤੇ 35401.5 ਕਵਚ ਦੱਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ ਛੋਟ ਕਦੱਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੱਕ ਟਰਰੈਕਟਰ, ਸੈਮੀਟਰੇਰਲਰ ਅਤੇ ਟਰੇਰਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਜੋੜੇ
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 75 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਵਚ
ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਕ ਕਕਸੇ ਵੀ ਟਰੇਰਲਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 28 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਹੋਏ।
ਜੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ਕਹਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਨਹਰਾਂ ਦੇ ਕਨਯੰਤਰਣ ਹੇਠਲੇ
ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ 60 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ
ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §35401.5 ਦੇ ਕਵਚ ਦੇਕਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਵਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ, (CVC) §§35402)।
ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਲੋਡ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕਦਆਂ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਲੋਡ
ਦੇ ਕਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਮਾਪਕਦਆਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੋਡ ਹੋਣ ਸਮੇਂ
ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਾਂ ਜੋੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 75 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੀ।

ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਅਪਵਾਦ
ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
•

ਜੇ ਲੋ ਡ ਦੇ ਕਵਚ ਪੋ ਲ , ਕਟੰ ਬ ਰ, ਪਾਇਪ, ਏਕੀਕਕਰਰ ਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਢਾਂ ਚ ਾਗਤ ਸਮੱ ਗ ਰੀਆਂ , ਜਾਂ ਇਕਹਰੇ ਯੂ ਕ ਨਟ ਦੇ ਕਹੱ ਕ ਸਆਂ ਦੇ
ਪੁਰਜੇ, ਕਜਨਹਰਾਂ ਕਵਚ ਕਮਜ਼ਾਇਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ
ਅਸੈਂਬਲੀਆ,ਂ ਕਡਰਰਕਲੰਗ ਦੇ ਉਪਕਰਣ, ਅਤੇ 80 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਕ ਇਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ
ਕਲਕਿਆਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਸੇ ਤੇ ਕਲਜਾਇਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ:
— ਪੋਲ ਜਾਂ ਪਾਇਪ ਡਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਰੇਲਰ ਕਜਨਹਰਾਂ ਨੂੰ
ਪੋਲ ਜਾਂ ਪਾਇਪ ਡਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਕਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
— ਸੈਮੀਟਰਰੇਲਰ।
— ਸੈ ਮ ੀਟਰਰੇ ਲ ਰ ਅਤੇ ਪੋ ਲ ਜਾਂ ਪਾਇਪ ਡਾਲੀ, ਕਜਸਨੂੰ ਕਕ
ਲੋਚਸ਼ੀਲ, ਏਕੀਕਕਰਰਤ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੁਆਈ
ਲਈ ਟਰੱਕ ਟਰਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਕਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ
(CVC) §35414)

•
•

•

ਜਨਤਕ ਸੁਕਵਧਾਵਾਂ। ਲੋਡ ਦੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC)
§354141(B) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਵੋ।
ਕਕਸੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਉੱਪਰ ਕਪਆ ਲੋਡ ਫਰਰੰਟ ਬੰਪਰ
ਜਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਕਹੱਸੇ ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੂਮਜ਼, ਸ਼ੋਵਲਜ਼ ਅਤੇ ਕਰਰੇਨਾਂ ਦੇ ਿੰਬੇ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਿੂਹ ਦੀ ਕਡਰਰਕਲੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਵਕਸੰਗ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟਾਂ
ਹਨ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §35407)। ਇਕ ਲੋਡ ਕਜਸ ਕਵਚ ਕੇਵਲ
ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੂਹਰਲੇ ਪਹੀਆਂ ਜਾਂ ਮੂਹਰਲੇ ਬੰਪਰ
ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਕਸੇ ਵੀ ਇਕਹਰੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਪਆ ਲੋਡ ਇਸਦੇ ਕਪੱਛਲੇ ਕਹੱਸੇ
ਤੋ,ਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਿਰੀ ਸਥਾਨ ਤੋ,ਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਹੀਲ
ਰ ਬੇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਤੋਂ ⅔ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਕਧਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਸੈਮੀਟਰਰੇਲਰ ਤੇ
ਵਹਰੀਲ ਬੇਸ ਕਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਿਰੀ ਐਕਸਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ
ਤੋਂ ਸੈਮੀਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਕਪਛਲੇ ਐਕਸਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਾ੍ਨਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਲੋਡ
ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਲੋਡ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਚੌੜਾਈ 102 ਇੰਚ (8½ ਫੁੱਟ) ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ
ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੂਮੈਕਟਕ (ਹਵਾ-ਭਰੇ) ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ
ਚੋੜਹਰਾਈ, ਇਕ ਪਹੀਏ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ
ਤੱਕ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 108 ਇੰਚ (9 ਫੁੱਟ) ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਤੂੜੀ, ਪਰਾਲੀ, ਜਾਂ
ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਕਦਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ, ਕਰਰੇਟ ਕਵਚ, ਗੰਢਾਂ ਕਵਚ, ਬਕਕਸਆਂ ਕਵਚ
ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਕਲਜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਢੱਲੇ ਰੂਪ ਕਵਚ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਨੂੰ
ਕਲਜਾ ਕਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਡ ਅਤੇ ਉਹ ਰੈਕ ਜੋ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੱਿਦੇ ਹਨ 120
ਇੰਚ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਚੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਕੈ ਲ ੀ ਫੋ ਰ ਨ ੀ ਆ ਕ ਡ ਪ ਾ ਰ ਟ ਮਂੈ ਟ ਆ ਫ਼ ਟ ਰਰ ਾਂ ਸ ਪੋ ਰ ਟੇ ਸ਼ ਨ
(CalTrans) ਤੋਂ ਕਟਰਰਪ ਦਾ ਿਾਸ ਪਰਕਮਟ ਪਰਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 12 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚੌੜੇ ਗੱਠੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪੀਸ ਵਾਲੇ
ਕਨਰਮਾਣ ਦੇ ਪੁਰਕਜ਼ਆਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC)
§35780.5)।

ਫਾ੍ਮ ਉਪਕ੍ਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ
ਹਸਬੈਂਡਰੀ (ਫਾਰਮ ਉਪਕਰਣਾ)ਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਉਨਹਾਰ ਂ ਨੂੰ ਫਾਰਕਮੰਗ ਦੇ
ਸਧਾਰਣ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਢੋਇਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੱਚ ਕੇ ਕਲਜਾ ਕਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਹਰਾਂ
ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਕਦੱਤੀ ਗਈ
ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਰ ਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਰਟ
ੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) ਦੇ ਪਰਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਵਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਲਟਰਰਾਂਸ (CalTrans) ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪਰਕਮਟ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §§36000 ਅਤੇ 36600)।

ਆਕਗਆ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਣ, ਜੋ ਕਕ ਦਰਵਾਕਜ਼ਆਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਾਂ, ਕਹੰਜਸ,
ਕੇਬਲ ਕਕੰਚਰਜ਼, ਚੇਨ ਬਾਇੰਡਰਜ਼, ਅਤੇ ਪਲੈਕਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ
ਹਨ, ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਲੋਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ 3 ਇੰਚ (ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ
ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਵਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੱਕ 6 ਇੰਚ) ਤੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾ੍ਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਡ ਦੀ ਉਚਾਈ

ਲੋਂੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਣ, ਜੋ ਕੀ ਲਾਇਟਾਂ, ਸ਼ੀਕਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ
ਸੀਮਤ ਹਨ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ 10 ਇੰਚ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਸ਼ਕਹਰ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਉਹ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਜੋ ਕਕ ਉਨਹਰਾਂ ਦੇ ਕਨਯੰਤਰਣ
ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨਹਾਰਂ ਉੱਪਰ ਕਚੰਨਹਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੌੜੇ ਵਾਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਕਗਆ ਕਦੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 96 ਇੰਚ (8 ਫੁੱਟ) ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਚੌੜੇ ਵਾਹਨਾ
ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

•

ਿਾਸ ਮੋਬਾਇਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਿਾਸਤ ਕਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਰੱਿ
ਰਿਾਵ ਦੇ ਉਪਕਰਣ 120 ਇੰਚ (8 ਫੁਟ
ੱ ) ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਚੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਮੋਟਰ ਕੋਚਾਂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ 120 ਇੰਚ (10 ਫੁੱਟ) ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਹਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸ਼ਕਹਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਕੈਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ
ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 104 ਇੰਚ ਚੌੜੀਆਂ
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੜਕ ਦੀ ਉਹ ਸਤਹਰਾ ਕਜਸ ਤੇ ਵਾਹਨ ਿੜਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਦੀ
ਉਚਾਈ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੋਡ ਦੀ ਸੀਮਾ 14 ਫੁੱਟ ਹੈ।
ਅਪਵਾਦ:
ਡਬਲ ਡੈੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 14 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ।
ਫਾਰਕਮੰਗ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣਵੱਸ਼ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆਉਣਾ।

ਭਾ੍ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ - ਆਮ
ਕੈਲਟਰਰਾਂਸ (CalTrans) ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਕਧਕਾਰਤਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਪੁਲਾਂ
ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਕਹਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਅਕਧਕਤਮ ਭਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਚੰਨਹਰ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਤਰਹਾਰਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਜਸ
ਤਰਹਰਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §§35550-35557 ਕਵਚ ਦੱਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ
ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਅਕਧਕਤਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਹਰ ਉਨਹਾਂਰ ਦੇ ਕਨਯੰਤਰਣ ਹੇਠਲੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਤੇ
ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਚੰਨਹਰ
ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਹਨ ਜੋ ਕਕ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕਵਕਲਪਕ ਰੂਟ ਕਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।*

*

ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ
ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ (ਓ) ਸਮਾਨ ਚੁਕ
ੱ ਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆ,ਂ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕਡਕਲਵਰੀ ਦੇ
ਲਈ, (ਅ) ਅਕਜਹਾ ਢਾਂਚਾ ਕਜਸਦੇ ਕਨਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਕਮਟ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰ ਕਲਆ
ਕਗਆ ਹੈ ਦੇ ਕਨਰਮਾਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਵਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ
(ੲ) ਜਨਤਕ ਸੁਕਵਧਾਵਾਂ ਦੇ ਕਨਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਸੱਧੇ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਚੰਕਨਹਤ
ਰ
ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਕਵਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਐਕਸਲ ਦੇ ਭਾ੍ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਭਾ੍ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ - ਲਾਗਜ਼

ਕਕਸੇ 1 ਐਕਸਲ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਲਜਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਕਲ
ਭਾਰ 20,000 ਪੌਂਡ (ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲਈ 20,500 ਪੌਂਡ) ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਟਾਇਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ (ਟਾਇਰ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
ਇਕ ਕੰਧ ਤੇ ਕਲਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ
ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਲਾਗਜ਼ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §§35552 ਅਤੇ 35785 ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ
ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਅਕਤਕਰਕਤ ਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਪਰਰਾਂਕਤਕ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਨਹੀਂ ਢੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਐਕਸਲ ਦੇ ਇਕ ਅੰਤ ਵੱਲ ਪਹੀਏ ਜਾਂ ਪਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਕਆ ਜਾਣ
ਵਾਲਾ ਭਾਰ 10,500 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਸੀਮਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੀ
ਹੈ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §35550)।
ਇਕ ਟਰਰੇਲਰ ਜਾਂ ਸੈਮੀਟਰਰੇਲਰ ਕਵਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਅਤੇ
ਜੋੜੇ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC)
§35551 ਕਵਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਰਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਹੇਠ ਕਲਕਿਆ ਨੂੰ:
•

ਕਕਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੀ 1 ਐਕਸਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਸਤਹਰਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਕਲ ਭਾਰ 18,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਕਸੇ ਵੀ 1 ਪਹੀਏ ਜਾਂ ਪਹੀਆਂ, ਜੋ
ਕਕ ਐਕਸਲ ਦੇ ਕਕਸੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਾਲ
ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸਕਲ ਭਾਰ 9,500 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
• ਅਪਵਾਦ:
— ਕਕਸੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਟੀਅਕਰੰਗ ਐਕਸਲ ਤੇ ਲੱਗੇ
ਪਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਕਲ ਭਾਰ
12,500 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
— ਉਹ ਵਾਹਨ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨੂੰ ਕਲਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਕਲ ਭਾਰ
ਦੀ ਸੀਮਾ ਜੋ ਐਕਸਲ ਦੇ ਇਕ ਕਸਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਹੀਏ ਤੇ ਲਾਗੂ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਛੋਟ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅ ਗ ਲੇ ਐ ਕ ਸ ਲ ਦੇ ਭ ਾ ਰ ਦ ੀ ਆਂ ਸ ੀ ਮ ਾ ਵ ਾਂ ਤੋਂ ਛੋ ਟ
ਪ ਰਰ ਾ ਪ ਤ ਕ ਰ ਨ ਵ ਾ ਲੇ ਵ ਾ ਹ ਨ ਾਂ ਦ ੀ ਇ ਕ ਪੂ ਰ ੀ ਸੂ ਚ ੀ
ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §35551.5(b) ਤੇ ਦੇਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਸਕਲ ਭਾਰ, ਜੋ ਕਕ ਜੋੜੇ ਵਾਹਨਾ,ਂ ਕਜੱਥੇ ਕਕ 2 ਜਾਂ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਐਕਸਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 18 ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਦੇ ਕਕਨਹਰਾਂ 2 ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਐਕਸਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ
ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਤਰਹਰਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §35551.5(c)
ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਕਵਚ ਕਦਿਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ ਉਸ ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਦੱਤੇ ਭਾਰ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਦੋਂ ਪਕਹਲੇ ਅਤੇ ਆਿਰੀ ਐਕਸਲ ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 18 ਫੁੱਟ ਤੋਂ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §35551.5(d) ਕਵਚ ਕਦਿਾਏ
ਗਏ ਟੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
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ਭਾ੍-ਅਤੇ-ਐਕਸਲ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC)
§35551)
ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਲਾਂ ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ ਦੀ ਪਰਰਤੀ ਫੁੱਟ ਦੂਰੀ ਤੇ
ਭਾਰ ਦੀ ਿਾਸ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਲੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਬੰਦੂ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਸੀ
(CVC) §§35551 ਅਤੇ 35551.5 ਕਵਚ ਕਦਿਾਈ ਗਈ ਸਾਰਣੀ ਕਵਚ
ਕਦਿਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ।
2 ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਐਕਸਲਾਂ ਦੇ ਕਕਸੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ
ਕਗਆ ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ ਕਵਚ ਕੁੱਲ ਸਕਲ ਭਾਰ ਉਸ ਸਾਰਣੀ ਕਵਚ ਸਬੰਧਤ ਦੂਰੀ
ਦੇ ਲਈ ਕਦੱਤੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਕਹਲਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰਣੀ ਕਵਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਭਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਦੂਜੇ
ਦੇ ਕਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਐਕਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੈੱਟ ਕਵਚੋਂ ਹਰੇਕ 34,000 ਪੌਂਡ
ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਕਲਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਕਹਲੇ ਅਤੇ ਆਿਰੀ ਐਕਸਲਾਂ ਦੇ
ਸੈੱਟ ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ ਦੂਰੀ 36 ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਪੱਛੇ ਇਕ
ਲੱਗੇ ਐਕਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸਕਲ ਭਾਰ 34,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ
ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕਪੱਛੇ ਇਕ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਕਸਲਾਂ
ਦੇ ਸੈੱਟ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸਕਲਭਾਰ 68,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §35551(b))।

ਲੋਡ ਕ੍ਨਾ/ਅਨਲੋਡ ਕ੍ਨਾ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC)
§35553)
ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ
ਕਕਸੇ ਲੋਕਡੰਗ ਜਾਂ ਅਨਲੋਕਡੰਗ ਦੇ ਿੇਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ ਜਾਂ ਅਨਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਕਸੇ ਿਾਸ ਪਰਕਮਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਕਸੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਕਲਜਾ ਕਰਹਾ ਡਰਾਇਵਰ
ਰੂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਅਪਵਾਦ: ਸ਼ਕਹਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਟਰੈਰਕਫ਼ਕ
ਦੇ ਕਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ, ਡਰਾਇਵਰ ਕੇਵਲ ਗੈਰਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਗਲੀਆਂ ਕਵਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰੂਟ ਕਵਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਜੰਨੀ
ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਿ ਰੂਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾ੍ ਦੀਆਂ ੍ੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜੁ੍ਮਾਨੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਆਕਗਆ ਕਦੱਤੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਰੂਟ ਬਦਲਣ
ਵਾਲਾ ਡਰਾਇਵਰ, ਜੋ ਕਕ ਪੀਸ ਅਕਧਕਾਰੀ ਦੀ ਸਵੀਕਕਰਰਤੀ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ
ਅਕਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਰਾਬ ਆਚਰਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੀ ਐਚ ਪੀ (CHP) ਦੇ ਯੂਨੀਫਾ੍ਮ ਭਾ੍ ਦੇ ਮਾਨਕ

ਮੋਿ੍ ਕੈ੍ੀਅ੍ ਪ੍ਟਮਿ

ਭਾਰ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮਾਨਕ ਸੀ ਐਚ ਪੀ
(CHP) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਮਾਨਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ 100 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਅਕਧਕ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ
ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ
ੱ ਵਾਧੂ ਭਾਰ
ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਲਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਟਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।''

ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸੀ ਐਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੱਜੋਂ ਜਾਂ ਕਨੱਜੀ ਵਰਤੋਂ
(ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ) ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਪਰਕਮਟ
(ਐਮ ਸੀ ਪੀ) (MCP) (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §34620) ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਕਭਆਸ ਦੇ ਕਵਚ ਸੀ ਐਚ ਪੀ (CHP) 200 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ
ਫੈਕਟਰਦੀ ਆਕਗਆ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਜੋ ਐਕਸਲ ਦੇ ਭਾਰ, ਐਕਸਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ
ਭਾਰ, ਜਾਂ ਸਕਲ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ 100 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ
ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰ ਕਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ
ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਦਾ ਪਰਕਮਟ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਲੋਡ ਹੋਇਆ ਹੀ
ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਭਾਰ ਉਤਾਰਨ
ਅਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ
ਸੁਰਕੱ ਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਏ।
ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਿੇਤਾਂ ਕਵਚ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰਾਬ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਿੇਤੀਬਾੜੀ
ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਮਨੁੱਿੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਜਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਿੇਤਾਂ
ਤੋਂ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਹਾਰਂ ਲਈ ਿਾਸ ਛੋਟ ਪਰਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਿਰਾਬ ਹੋ
ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਕਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕਹਰੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਐਕਸਲ ਜਾਂ ਐਕਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰ 1,000 ਪੌਂਡ ਦੀ, ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲਈ 2,000
ਪੌਂਡ ਸਕਲ ਭਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ
ਜਾਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਟਮਿ
ਵਾਧੂ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂ ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਲੋ ਡ ਨੂੰ ਕਬਨਾਂ ਪਰਕਮਟ ਦੇ
ਕਲਜਾਉਣਾ $500 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜਾਂ ਜੇਲਹਰ ਕਵਚ 6 ਮਹੀਨੇ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਕ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ
ਜੁਰਮਾਕਨਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਗਲੀ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਜੋ ਕਕ
ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋੜਾ, ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਭਾਰਾ ਹੈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ
ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਵਰੁੱਧ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ
ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਕਮਟ ਇੱਥੋਂ ਪਰਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•
•

ਕੈਲਟਰਰਾਂਸ (CalTrans) - ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਲਈ।
ਸ਼ਕਹਰ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟੀ - ਸ਼ਕਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਲਈ

ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਦੇ ਲਈ ਐਮ ਸੀ ਪੀ (MCP) ਦੀ ਪਕਰਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ
ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
•

ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §34500(a), (b), (f), (g), ਅਤੇ (k) ਕਵਚ
ਸੂਚੀ-ਬੱਧ ਿੁਦ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ।
• 2 ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਐਕਸਲ ਵਾਲੀ ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ ਆਰ (GVWR)
10,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰ ਟਰੱਕ।
• ਕਕਰਾਏ ਤੇ ਕਲਜਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ।
ਟਿੱਪਣੀ: ਐਮ ਸੀ ਪੀ (MCP) ਦਾ ਵਾਹਨ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਾਹਕਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਬਕਲਕ ਯੂਟੀਕਲਟੀਜ਼
ਕਕਮਸ਼ਨ (ਸੀ ਪੀ ਯੂ ਸੀ (California Public Utilities Comission,
CPUC §5109), ਕਪੱਕਅੱਪ ਟਰੱਕਾਂ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC §471), ਜਾਂ
2-ਐਕਸਲ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਕਰਾਏ ਤੇ ਕਮਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ (ਗੈਰ
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ), ਕਜਨਹਰਾਂ ਦਾ ਸਕਲ ਭਾਰ 26,001 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਐਮ ਸੀ ਪੀ (MCP) ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
www.dmv.ca.gov, ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਕਲਿੋ ਜਾਂ ਕਾੱਲ ਕਰ:ੋ
Department of Motor Vehicles
Motor Carrier Permit Operations MS H875
PO Box 932370
Sacramento, CA 94232–3700
(916) 657-8153

ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਕੈ੍ੀਅ੍ ੍ਟਜਸਿ੍ਹੇਸ਼ਨ (ਯੂ ਸੀ ਆ੍)
(UCR)
ਅੰਤਰ-ਪਰਰਾਂਕਤਕ ਜਾਂ ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰਜ਼ ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਢੁਆਈ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਰਾਂ ਲਈ ਕਜਸ ਤਰਹਰਾਂ 2005 ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਯੂਨੀਫਾਇਡ
ਕੈ ਰ ੀਅਰ ਰਕਜਸਟਰਰੇ ਸ਼ ਨ ਐਕਟ (Federal Unified Carrier
Registration Act of 2005)ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਮ ਕਨਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ ਸੀ ਆਰ (UCR) ਨੂੰ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਸੀ ਆਰ (UCR) ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ www.ucr.in.gov ਤੇ
ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂ ਸੀ ਆਰ (UCR) ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
www.dmv.ca.gov ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਕਲਿੋ ਜਾਂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ:
Department of Motor Vehicles
Motor Carrier Permit Operations MS H875
PO Box 932370
Sacramento, CA 94232–3700
(916) 657-8153
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੍ਫ਼ਤਾ੍ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਹੇਠ ਕਲਿੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਵਚ
ਅਕਧਕਤਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 55 ਮੀਲ ਪਰਰਤੀ
ਘੰਟਾ ਹੈ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §22406):
•

ਟਨ੍ਧਾ੍ਤ ਪ੍ਹਣਾਲੀ ਦੀ ਵ੍ਤੋਂ
SPEED
LIMIT

ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਟਰਰੈਕਟਰ ਕਜਨਹਰਾਂ ਦੇ 3 ਜਾਂ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਐਕਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ।
• ਕਕਸ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਲਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ।
• ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਵਾਹਨ।
• ਧਮਾਕਾਿੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਲਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਾਹਨ।
• ਟਰਰੇਲਰ ਬੱਸ।
ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰੀਆਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਅਕਧਕਤਮ
ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 65 ਮੀ. ਪਰਰ. ਘੰ. ਹੈ। ਵੈਸੇ, 2 ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਵੰਡੇ ਨਾ ਗਏ
ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਕ ਉੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਦਰਸਾਇਆ ਨਾ
ਕਗਆ ਹੋਏ, ਅਕਧਕਤਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 55 ਮੀ. ਪਰਰ. ਘੰ. ਹੈ। ਕੁਝ
ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਅਕਧਕਤਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 70 ਮੀ.ਪਰਰ. ਘੰ. ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ
ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ 70 ਮੀ. ਪਰਰ. ਘੰ. ਦਰਸਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ।
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ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਟਰਰੈਕਫ਼ਕ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ
ਧੀਮਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰੇ, ਅਕਜਹਾ ਉਨਹਰਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਕ
ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਚਲਾਈ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਘਟੀ ਹੋਈ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰ ਜਾਂ ਇਨਹਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ
ਜੋੜਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਕਦੰਦਾ ਹੈ।

ਸੱਜੀ ਲੇਨ ਦਾ ਟਨਯਮ
ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §22406 ਕਵਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਰਧਾਰਤ ਲੇਨਾਂ
ਜਾਂ ਉਨਹਰਾਂ ਲੇਨਾਂ ਕਵਚ ਕਜੱਥੇ ਕਕ ਕਚੰਨਹਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਦੇ ਕਵਚ ਹੀ
ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਚੰਨਹਰ ਨਾ ਦਰਸਾਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਨਹਰਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ-ਹੱਥ
ਵਾਲੀ ਟਰਰੈਕਫ਼ਕ ਲੇਨ ਕਵਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਜੰਨਾ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੱਜੇ ਕਕਨਾਰੇ ਜਾਂ ਕਰਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਦਸ਼ਾ ਵੱਲ 4 ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਟਰਰੈਕਫ਼ਕ ਲੇਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੰਡੇ
ਹੋਏ ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਇਹ ਵਾਹਨ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲੇਨ ਦੇ ਕਬਲਕੁੱਲ ਿੱਬੇ ਪਾਸੇ
ਦੀ ਲੇਨ ਕਵਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਕਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ
ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਇਨਹਰਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: (1) ਕਨਰਧਾਰਤ ਲੇਨ,
(2)ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੇਨ ਦੇ ਕਬਲਕੁੱਲ ਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੇਨ, ਜਾਂ (3) ਸੱਜੇ-ਹੱਥ
ਦੀ ਟਰਰੈਕਫ਼ਕ ਲੇਨ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਕਗਆ ਹੋਏਗ।
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ਕਨਰਧਾਰਤ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਉਸ ਡਰਾਇਵਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੰਦ
ੁ ੀ
ਜੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ: (1) ਿੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੁੜਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋਣਾ, (2)
ਹਾਈਵੇ ਕਵਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਨਕਲਣ ਦੀ ਪਰਰਕਕਰਆ,
ਰ ਜਾਂ (3) ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਦੀ ਲੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਲੇਨ ਕਵਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ''ਕਨਰਧਾਰਤ
ਰੂਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ।''
ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰਰੇਲਰ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਕ ਹੋਰ
ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਕਲਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਕਕਸੇ ਵੀ ਲੇਨ
ਦੇ ਕਵਚ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਨਰਧਾਰਤ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਵਚ
ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਨਕਲਣਾ ਕੇਵਲ ਇੰਟਰਚੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ
ਕਨਕਾਸੀਆਂ, ਕਜਨਹਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੇਠ ਕਲਿੇ ਕਚੰਨਹਰ
ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਵਿੇ ਹੀ ਆਕਗਆ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ:
•

•

ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਕਵਚ ਪਹੁੰ ਚ ਣ ਲਈ ਕਚੰ ਨ ਹਰ ਾਂ
ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਹੈ। ਟਰਮੀਨਲ
ਉਹ ਕਟਕਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਜੱਥੇ:
— ਮਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
— ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਕਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
— ਜੋੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਿ ਰਿਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਰਧਾਰਤ
ਵਾਹਨ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਨਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਆਉਂਦੇ ਕਨਕਾਸੀ ਜਾਂ ਦਾਿਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ 1
ਮੀਲ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਹੈ:
— ਭੋਜਨ
— ਬਾਲਣ
— ਠਕਹਰ
— ਮੁਰੰਮਤ

ਧੀਮੇ ਵਾ੍ਨ ਦੇ ਟਨਯਮ
2-ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਕਜੱਥੇ ਕਕ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਅਸੁਰੱਕਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਇਕ ਧੀਮਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਕਜਸਦੇ ਕਪੱਛੇ 5 ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਾਹਨ ਹੁਦ
ੰ ੇ
ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਚੰਨਹਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਨਰਧਾਰਤ
ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਜੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਨਕਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗਹਰਾ
ਹੋਏ ਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਪੱਛੇ ਆ ਰਹੇ
ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਕਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਿੇ

੍੍
ੋ ਟਨਯਮ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਹਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦ੍ ੍ੀ ਵਪਾ੍ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਕਟਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਕਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਰਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ੍ ਪ੍ਹਾਂਤਕ ਵਪਾ੍ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੰਘ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਘਕਟਆ
ੰ
ਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਢੋਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਗੋ ਇਹ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਕਨਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

•
•
•
•

ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਅਕਜਹੇ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਟਰਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਚਕਲਆ
ਹੈ।
ਅਕਜਹੇ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਟਰਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਜਸਨੂੰ ਕਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਕਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਸੀ
ਐਫ਼ ਆਰ (CFR), ਕਸਰਲੇਿ 49 §171.8)।

•
•
•
•

ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇ ਸ ਕ ਵ ਚ ਿ ਤ ਰ ਨ ਾ ਕ ਪ ਦ ਾ ਰ ਥ ਜ ਾਂ ਕੂ ੜ ਾ ਸ਼ ਾ ਮ ਲ ਹੈ
(ਸੀ ਐਫ ਆਰ (CFR), ਕਸਰਲੇਿ 49 §171.8)।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਚੋਂ ਕਕਸੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ।

ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਟੇ
ਹਾਲਾਤ

ਸੰਘੀ (ਅੰਤਰ-ਪਰਰਾਂਤਤਕ ਵਪਾਰ)

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਪਰਰਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ)

ਵਾਹਨ
ਚਲਾਉਣ ਦਾ
ਸਮਾਂ

10 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਰਡਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 11
ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਡਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਿਨ ਨਿੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ।

10 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਰਡਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ
ਡਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਿਨ ਨਿੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ।

ਤਿਊਟੀ ਸਮੇਂ

10 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਰਡਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ
ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਡਿਆਦਾ ਵਾਿਨ
ਨਿੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। 14 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਡਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਸੀਂ ਵਾਿਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਤੁਸੀਂ 16 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਡਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਿਨ ਨਿੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। 16
ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਡਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਿਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ
ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਤਿਊਟੀ ਤੇ
ਕਈਂ ਤਦਨ
ਰਤਹਣ ਸਬੰਧੀ
ਸੀਮਾਵਾਂ

ਇਕ 7 ਡਦਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਡਵਚ 60 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਡਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ
ਤੇ ਰਡਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਿਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ
ਿੁੰਦੇ ਿੋ। ਵੈਸੇ, ਜੇ ਮੋਟਰ ਵਾਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਡਦਨ
ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਟਰ ਵਾਿਨ ਿਨ ਤਾਂ ਿਰਾਇਵਰ
ਇਕ 8 ਿਫ਼ਤੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਡਵਚ 70 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਡਿਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਿਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਇਕ
ਿਰਾਇਵਰ ਲਗਾਤਾਰ 34 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਡਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ
ਆਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਰਡਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7/8 ਡਦਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ
ਅਵਧੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਇਕ 8 ਡਦਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀ ਅਵਧੀ ਡਵਚ 80 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਡਿਣ
ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 8 ਲਗਾਤਾਰ ਡਦਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਡਵਚ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ
ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 112 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਿੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਿਨ
ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋ।
ਟਰੱਕ ਿਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ, 8 ਲਗਾਤਾਰ ਡਦਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਧੀ 34 ਜਾਂ
ਡਿਆਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੰਡਟਆਂ ਦੀ ਆਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਿੋ
ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਆਫ਼ ਤਿਊਟੀ
ਟਾਇਮ

11 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਾਿਨ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ 14 ਘੰਟੇ ਲਈ ਡਿਊਟੀ
ਤੇ ਰਡਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਘੰਟੇ ਆਫ਼ ਡਿਊਟੀ
ਤੇ ਰਡਿਣ ਤੋਂ ਪਡਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਿਨ ਨੂੰ ਨਿੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ।
ਅਪਵਾਦ: ਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਵਚ ਸਲੀਪਰ ਬਰਥ ਿੈ ਤਾਂ 10 ਘੰਟੇ
ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੂੰ 2 ਡਿੱਡਸਆਂ ਡਵਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਬਸ਼ਰਤੇ
ਇਨਿਹਾਂ ਡਵਚੋਂ ਇਕ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਨਿੀਂ ਿੈ।

12 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਾਿਨ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ 16 ਘੰਟੇ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਡਿਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਘੰਟੇ ਆਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਡਿਣ ਤੋਂ ਪਡਿਲਾਂ
ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਿਨ ਨੂੰ ਨਿੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ।
ਅਪਵਾਦ: ਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਵਚ ਸਲੀਪਰ ਬਰਥ ਿੈ ਤਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੂੰ
2 ਡਿੱਡਸਆਂ ਡਵਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਨਿਹਾਂ ਡਵਚੋਂ ਇਕ ਅਵਧੀ
8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਨਿੀਂ ਿੈ।

ਿਰਾਇਤਵੰਗ
ਦੇ ਤਵਪਰੀਤ ਦੇ
ਹਾਲਾਤ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਵਪਰੀਤ ਮੋਸਮ ਦੇ ਿਾਲਤਾਂ, ਡਜਨਿਹਾਂ ਬਾਰੇ ਡਟਰਹਪ ਦੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਸੀ, ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਿੋਰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਾਿਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਵਪਰੀਤ ਮੋਸਮ ਦੇ ਿਾਲਤਾਂ, ਡਜਨਿਹਾਂ ਬਾਰੇ ਡਟਰਹਪ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਸਮੇਂ
ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਸੀ, ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੋਰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਾਿਨ
ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਿੋ।
ਡਵਪਰੀਤ ਿਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਡਬਨਾਂ, ਤੁਿਾਨੂੰ 14 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਡਿਆਦਾ ਵਾਿਨ
ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਡਗਆ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 16 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਡਿਆਦਾ ਸਮਾਂ
ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਿੇ ਿੋ।

ਟਟੱਪਣੀ: ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਡਟਆਂ ਡਵਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਐਚ ਓ ਐਸ) (hours of service, HOS) ਦੇ ਡਨਯਮ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਿਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹਭਾਵਤ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਿਨ।
ਨਵੀਨਤਮ ਐਚ ਓ ਐਸ (HOS) ਡਨਯਮਾਂ ਦੇ ਲਈ www.fmcsa.dot.gov ਜਾਂ www.chp.ca.gov ਦੇਖੋ।
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1 ਸਾਲ
1 ਸਾਲ
1 ਸਾਲ
1 ਸਾਲ
1 ਸਾਲ

1 ਸਾਲ

1 ਸਾਲ
ਜੀਵਨ ਭਰ

ਨਨਯੰਨ੍ਰਿ੍ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ

ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀ ਏ ਸੀ (BAC)
ਦਾ 0.04% ੍ੋਂ ਨਿਆਦਾ ਹੋਣਾ

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀ੍ੇ ਹੋਏ ਸਨਹਮ੍ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਰੂਰੀ
ਡੀ ਯੂ ਆਈ (DUI) ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ੍ੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ

ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ੍ੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।

ਨਨਯੰਨ੍ਰਿ੍ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ
ਨਵਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰ੍ੋਂ

ਜਦੋਂ ਡੀ ਐਲ (DL) ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ, ਮੁਅੱ੍ਲ, ਜਾਂ ਰੱਦ
ਕੀ੍ਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ੍ੋਂ
ਅਯੋਗ ਠਨਹਰਾਇਆ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV)
ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ

ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਬੇਨਧਆਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ
ਨਜਸ ਨਾਲ ਮੌ੍ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ

ਨਨਯੰਨ੍ਰਿ੍ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਵਚ
ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰ੍ੋਂ

ਜੀਵਨ ਭਰ

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

1 ਸਾਲ

1 ਸਾਲ

1 ਸਾਲ

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

1 ਸਾਲ

1 ਸਾਲ

ਜੀਵਨ ਭਰ

3 ਸਾਲ

3 ਸਾਲ

3 ਸਾਲ

3 ਸਾਲ

3 ਸਾਲ

3 ਸਾਲ

3 ਸਾਲ

3 ਸਾਲ

1ਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ
1ਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ
ਗੈਰ-ਸੀ ਐਮ ਵੀ
HazMat ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰ
(non-CMV) ਕਵਚ
ਰਹੇ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV)
ਡੀ ਯੂ ਆਈ (DUI)
ਕਵਚ ਡੀ ਯੂ ਆਈ (DUI)
ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਜੀਵਨ ਭਰ

ਜੀਵਨ ਭਰ

ਜੀਵਨ ਭਰ

ਜੀਵਨ ਭਰ

ਜੀਵਨ ਭਰ

ਜੀਵਨ ਭਰ

ਜੀਵਨ ਭਰ

ਜੀਵਨ ਭਰ

ਜੀਵਨ ਭਰ

ਜੀਵਨ ਭਰ

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

ਜੀਵਨ ਭਰ

ਜੀਵਨ ਭਰ

ਜੀਵਨ ਭਰ

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

ਜੀਵਨ ਭਰ

ਜੀਵਨ ਭਰ

ਗੈਰ-ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV)
ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਕਵਚ
ਕਵਚ ਇਨਹਹਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਸੇ
ਇਨਹਹਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਸੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੱਖਰੇ
ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 2ਜੀ
ਮੌਕੇ ਤੇ 2ਜੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ
ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਇਆ
ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਡੀ
ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਡੀ ਯੂ ਆਈ
ਯੂ ਆਈ (DUI) ਟੈਸਟ ਤੋਂ
(DUI) ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਇਨਕਾਰ

ਸਾਰਣੀ 1 ਸੈਕਸ਼ਨ 383.51 ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਡਮਨਨਸਟਰਿੇਸ਼ਨ (Federal Motor Carrier Safety Administration) ਦਾ ਸਾਰ

1 ਸਾਲ

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ

ਅਪਰਾਧ

1ਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਜਾਂ ਸੀ ਐਮ ਵੀ
(CMV) ਕਵਚ ਡੀ ਯੂ
ਆਈ (DUI) ਟੈਸਟ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਗੈਰ-ਸੀ ਐਮ ਵੀ) ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕਕਸੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਵਚੋ ਕਕਸੇ ਇਕ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਸੀ ਐਮ ਵੀ) (Commercial Motor Vehicle, CMV) ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਠਕਹਰਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
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60 ਨਦਨ
60 ਨਦਨ
60 ਨਦਨ
60 ਨਦਨ
60 ਨਦਨ
60 ਨਦਨ
60 ਨਦਨ

ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ

ਲੇਨਾਂ ਦੇ ਨਵਚ ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂ ਅਨਨਯਨਮ੍
੍ਬਦੀਲੀ

ਬਹੁ੍ ਨਿਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਨਪੱਛੇ ਵਾਹਨ
ਚਲਾਉਣਾ

ਟਰਿੈਨਫਕ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਕਰਨੀ ਨਜਸ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ

ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਪਰਿਾਪ੍ ਕੀ੍ੇ ਨਬਨਾਂ
ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ

ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਨਬਨਾਂ ਸੀ
ਐਮ ਵੀ (CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ

ਢੁੱਕਵੀਂ ਸ਼ਰਿੇਣੀ ਦੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL)
ਅ੍ੇ/ਜਾਂ ੍ਸਦੀਕਾਂ ਦੇ ਨਬਨਾਂ ਸੀ ਐਮ ਵੀ
(CMV) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

60 ਨਦਨ

60 ਨਦਨ

60 ਨਦਨ

60 ਨਦਨ

60 ਨਦਨ

120 ਨਦਨ

120 ਨਦਨ

120 ਨਦਨ

120 ਨਦਨ

120 ਨਦਨ

120 ਨਦਨ

120 ਨਦਨ

120 ਨਦਨ

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

120 ਨਦਨ

120 ਨਦਨ

120 ਨਦਨ

120 ਨਦਨ

120 ਨਦਨ

ਸਾਰ ਸਾਰਣੀ 2 ਸੈਕਸ਼ਨ 383.51 ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਡਮਨਨਸਟਿਰੇਸ਼ਨ (Federal Motor Carrier Safety Administration) ਦਾ ਸਾਰ

60 ਨਦਨ

ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਰਫ਼੍ਾਰ ਦੇ ਸੀਮਾ ੍ੋਂ 15
ਮੀ.ਪਰਿ.ਘੰ. ਜਾਂ ਨਿਆਦਾ ੍ੇਿ ਵਾਹਨ
ਚਲਾਉਣਾ

ਅਪਰਾਧ

ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਕਵਚ
3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਹਹਾਂ ਕਵਚੋਂ
ਕਕਸੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਕਸੇ
ਵੱਖਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 2ਜੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ

ਗੈਰ-ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਕਵਚ
ਗੈਰ-ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਕਵਚ
3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਹਹਾਂ ਕਵਚੋਂ
3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਹਹਾਂ ਕਵਚੋਂ
ਕਕਸੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੱਖਰੇ
ਕਕਸੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਮੌਕੇ
ਮੌਕੇ ਤੇ 3ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਆਦਾ ਵਾਰ
ਤੇ 2ਜੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਇਆ
ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਕਵਚ
ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ
ਜਾਣਾ, ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਏ ਜਾਣ
3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਹਹਾਂ ਕਵਚੋਂ
ਠਕਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜਤਨ
ਦੇ ਨਤੀਜਤਨ ਡਰਾਇਕਵੰਗ ਦੀਆਂ ਕਕਸੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਮੌਕੇ
ਡਰਾਇਕਵੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ,
ਤੇ 3ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਆਦਾ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ, ਰੱਦ, ਜਾਂ
ਰੱਦ, ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਜੇ ਕਕਸੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਵਚੋ ਕਕਸੇ ਇਕ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਸੀ ਐਮ ਵੀ)
(Commercial Motor Vehicle, CMV) ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਠਕਹਰਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

1-24
60 ਨਦਨ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
60 ਨਦਨ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
60 ਨਦਨ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
60 ਨਦਨ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
60 ਨਦਨ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

ਜੇ ਟਰਿੈਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ੍ਾਂ ਕਰਾਨਸੰਗ ੍ੇ ਪਹੁੰਚਣ ੍ੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਰੁਕਣ ਨਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਨਹਣਾ
ਟਿੱਪਣੀ: ਨਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਰਾਇਵਰ ੍ੋਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ।

ਟਰਿੈਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ੍ੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਰੁਕਣ ਨਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਨਹਣਾ।
ਟਿੱਪਣੀ: ਨਨਯਮ ਡਰਾਇਵਰ ੍ੋਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰੁਕੇ ਨਬਨਾਂ ਟਰਿੈਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ੍ਰਹਿਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇਣ ਨਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਨਹਣਾ।

ਟਰਿੈਨਫਕ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਰੇਲਰੋਡ ਕਰਾਨਸੰਗ ਦੇ ਗਾਰਡ ੍ੋਂ ਨਮਲੀਆਂ ਹਦਾਇ੍ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਵਚ
ਅਸਫ਼ਲ ਰਨਹਣਾ

ਿਰੂਰੀ ਅੰਡਰਕੈਨਰਜ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਰਿੈਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

120 ਨਦਨ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

120 ਨਦਨ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

120 ਨਦਨ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

120 ਨਦਨ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

120 ਨਦਨ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

120 ਨਦਨ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

1 ਸਾਲ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

1 ਸਾਲ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

1 ਸਾਲ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

1 ਸਾਲ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

1 ਸਾਲ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

1 ਸਾਲ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਹਹਾਂ
ਕਵਚੋਂ ਕਕਸੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ
ਕਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 3ਜੀ
ਜਾਂ ਕਿਆਦਾ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ

90 ਨਦਨ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ੍ੋਂ ਨਿਆਦਾ
180 ਨਦਨ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ੍ੋਂ ਨਿਆਦਾ

ਅਪਰਾਧ

ਗੈਰ-ਖ੍ਰਨਾਕ (HazMat) ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਇਵਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ
ਸੇਵਾ-੍ੋਂ-ਬਾਹਰ (OUT-OF-SERVICE) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਖ੍ਰਨਾਕ (HazMat) ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡਰਾਇਵਰ ਸਮੇ੍, 16 ਜਾਂ ਨਿਆਦਾ ਸੁਆਰੀਆਂ
ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਇਵਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-੍ੋਂ-ਬਾਹਰ (OUT-OF-SERVICE)
ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

3 ਸਾਲ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ੍ੋਂ ਨਿਆਦਾ

1 ਸਾਲ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ੍ੋਂ ਨਿਆਦਾ

3 ਸਾਲ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ੍ੋਂ ਨਿਆਦਾ

3 ਸਾਲ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ੍ੋਂ ਨਿਆਦਾ

ਸਾਰਣੀ 4 ਸੈਕਸ਼ਨ 383.51 ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਡਮਨਨਸਟਰਿੇਸ਼ਨ (Federal Motor Carrier Safety Administration) ਦਾ ਸਾਰ

1ਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ

10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਹਹਾਂ ਕਵਚੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਹਹਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਸੇ
ਕਕਸੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਮੌਕੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 3ਜੀ
ਤੇ 2ਜੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਆਦਾ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਇਆ
ਜਾਣਾ
ਜਾਣਾ

ਜੇ ਕਕਸੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਸੇਵਾ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰ (OUT-OF-SERVICE) ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਵਚੋ ਕਕਸੇ ਇਕ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਸੀ ਐਮ ਵੀ) (Commercial Motor Vehicle, CMV) ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਠਕਹਰਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਸਾਰਣੀ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ 383.51 ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਡਮਨਨਸਟਰਿੇਸ਼ਨ (Federal Motor Carrier Safety Administration) ਦਾ ਸਾਰ

60 ਨਦਨ ੍ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

1ਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ

ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਰੇਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੀਮਾ ਹੋਣ ਨਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਨਹਣਾ
ਟਿੱਪਣੀ: ਨਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਰਾਇਵਰ ੍ੋਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ।

ਅਪਰਾਧ

3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਇਨਹਹਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਸੇ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੱਖਰੇ
ਮੌਕੇ ਤੇ 2ਜੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ

ਜੇ ਕਕਸੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਰੇਲਰੋਡ -ਹਾਈਵੇ ਗਰਹਡ
ੇ ਕਰਹਾਕਸੰਗ- ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ (ਚਾਹੇ ਸੰਘੀ ਹੋਣ, ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਹੋਣ) ਕਵਚੋ ਕਕਸੇ ਇਕ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਸੀ ਐਮ ਵੀ) (Commercial Motor Vehicle, CMV) ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਠਕਹਰਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਟਡਊਿੀ ਦੇ ਸਿੇਿਸ ਦਾ ਡ੍ਾਇਵ੍ ਦਾ ਟ੍ਕਾ੍ਡ
ਸੀ ਐਚ ਪੀ (CHP) ਸੁ ਰੱ ਕ ਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਇਕਵੰ ਗ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਤ
ਅਕਤਕਰਕਤ ਕਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਧਕਕਰਰਤ ਹੈ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ
(CVC) §§34501 ਅਤੇ 34501.2)।
ਕਡਊਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਕਰਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਘੰਕਟਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਕਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਐਫ਼ ਆਰ (CFR),
ਕਸਰਲੇਿ 49 §395.8 ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਜ਼
(California Code of Regulations) (ਸੀ ਸੀ ਆਰ) (CCR),
ਕਸਰਲੇਿ 13 §§1201–1213 ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਕਟਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਕਡਊਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕਰਕਾਰਡ, ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ,
ਕਡਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪਰ ਵਾਹਨ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਸਲੀਪਰ ਬਰਥ
ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵਚ ਹਰੇਕ ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ
ਹਰੇਕ ਸਕਹ-ਡਰਾਇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਡਊਟੀ
ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਅਕਧਕਕਰਰਤ ਸੀ ਐਚ ਪੀ (CHP) ਕਰਮਚਾਰੀ,
ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਯਮਤ ਕਾਰਜਰਤ ਅਤੇ ਤਨਿਾਹਸ਼ੁਦਾ ਪੁਕਲਸ ਅਕਧਕਾਰ ਜਾਂ
ਕਡਪਟੀ ਸ਼ੈਕਰਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕ੍ਨ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌ੍ ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ
ਤੁ੍ੰਤ ਮੁ੍ੱਈਆ ਕ੍ਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾ੍ੀਦਾ ੍ੈ । ਅਕਜਹੇ ਮੌਕੇ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਡਊਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕਰਕਾਰਡ ਕਤਆਰ ਕਰਨ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

੍ਾਦਸੇ ਬਾ੍ੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ
1 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤੋਂ ਪਰਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਕਜਸ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਜਾਂ $1,000 ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ
ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਵਚ
ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਰਕੈ ਫ਼ਕ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ (ਐਸ ਆਰ 1) (Report of
Traffic Accident Occurring in California, SR 1) ਫਾਰਮ ਤੇ ਡੀ
ਐਮ ਵੀ (DMV) ਦੇ ਕੋਲ ਸਚਨਾ
ੂ
ਦਣੀ
ੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਸਚਨਾ
ੂ
ਦਣ
ੇ ਦੇ ਫਾਰਮ
www.dmv.ca.gov ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ 1-800-777-0133 ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ
ਸੀ ਐਚ ਪੀ (CHP) ਅਤੇ ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਕਵਚ ਵੀ
ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਧਕਕਰਰਤ ਪਰਰਤੀਕਨਧੀ ਨੂੰ) ਹਾਦਸੇ ਦੇ 10 ਕਦਨਾਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਪੋਰਟ ਦਾਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਨੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ
ਹੋਏ। ਐਸ ਆਰ 1 (SR1) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੁਕਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਕਲਸ, ਸੀ ਐਚ
ਪੀ (CHP), ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ
ਇਲਾਵਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ $1,000 ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦੀ
ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ/ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਕਕਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਡਰਾਇਕਵੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਿੱ ਪ ਣੀ: ਸੀਮਤਕਾਰੀ ਲਾਇਸਂੈ ਸ ਨੂੰ ਪਰਰ ਾ ਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਣ
ਲਈ ਕਕਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਕਦੱਤੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਡੀ
ਐਲ (CDL) ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੀ ਐਲ (DL) ਤੱਕ
ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਅਪਗਰਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ
ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਕੈ ਲ ੀਫੋ ਰ ਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੱ ਸ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਆਪਣੇ ਰੁ ਜ਼ ਗਾਰਦਾਤੇ
ਦਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨੂੰ 5 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਕਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸੀ ਵੀ
ਸੀ CVC) §16002)। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ
ਸੂਕਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਵੱਤੀ ਟਜ਼ੰਮੇਵਾ੍ੀ (ਐਫ਼ ਆ੍) (FR) ਦੀਆਂ ਜ਼੍ੂ੍ਤਾਂ
ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੋਿ੍ ਵਾ੍ਕ। ਕਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਲਜਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਬਹੁਤੇ ਸੀ ਐਮ ਵੀਜ਼ (CMVs) ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਦੇ ਕਨਯਮਾਂ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਜਨਹਰਾਂ ਦੀ ਸਪਤੀ
ੰ
ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਸਬਧੀ
ੰ ਦਣਦਾਰੀ
ੇ
ਅਤੇ
ਕਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰੀ ਹੇਠ ਕਲਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਹੇਠ ਕਲਿੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਜਸ
ਤਰਹਰਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §471 ਕਵਚ ਪਕਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਕਪੱਕ
ਅੱਪ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ 2 ਐਕਸਲ ਵਾਲੇ ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ ਆਰ (GVWR)
26,001 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਕਰਾਏ ਤੇ ਕਮਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ, ਜਦੋਂ
ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ
ਕਲਿੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
•

ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ ਆਰ (GVWR) 10,000 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਚ ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨੀ।
$300,00 ਸੰਯੁਕਤ ਇਕਹਰੀ ਸੀਮਾ।
• ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ ਆਰ (GVWR) 10,001 ਪੌਂ ਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਚ ਿਾਸ ਤਰ
ੌ ਤੇ ਆਮ ਮਾਲ ਦੀ ਢਆਈ
ੁ
ਕਰਨੀ। $750,000 ਸੰਯੁਕਤ ਇਕਹਰੀ ਸੀਮਾ।
• ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਕਵਚ
ਢੋਣਾ: 1 ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ $500,000, 2 ਜਾਂ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੇ $1,000,000, ਸੰਪਤੀ
ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ $200,000, ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਇਕਹਰੀ ਸੀਮਾ ਲਈ
$1,200,000।
• ਤੇਲ, ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਢੁਆਈ; $1,000,000 ਦੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਇਕਹਰੀ ਸੀਮਾ।
• ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਕੰਪਰੈਸਡ ਗੈਸ, ਤਰਲੀਕਕਰਰਤ ਕੰਪਰੈਸਡ
ਗੈਸ ਕਜਸਨੰੂ ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕਾਂ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਟੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਪਰ-ਟਾਇਪ
ਵਾਹਨਾਂ ਕਜਨਹਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 3,500 ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੈਲਨਾਂ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ
ਹੁੰ ਦ ੀ ਹੈ , ਜਾਂ 1.1, 1.2 ਜਾਂ 1.3 ਧਮਾਕਾਿੇ ਜ ਟਰਰ ਾਂ ਸ ਪੋ ਰ ਕਟੰ ਗ
ਕਡਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਜ਼ਕਹਰੀਲੀ ਗੈਸ, ਜਾਂ ਰੇਕਡਓ ਐਕਕਟਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ
ਹਾਈਵੇ-ਰੂਟ ਕਨਯੰਕਤਰਰਤ ਮਾਤਰਾਵਾਂ; $5,000,000 ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ
ਇਕਹਰੀ ਸੀਮਾ।
ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਢਆਈ
ੁ
ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਡਪਾਰਟਮਟ
ੈਂ
ਆਫ਼ ਟਾਕਕਸਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਕੰਟਰੋਲ (ਡੀ ਟੀ ਐਸ ਸੀ) (Department
of Toxic Substances Control, DTSC) ਅਤੇ ਸੀ ਐਚ ਪੀ (CHP)
ਤੋਂ ਪਰਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟ ਿੱ ਪ ਣ ੀ : ਇ ਸ ਸੈ ਕ ਸ਼ ਨ ਕ ਵ ਚ ਕ ਵ ਰੇ ਜ ਦ ੀ ਆਂ ਸ ਾ ਰ ੀ ਆਂ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋ ਟ ਰ ਵਾਹਕਾਂ
ਲਈ ਦੇ ਣ ਦਾਰੀ ਦੇ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਤ ਪਰਰ ਸ਼ ਨਾਂ ਲਈ ਡੀ
ਐਮ ਵੀ (DMV) ਮੋ ਟ ਰ ਕੈ ਰ ੀਅਰ ਪਰਕਮਟ ਅਪਰਰੇ ਸ਼ ਨਜ਼ ਨੂੰ
(916) 657-8153 ਉੱਪਰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
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ਕਵੱਤੀ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਰੱਿ ਰਿਾਵ ਹੇਠ ਕਲਕਿਆ ਕਵਚੋਂ ਇਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•
•
•

ਬੀਮੇ ਦਾ ਪਰਰਮਾਣਪੱਤਰ (ਐਮ ਸੀ 65 ਐਮ) (MC 65 M)।
ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ (ਐਮ ਸੀ 55 ਐਮ) (MC 55 M) ।
ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਵੈ ਬੀਮਾ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰਜ਼ ਦਾ ਪਰਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਐਮ
ਸੀ 131 ਐਮ) (MC 131 M)
ਮੋਟਰ ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਕਮਟ ਦੇ ਕਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕਵਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਇਹ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਕ ਦਾ
ਬੀਮੇ ਦਾ ਪਰਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਕਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ
ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV), ਐਮ ਸੀ ਪੀ (MCP)
ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਮ ਸੀ ਪੀ (MCP) ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬੱਚਣ
ਲਈ ਵੈਧ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਜਮਹਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ
ਪਰਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਐਫ਼ ਆ੍ (FR) ਦਾ ਸਬੂਤ
ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਵੱਤੀ ਕਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸਮਕਝਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ
ਯੂ.ਐਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲੀਅਕਤ ਕਵਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ
ਉਸਦੇ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

1.5 – ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਕਜਸਟਰਹੇਸ਼ਨ
ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਊਲ
ਟੈਿਸ ਦਾ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ-ਪਰਰਾਂਕਤਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰਦਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ ਕਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਕਜਸਟਰਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਆਈ ਆਰ
ਪੀ) (International Registration Plan, IRP) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਕਫਊਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਆਈ ਐਫ਼ ਟੀ ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ) (International Fuel Tax Agreement, IFTA) ਰਕਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਸੰਘੀ
ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਪਰੋਗ
ਰ ਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਯੂ.ਐੈਸ ਦੇ
48 ਅਤੇ 10 ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਪਰਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਵਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕਫਊਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ
ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਕਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਈ ਆਰ ਪੀ (IRP) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਕਧਕਾਰ ਿੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ
ਕਜਨਹਰਾਂ ਕਵਚ ਲਾਇਸਂੈਸ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬ ਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਛਾਣ
ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਆਰ ਪੀ (IRP) ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ,
ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਵਤਰਣ, ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ
ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਆਕਡਕਟੰਗ ਅਤੇ ਆਈ ਆਰ ਪੀ
(IRP) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਕਜਸਟਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਕਜਸਟਰਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਕਵਚ ਮੁੱ ਢ ਲੇ ਅਕਧਕਾਰ ਿੇ ਤ ਰ ਦੇ ਕੋ ਲ ਆਈ ਆਰ ਪੀ (IRP) ਦੇ
ਰਕਜਸਟਰਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਾਸਤ ਦੇਣੀ, ਰਕਜਸਟਰੇਰਸ਼ਨ ਦੇ
ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਨੇ, ਢੱੁਕਵੀਆਂ ਆਈ ਆਰ ਪੀ
(IRP) ਰਕਜਸਟਰਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਰਕਜਸਟਰੇਰਸ਼ਨ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਪਰਰਦਰਕਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਦੂਰੀ ਦੇ
ਸਟੀਕ ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਣਾ, ਅਤੇ ਅਕਧਕਾਰ ਿਤਰ
ੇ
ਦੁਆਰਾ
ਸਮੀਕਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ,
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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ਆਈ ਐਫ਼ ਟੀ ਏ (IFTA) ਦੇ ਕਪੱਛੇ ਮੱੁਢਲੀ ਧਾਰਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ
(ਮੋਟਰ ਵਾਹਕ) ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਕਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਕਵਚ ਮੋਟਰ ਕਫਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸੂਕਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ
ਤੋਂ ਹੈ।
ਆਈ ਐਫ਼ ਟੀ ਏ (IFTA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੈੱਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਈ ਐਫ਼ ਟੀ ਏ
(IFTA) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਕਵਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਕਧਕਕਰਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਈ ਐਫ਼ ਟੀ ਏ (IFTA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਮੋਟਰ ਕਫਊਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੈਬ
ਂ ਰ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰ ਿੇਤਰਾਂ
ਕਵਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਲਾਂ (ਕਕਲੋਮੀਟਰਾਂ) ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਅਤੇ ਗੈਲਨਾਂ
(ਲੀਟਰਾਂ) ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਾਕਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਸਂੈਸਧਾਰਕ
ਮੁੱਢਲੇ ਅਕਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਕਵਚ ਇਕ ਕਤਮਾਹੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਕਰਟਰਨ ਦਾਿਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਸਂੈਸ ਧਾਰਕ ਆਈ ਐਫ਼ ਟੀ ਏ (IFTA)
ਮੈਂਬਰ ਅਕਧਕਾਰ ਿੇਤਰਾਂ ਕਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ
ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਅਕਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਦੀ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਕਵਚ ਹਸਤਾਂਤਕਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕਠੀ
ੱ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਕਕਰਆ
ਰ
ਰ ਕਜਸ ਕਵਚ ਆਕਡਟ ਕਰਨਾ
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਕਵਚ ਦੂਜੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਰਰਤੀਕਨੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਆਈ ਐਫ਼ ਟੀ ਏ (IFTA) ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਆਈ ਐਫ਼ ਟੀ
ਏ (IFTA) ਦੀ ਕਤਮਾਹੀ ਟੈਕਸ ਕਰਟਰਨ ਕਵਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਈ ਆ੍ ਪੀ (IRP) ਲਈ ੍ਟਜਸਿ੍ ੍ੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਈ
ਐਫ਼ ਿੀ ਏ (IFTA) ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾ੍ਕ ਵਾ੍ਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ
ਅਪ੍ੇਹਿ੍ ੍ੋ ਸਕਦਾ ੍ੈ।
ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆਰ ਪੀ (IRP) ਪਲੇਟ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰ
ਵਾਹਕ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਐਫ਼ ਟੀ ਏ (IFTA) ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪਰਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਮਟਰ
ੋ ਦੇ ਲਈ
ਆਈ ਆਰ ਪੀ (IRP) ਅਤੇ ਆਈ ਐਫ਼ ਟੀ ਏ (IFTA) ਦੁਆਰਾ ਕਦੱਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਪਕਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
ਆਈ ਆ੍ ਪੀ (IRP) ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ:
ਵੰਕਡਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ (ਕਜਸ ਤਰਹਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਕਸਆ
ਕਗਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਯੂਕਨਟ ਕਜਸਨੰੂ
ਕਕ ਦੋ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰ ਿੇਤਰਾਂ ਕਵਚ ਕਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ
ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਢ
ੱ ਲੇ ਰਪ
ੂ ਕਵਚ ਸਪਤੀ
ੰ
ਦੇ ਹਸਤਾਤਰਣ
ਂ
ਦੇ ਲਈ
ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਵਰਕਤਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਹੇਠ ਕਲਕਿਆਂ ਕਵਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਇਸ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
•

ਇਸਦੇ 2 ਐਕਸਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਲ ਵਾਹਨ ਭਾਰ (ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯ)ੂ
(GVW) ਜਾਂ ਪੰਜੀਕਕਰਰਤੀ ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ (GVW) 26,000 ਪੌਂਡ
(11,793.401 ਕਕਲੋਗਰਰਾਮ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

•
•

ਭਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਇਸਦੇ 3 ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਐਕਸਲ ਹਨ।
ਇਸਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵਚ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ
ਜੋੜੇ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ (GVW) 26,000 ਪੌਂਡ (11,793.401
ਕਕਲੋਗਰਰਾਮ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਮਨਪਰਰਚਾਵ ਦਾ ਵਾਹਨ, ਸੀਮਤਕਾਰੀ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ
ਵਾਹਨ, ਚਾਰਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਬੱ ਸ ਾਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਇਕ ਵੰ ਡੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਇਨਹਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਕ ਇਕ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟਰੱਕ
ਟਰੈਰਕਟਰ, ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ (GVW) 26,000 ਪੌਂਡ (11,793.401
ਕਕਲੋਗਰਰਾਮ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਕਵਚਲਾ ਸ਼ਕਤੀ
ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ, ਜਾਂ ਚਾਰਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਸ
ਰਕਜਸਟਰਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਵਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ ਆਰ ਪੀ
(IRP) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਕਜਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦਕਕ ਸਮਾਨ, ਆਈ ਐਫ਼ ਟੀ ਏ (IFTA) ਕਵਚ ''ਪਾਤਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ''
ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਜਸਨੰੂ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ
ਢੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਕਿਆ
ੱ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਕਲਕਿਆਂ ਕਵਚੋਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਇਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ;
•

ਇਸਦੇ 2 ਐਕਸਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਲ ਵਾਹਨ ਭਾਰ (ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯ)ੂ
(GVW) ਜਾਂ ਪੰਜੀਕਕਰਰਤੀ ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ (GVW) 26,000 ਪੌਂਡ
(11,793.401 ਕਕਲੋਗਰਰਾਮ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
• ਇਸਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵਚ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ
ਜੋੜੇ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਡਬਕਲਯੂ (GVW) 26,000 ਪੌਂਡ (11,793.401
ਕਕਲੋਗਰਰਾਮ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਚ
ਮਨਪਰਰਚਾਵੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਭਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਇਸਦੇ 3 ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਐਕਸਲ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਨ ਆਈ ਆਰ ਪੀ (IRP)
ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਕਜਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਐਫ਼ ਟੀ ਏ (IFTA) ਦੇ
ਅਧੀਨ ਮੋਟਰ ਵਾਹਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਿਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਆਮ ਪਰਰਚਕਲਤ
ਤਰੀਕਾ ਇੰਡੀਕਵਯੂਅਲ ਵਹਰੀਕਲ ਕਡਸਟੈਂਸ ਕਰਕਾਰਡ (ਆਈ ਵੀ ਡੀ
ਆਰ) (Individual Vehicle Distance Record, IVDR), ਕਜਸਨੂੰ
ਕਈਂ ਵਾਰ ਡਰਾਇਵਰ ਕਟਰਰਪ ਕਰਪੋਰਟ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆਈ ਆਰ ਪੀ (IRP) ਰਕਜਸਟਰਰੇਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਆਈ ਐਫ਼ ਟੀ ਏ (IFTA) ਕਫਊਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਅੰਤਰ-ਪਰਰਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਿਰਰਰਰੀਦੇ ਗਏ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਕ ਆਈ ਵੀ ਡੀ ਆਰ (IVDR) ਦਾ ਅਸਲ ਫਾਰਮੈਟ ਕਭੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ਕਵਚ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਿਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।
ਆਈ ਵੀ ਡੀ ਆਰਜ਼ (IVDRs) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ,
ਇਨਹਰਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਵਚ ਹੇਠ ਕਲਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

ਦੂ੍ੀ
ਆਈ ਆਰ ਪੀ (IRP) ਪਲਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ IV ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
(i.) ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਾਰੀਿ (ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ)
(ii.) ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਨ - ਸ਼ਕਹਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜਾਂ
ਪਰਰਾਂਤ।
(iii.) ਯਾਤਰਾ ਦਾ(ਦੇ) ਰੂਟ।
(iv.) ਕਟਰਰ ਪ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆ ਤ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਓਡੋ ਮ ੀਟਰ ਜਾਂ
ਹੂਬੋਡੋਮੀਟਰੀ ਦੀ ਪੜਹਰਤ।
(v.) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ।
(vi.) ਅਕਧਕਾਰ-ਿੇਤਰ ਕਵਚਲੀ ਦੂਰੀ।
(vii.) ਪਾਵਰ ਯੂਕਨਟ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ।

ਬਾਲਣ
ਆਈ ਐਫ਼ ਟੀ ਏ ਪਰੋਸ
ਰ ੀਜਰਸ ਮਨ
ੈ ਅ
ੂ ਲ (IFTA Procedures Manual)
ਦੇ ਪਰਰਤੀ ਸੈਕਸ਼ਨ P560 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:
.300 ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਕਬਲ ਦੇ ਕਵਚ ਹੇਠ ਕਲਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਨਹਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:
.005 ਿਰਰੀਦ ਦੀ ਤਾਰੀਿ।
.010 ਕਵਕਰਰੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ।
.015 ਿਰਰੀਦੇ ਗਏ ਗੈਲਨਾਂ ਜਾਂ ਲੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ।
.020 ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਕਸਮ।
.025 ਪਰਰਤੀ ਗੈਲਨ, ਜਾਂ ਪਰਰਤੀ ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਕਵਕਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ
ਮੁੱਲ।
.030 ਯੂਕਨਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਲੱਿਣ ਪਛਾਣ ਦਾ
ਕਚੰਨਹਰ।
.035 ਿਰਰੀਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ।
ਹਰੇਕ ਕਟਰਰਪ ਦੀ ਸੰੂਪਰਨਤਾ ਕਵਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈ ਵੀ ਡੀ ਆਰ
(IVDR) ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਤਸਵੀ੍ 1ਕਵਚ ਦੇਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਆਈ ਵੀ ਡੀ ਆਰ (IVDR) ਨੂੰ
ਭਕਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਨਰਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਕ ਓਡੋਮੀਟਰ
ਦੀ ਪੜਹਰਤ ਨੂੰ ਕਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਕਧਤ ਕਨਯਮ ਹੇਠ
ਕਲਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
• ਕਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ।
• ਰਾਜ ਜਾਂ ਪਰਰਾਂਤ ਕਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ।
• ਕਟਰਰਪ/ਕਦਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ।
ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਟਰਰਪ ਬਾਰੇ ਸਗੋਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਿਰਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰਹਰਾਂ
ਦੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਿਰਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਰਸੀਦ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਗਈ ਆਈ ਵੀ ਡੀ ਆਰ (IVDR) ਦੇ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਟਰਰਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਟਦੇ
ਕਰਰਮ ਕਵਚ ਭਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਟਰਰਪਾਂ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ
ਰੂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜ/ਪਰਰਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
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ਕਕਸੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਕਵਕਭੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਇਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪਰਰਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਹੀ ਹੋਣ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਕਵਚ
ਇਕ ਅਕਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਕਵਚ ਹੋਏ ਜਾਨਾ ਜਾਂ ਕਫਰ ਇਹ ਕਈਂ ਅਕਧਕਾਰ
ਿੇਤਰਾਂ ਕਵਚਂੋ ਲੰਘਦੀ ਹੋਏ, ਕਟਰਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰਹਰਾਂ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਚ ਤਾਰੀਿਾਂ,
ਰੂਟ, ਓਡੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਪੜਹਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਿਰਰੀਦਾਰੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਰਕਾਰਡ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਧਕਾਰ
ਿੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਕਡਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਵਸ਼ਾਗੋਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ
ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਕਵਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜੁਰਮਾਨੇ, ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ ਆਰ ਪੀ (IRP) ਦੀ ਰਕਜਸਟਰਰੇਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਆਈ ਐਫ਼ ਟੀ ਏ (IFTA) ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਮਨਸੂਿੀ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਈ ਆਰ ਪੀ (IRP) ਅਤੇ ਆਈ ਆਰ ਪੀ (IRP) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਤਕਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਕਧਕਾਰ
ਿੇ ਤ ਰ ਮੋ ਟ ਰ ਵਹੀਕਲ ਕਡਪਾਰਟਮੈਂ ਟ ਜਾਂ ਆਈ ਆਰ ਪੀ, ਇੰ ਕ .
(IRP, Inc.), ਜੋ ਕਕ ਆਈ ਆਰ ਪੀ (IRP) ਦੇ ਲਈ ਅਕਧਕਕਰਰ ਤ
ਰਕਜਸਟਰੀ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪ ਰਕ ਕਰੋ । ਅਕਤਕਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨੂੰ ਆਈ ਆਰ ਪੀ, ਇੰ ਕ . (IRP,Inc.) ਦੀ ਵੈ ਬ ਸਾਇਟ ਤੇ ਇੱ ਥੇ
www.irponline.org ਦੇਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਇਟ ਦੇ ਮੁੱਿ
ਪੰਨੇ ਤੇ ਕਰਕਾਰਡ ਰੱਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਕਡਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਕਨਸ਼
ਅਤੇ ਫਰਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਚ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਆਈ ਐਫ਼ ਟੀ ਏ (IFTA) ਅਤੇ
ਆਈ ਐਫ਼ ਟੀ ਏ (IFTA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੂਰਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਤਕਰਕਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਕਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਕਵਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਏਜੰਸੀ
ਨਾਲ ਸੰ ਪ ਰਕ ਕਰੋ । ਤੁ ਸ ੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਤ ਲਾਹੇ ਵੰ ਦ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਈ ਐਫ਼ ਟੀ ਏ (IFTA) ਦੀ ਅਕਧਕਕਰਰਤ ਰੈਪੋਜ਼ੇਟਰੀ
http://www.iftach.org/index.php ਤੇ ਵੀ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਈ ਵੀ ਡੀ ਆਰ (IVDR) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਜਸ ਤਰਹਰਾਂ
ਆਈ ਆਰ ਪੀ (IRP) ਅਤੇ ਆਈ ਐਫ਼ ਟੀ ਏ (IFTA), ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨਸਾਰ
ੁ
ਸਾਰੇ ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਿ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਕੀਯ ਅਤੇ
ਪਰਰਾਂਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਕ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੱਿੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਆਈ ਵੀ ਡੀ ਆਰ (IVDR) ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਜੋ ਕਕ ਉਸ ਅਕਧਕਾਰ
ਿੇਤਰ ਕਜੱਥੇ ਕਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਵਿੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ
ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਰੋਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ
ਕਰਕੇ ਇਨਹਾਰਂ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ
ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਭਾਗ 2: ਸਰੱ
ੁ ਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ
ਇਹ ਭਾਗ ਇਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਿਵਰ ਿਰਦਾ ਹੈ
2.1 – ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
2.2 – ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਨਨਯੰਤਰਣ
2.3 – ਨਿਅਰ ਬਦਲਣਾ
2.4 – ਵੇਖਣਾ
2.5 – ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ
2.6 – ਤੁਹਾਡੀ ਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ
2.7 – ਸਥਾਨ ਪਰਰਬੰਧਨ
2.8 – ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ
2.9 – ਨਵੱਚਨਲਤ ਡਰਾਇਨਵੰਿ
2.10 – ਆਕਰਮਕ ਨਬਰਤੀ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰ/ਰੋਡ ਰੇਜ
2.11 – ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਇਨਵੰਿ
2.12 – ਧੁੰਦ ਨਵੱਚ ਡਰਾਇਨਵੰਿ
2.13 – ਸਰਦੀ ਨਵੱਚ ਡਰਾਇਨਵੰਿ
2.14 – ਬਹੁਤ ਿਰਮ ਮੌਸਮ ਨਵੱਚ ਡਰਾਇਨਵੰਿ
2.15 – ਰੇਲ ਰੋਡ-ਹਾਈਵੇਅ ਕਰਰਨਸਿਜ਼
ੌ ੰ
2.16 – ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਡਰਾਇਨਵੰਿ
2.17 – ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਡਰਾਇਨਵੰਿ
2.18 – ਐਂਟੀਲੌਕ ਬਰਰੇਨਕਿ
ੰ ਨਸਸਟਮ
2.19 – ਨਿਸਲਣ ਤੋਂ ਨਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਰਕਵਰੀ
2.20 – ਦੁਰਘਟਨਾ ਪਰਰਨਕਨਰਆਵਾਂ
2.21 – ਅੱਿ
2.22 – ਸ਼ਰਾਬ, ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਅਤੇ ਡਰਾਇਨਵੰਿ
2.23 – ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਿਰੀਆਂ
ਸਬੰਧੀ ਨਨਯਮ
ਇਸ ਭਾਿ ਨਵੱਚ ਨਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਬਾਰੇ ਉਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਇਮਨਤਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਿਾ।
ਇਸ ਨਹੱਸੇ ਨਵੱਚ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਸ, ਜੋੜੇ ਿਏ ਵਾਹਨ, ਦੋਹਰੇ, ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ
ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਦੀ
ਨਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਿ ਨਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਭਾਿ 11 ਨਵੱਚ ਨਦੱਤੀ ਸਮੱਿਰੀ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਜਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਭਾਿ ਨਵੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਿਰੀਆਂ (HazMat) ਬਾਰੇ ਬੁਨਨਆਦੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
HazMat ਸਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਿ 9 ਦਾ ਅਨਧਐਨ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2.1 – ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
2.1.1 – ਜਾਂਚ ਖਿਉਂ ਿਰੀਏ
ਸੁਰੱਨਖਆ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਿੱਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕ ਉਪਭੋਿਤਾਵਾਂ ਲਈ
ਸੁਰੱਨਖਆ ਲਈ ਵੀ ਅਨਜਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਨਿਆ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨੁਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਨਵੱਚ
ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨੁਕਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਉਪਰ ਿੱਡੀ
ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਜਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਪਰਰਾਂਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਕ ਡਰਾਇਵਰ ਆਪਣੇ
ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਨਹਣ। ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਪਰਰਾਂਤ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅਸੁਰਨਖਅਤ
ੱ
ਹੋਣ ਦਾ ਨਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਦੰਦੇ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

2.1.2 – ਵਾਹਨ ਦੇ ਖਨਰੀਿਣਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਸਮਾਂ
ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਇਕ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਜਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਨਕਲਾਂ ਲੱਭਣ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੇਿਾ ਜੋ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਿੱਡੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ
ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਨਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ
ਕਰੋ। ਜੇ ਲਾਿੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ, ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਖਾਓ
ਮਕੈਨਨਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਨਵਸ ਲਈ ਛੱਡ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ
ਨੂੰ ਨਰਪੋਰਟ ਨਵੱਚ ਨਦੱਤੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਆਈਟਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਨਖਆ ਨੂੰ ਪਰਰਭਾਨਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਰਪੋਰਟਾਂ ਨਵੱਚ ਤਸਦੀਕ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਕ ਮੁਰਮਤਾ
ੰ
ਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਬੇਲੜੀਆ
ੋ
ਂ
ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ
ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ (ਮਕੈਨਨਕ ਨਹੀ)ਂ ਨਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ। ਜੇ ਨੁਕਸ ਦੀ ਮੁਰਮ
ੰ ਤ
ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਪਛਲੀ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ।
ਇਸ ਨਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਭਾਿ 11 ਨਵੱਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਨਹਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

2-1

ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ

ਪਹੀਏ ਅਤੇ ਖਰਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ

ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਨਖਆ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ:

•
•

•
•

ਸਮੱਨਸਆ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਿੇਜ ਦੇਖੋ
ਸਮਨੱ ਸਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਚਤ
ੇ ਤਾ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ
(ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ, ਸੁੰਘੋ, ਮਨਹਸੂਸ ਕਰੋ)।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇਖੋ:
•
•
•
•
•
•

ਟਾਇਰ, ਪਹੀਏ ਅਤੇ ਨਰਮ।
ਬਰਰੇਕਾਂ।
ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਨਰਿਲੈਕਟਰਜ਼।
ਟਰਰੇਲਰ ਨਾਲ ਬਰਰੇਕ ਅਤੇ ਨਬਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਟਰਰੇਲਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ
ਕਾਰਿੋ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ

ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖਰਪੋਰਟ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਦਨ, ਜਾਂ ਨਡਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰੇ' ਤੇ ਚਲਾਏ ਿਏ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ 'ਤੇ
ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਉਨਹਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਦੀ ਇਕ ਨਰਪੋਰਟ
ਇਸ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਰਪੋਰਟ ਨਵੱਚ ਇਕ ਮੋਟਰ
ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਨਮਲਦੀ ਹੈ ਨਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ
ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

•
•
•

ਿਰਾਬ ਬਰਰੇਿ ਡਰੰਮ ਜਾਂ ਸ਼ੂਜ਼
•
•
•

•
•
•

ਟਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ

•

•
•
•
•
•
•
•

ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ।
ਬੁਰੀ ਘਸਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਹਰਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਰਮੁੱਖ ਿਰੂਵ
ਨਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4/32 ਇੰਚ ਟਰਰੈਡ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੂਜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ 2/32 ਇੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਿੈਬਨਰਕ ਟਰਰੈਡ
ਅਤੇ ਸਾਇਡਵਾਲ ਨਵਚੋਂ ਨਾ ਨਦੱਸੇ।
ਕੱਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ।
ਟਰਰੈਡ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ।
ਦੋਹਰੇ ਟਾਇਰ ਨਜਹੜੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੱਨਸਆਂ
ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬੇਮੇਲ ਆਕਾਰ।
ਰੇਡੀਅਲ ਅਤੇ ਬਾਇਸ-ਪਲਾਈ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵਰਨਤਆ
ਨਿਆ।
ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਨਤੜਕੇ ਵਾਲਵ ਸਟੈਮ (valve stems)
ਬੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਪਹੀਏ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਰੂਵ ਕੀਤੇ, ਨਰਕੈਪ ਕੀਤੇ,
ਨਰਟਰਰੈਨਡਡ ਟਾਇਰ। ਇਨਹਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਨਤੜਕੇ ਡਰੰਮ।
ਤੇਲ, ਿਰਰੇਸ, ਜਾਂ ਬਰਰੇਕ ਤਰਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁ ਜਾਂ ਪੈਡ।
ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਿ ਨਾਲ ਪਤਲੇ ਘਸੇ ਹੋਏ, ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁ।

ਸਟੀਅਖਰੰਗ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨੁਿਸ

2.1.3 – ਿੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
•
•

ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮ।
ਪਹੀਏ ਦੇ ਨੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨੱਟ
ਨਢੱਲੇ ਹਨ (ਕਸਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ)। ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਥੋੜਹਰੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨੱਟਾਂ ਦੀ ਕਸਾਵਟ ਦੀ ਮੁੜ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਲਾਪਤਾ ਕਲੰਪ, ਸਪੈਸਰਸ, ਸਟੱਡ, ਜਾਂ ਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਖ਼ਤਰਾ।
ਬੇਮੇਲ, ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਤੜਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਨਰੰਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਹੀਏ ਜਾਂ ਨਰਮ ਨਜਨਹਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਨਡੰਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ
ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਿੁੰਮ ਨੱਟ , ਬੋਲਟ, ਕੋਟਰ ਕੁੰਜੀਆਂ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੁਰਜ਼ੇ।
ਝੁਕੇ, ਨਢੱਲੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਕਾਲਮ,
ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਨਿਅਰ ਬਕਸਾ, ਜਾਂ ਟਾਇ ਰੋਡ।
ਜੇ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਲੈਸ ਹੋਵੇ, ਪਾਈਪਾਂ, ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪੱਧਰ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ; ਅਤੇ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਵੀਲ ਨਵੱਚ 10 ਨਡਿਰੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ (20 ਇੰਚ ਦੇ
ਸਟੀਅਨਰਿ
ੰ ਪਹੀਏ ਦੇ ਨਰਮ ਤੇ ਲਿਭਿ 2 ਇੰਚ ਦੀ ਮੂਵਮੈਟ
ਂ ) ਦੀ
ਪਲੇ, ਿੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸਕ
਼ ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ 2.1
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ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨੁਿਸ
ਸਸਪੈਸ਼
ਂ ਨ ਪਰਰਣਾਲੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਚੁਕ
ੱ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਲਾਂ
ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਸਪਂੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਹੁਤ
ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੱਭੋ:
•

ਸਪਨਰੰਿ ਹੈਂਿਰ ਜੋ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਨਥਤੀ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ 2.2 ਵੇਖੋ।

•
•
•
•
•

ਇਕ ਬਹੁ-ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਸਪਨਰੰਿਾਂ ਨਵੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਤੀਆਂ
ਜੋ ਸਨਥਤੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟਾਇਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ
ਨਹੱਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾੱਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ।
ਟੌਰਕ ਰਾੱਡ ਜਾਂ ਆਰਮ, ਯੂ-ਬੋਲਟ, ਸਪਨਰੰਿ ਹੈਂਿਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ
ਐਕਸਲ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨਨੰਿ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਜੋ ਨਤੜਕੇ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ
ਹਨ।
ਹਵਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਰਰਣਾਲੀ ਜੋ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀ
ਹੈ। ਤਸਵੀਰ 2.4 ਵੇਖੋ।
ਕੋਈ ਵੀ ਨਢੱਲੇ, ਨਤੜਕੇ, ਟੁੱਟੇ ਜਾਂ ਿੁੰਮ, ਿਰਰੇਮ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ।
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ਤਸਵੀਰ 2.2

ਖਤੜਿੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਸਪਖਰੰਗ ਹੈਂਗਰ
•

ਨਕਸੇ ਵੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਸਪਨਰੰਿ ਨਵੱਚ ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ
ਸਪਨਰੰਿ। ਜੇ ¼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਇਹ ਵਾਹਨ ਨੂੰ
“ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਿਾ” ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਤਸਵੀਰ 2.3 ਵੇਖੋ।

ਖਨਿਾਸ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨੁਿਸ
ਇਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਨਕਾਸ ਪਰਰਣਾਲੀ, ਕੈਬ ਜਾਂ ਸਲੀਪਰ ਬਰਥ ਨਵੱਚ
ਜ਼ਨਹਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਭੋ:
•
•
•
•

ਨਢੱ ਲੇ , ਟੁੱ ਟੇ , ਜਾਂ ਿੁੰ ਮ ਨਨਕਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ , ਮਿ਼ ਲ ਰ,
ਟੇਲਪਾਈਪਾਂ ਜਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਸਟੈਕ।
ਨਢੱਲੀਆਂ, ਖਰਾਬ, ਜਾਂ ਿੁੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਰੇਕਟਾਂ, ਕਲੈਂਪਾਂ,
ਬੋਲਟ, ਅਤੇ ਨੱਟ।
ਨਨਕਾਸ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਨਜਆਂ ਦੀ ਈਂਧਣ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਨਾਲ
ਰਿੜ, ਟਾਇਰ, ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੱਸੇ।
ਨਨਕਾਸ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਜੋ ਲੀਕ ਹਨ।

ਤਸਵੀਰ 2.3
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ਆਪਾਤਿਾਲੀਨ ਉਪਿਰਣ

ਿਦਮ 2: ਇੰਜਣ ਡੱਬੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰੋ

ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੱਭੋ:

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਨਕ ਪਾਰਨਕੰਿ ਬਰਰੇਕ ਲਾਿੂ ਹਨ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਪਹੀਏ ਜਾਮ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੱਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਬ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਕਰੋ (ਨਢੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ੱ
ਨੂੰ ਸੁਰਨਖਅਤ
ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਡੱਿ ਨਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕਣ),
ਜਾਂ ਇੰਜਣ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲਹਰ ਨਦਓ। ਹੇਠ ਨਲਨਖਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਰੋ:

•
•

ਅੱਿ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ
ਵਾਧੂ ਨਬਜਲੀ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚ ਸਰਕਟ ਬਰਰੇਕਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ)।
• ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਯੰਤਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 3
ਲਾਲ ਪਰਰਨਤਭਾਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਨਤਕੋਨ, 6 ਨਿਊਜ਼, ਜਾਂ 3 ਤਰਲ
ਬਰਨਨੰਿ ਿਲੇਅਰ)।
ਿਾਰਗੋ (ਟਰਿ
ੱ )। ਤਹਾ
ੁ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਟਰਕ
ੱ
ਓਵਰਲੋਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਕਾਰਿੋ ਸੰਤੁਨਲਤ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਿੋ ਨਵੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਿਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਿਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਲੈਕਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਿੀ।

2.1.4 – ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਟੈਸਟ
ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ
ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਿੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟੈਸਟ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ਨਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ
ਲਈ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਪਰਰੀਨਖਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾਵੇਿਾ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰੋਿੇ ਅਤੇ ਨਕਉਂ। ਹੇਠ ਨਦੱਤੀ 7-ਪੜਾਵੀਂ ਜਾਂਚ ਨਵਧੀ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਹੋਵੇਿੀ।

2.1.5 – 7-ਪੜਾਵੀਂ ਜਾਂਚ ਖਵਧੀ
ਜਾਂਚ ਦੀ ਖਵਧੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਦਮ ਨਸੱਖ ਸਕੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੁੱਲੋਂ ਨਾ।
ਵਾਹਨ ਿੋਲ ਜਾਓ। ਆਮ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਿੱਡੀ ਦਾ ਇਕ
ਪਾਸੇ ਝੁਕਾਅ ਦੇਖੋ। ਤਾਜ਼ੇ ਤੇਲ, ਕੂਲੈਂਟ, ਿਰੀਸ, ਜਾਂ ਈਂਧਣ ਲੀਕ ਲਈ
ਵਾਹਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ। ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਬਨਧਤ ਖਤਨਰਆਂ ਲਈ
ਿੱਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ (ਲੋਕ, ਹੋਰ ਿੱਡੀਆ,ਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨੀਵਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਅੰਿ ਆਨਦ।)

ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਗਾਈਡ
ਿਦਮ 1: ਵਾਹਨ ਦਾ ਸੰਿੇਪ ਵੇਰਵਾ
ਆਿਰੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਖਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਿਰੋ। ਡਰਾਇਵਰਾਂ
ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਇਕ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਨਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ
ਪਸਕ
ੈ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨਰਪੋਰਟ ਨਵੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਆਈਟਮ ਦੀ
ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਨਖਆ ਨੂੰ ਪਰਰਭਾਨਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਨਰਪੋਰਟਾਂ ਨਵੱਚ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਕ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਿਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਰਿ ਤਾਂ ਹੀ ਨਰਪੋਰਟ 'ਤੇ
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨੁਕਸ ਦੇਖੇ ਿਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਨਕ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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•
•
•

ਇੰਜਣ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪੱਧਰ।
ਰੇਡੀਏਟਰ ਨਵੱਚ ਕੂਲੈਂਟ ਦਾ ਪੱਧਰ; ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਨਥਤੀ
ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਤਰਲ ਦਾ ਪੱਧਰ;ਪਾਇਪ ਦੀ ਸਨਥਤੀ (ਜੇ ਇਸ
ਤਰਹਰਾਂ ਲੈਸ ਹੋਵੇ)
• ਨਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾੱਸ਼ਰ ਤਰਲ ਦਾ ਪੱਧਰ।
• ਬੈਟਰੀ ਤਰਲ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੰਧਨ (ਬੈਟਰੀ ਦੂਜੀ ਥਾਂ
‘ਤੇ ਸਨਥਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)
• ਆਟੋਮੈਨਟਕ ਟਰਰਾਂਸਨਮਸ਼ਨ ਤਰਲ ਦਾ ਪੱਧਰ (ਇੰਜਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ
ਰਨਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)
• ਕਸਾਅ ਅਤੇ ਬਹੁ ਤ ਨਜ਼ ਆ ਦਾ ਘਸਾਈ) ਲਈ ਬੈ ਟ ਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਚ
ਕਰ(ੋ ਅਲਟਰਨੇਟਰ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੰਪ, ਹਵਾ ਕੰਪਰਰਸ
ੈ ਰ। ਇਹ ਪਤਾ
ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਹੋਏ
ਤਾਂ ਉਨਹਰਾਂ ਨਵਚ ਨਕੰਨਾ "ਕਸਾਅ" ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
• ਲੀਕ (ਈਂ ਧ ਣ, ਕੂ ਲੈਂ ਟ , ਤੇ ਲ , ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਨਰੰ ਿ ਤਰਲ,
ਹਾਈਡਰਰੌਨਲਕ ਤਰਲ, ਬੈਟਰੀ ਤਰਲ) ਲਈ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
• ਤਰੇੜ ਅਤੇ ਘਸਾਈ ਲਈ ਇਲੈਕਨਟਰਕ
ਰ ਲ ਵਾਇਨਰਿ
ੰ ਇਨਸੂਲਸ
ੇ ਨ
਼
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਹੁੱਡ, ਕੈਬ, ਜਾਂ ਇੰਜਣ ਡੱਬੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਕਰੋ।

ਿਦਮ 3: ਇੰਜਣ ਚਾਲੂ ਿਰੋ ਅਤੇ ਿੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਿਰੋ
ਅੰ ਦ ਰ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇੰ ਜ ਣ ਚਾਲੂ ਿਰੋ
•
•
•
•

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਪਾਰਨਕੰਿ ਬਰਰੇਕ ਲਾਿੂ ਹੈ।
ਨਿਅਰਨਸ਼ਿਟ ਨੂੰ ਨਨਉਟਰਰਲ ਨਵੱਚ ਪਾਓ (ਜਾਂ ਜੇ ਆਟੋਮੈਨਟਕ ਹੈ
ਤਾਂ "ਪਾਰਕ ਕਰੋ")।
ਇੰਜਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ; ਅਜੀਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।
ਜੇ ਲੈਸ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਐਂਟੀ-ਲਾਕ ਬਰਨਕ
ਰੇ ਿ
ੰ ਨਸਸਟਮ (ABS) ਇੰਡੀਕੇਟਰ
ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਡੈਸ਼ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਦੀ ਰਨਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏ
ਬੀ ਐਸ (ABS)ਸਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸਰਿ
ਟਰਰੇਲਰ ਲਈ, ਜੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਰਨਹੰਦੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS)ਸਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੇ ਜ ਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਿੋ

ਖਨਯੰ ਤ ਰਣਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇ ਿੋ

•

ਨਢੱਲੇਪਨ, ਨਚਪਕਾਉਪਨ, ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਿ਼ਲਤ ਸੈਨਟੰਿ ਲਈ, ਹੇਠ
ਨਦੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ:

•

•
•
•
•

ਤੇਲ ਦੇ ਦਬਾਅ। ਇੰਜਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਨਕੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਪਰਰੈਸ਼ਰ ਆਮ ਵਾਂਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ 2.5 ਵੇਖੋ।
ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ। ਦਬਾਅ 50 ਤੋਂ 90 ਪੌਂਡ ਪਰਰਤੀ ਸਕੁਏਅਰ ਇੰਚ
(PSI) 3 ਨਮੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਟ-ਆਉਟ ਲਈ
ਹਵਾਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 120-140 ਪੀ ਐਸ ਆਈ
(psi))। ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ।
ਐਮਮੀਟਰ (Ammeter) ਅਤ/ੇ ਜਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ (voltmeter)।
ਸਧਾਰਨ ਸੀਮਾ ਨਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿੂਲੈਂਟ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ। ਆਮ ਓਪਰੇਨਟੰਿ ਰੇਂਜ ਨਵੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ
ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੰਜਣ ਤੇਲ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਓਪਰੇਨਟੰਿ ਰੇਂਜ ਨਵੱਚ ਹੌਲੀਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬੱਜ਼ਰ ਤੇਲ, ਕੂਲੈਂਟ, ਚਾਰਨਜੰਿ ਸਰਕਟ
ਚੇਤਾਵਨੀ, ਅਤੇ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁੱਝ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•
•
•
•

•
•
•
•
•

ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਵੀਲ।
ਕਲੱਚ।
ਐਕਸਲਰੇਟਰ ("ਿੈਸ ਪੈਡਲ")
ਬਰਰੇਕ ਨਨਯੰਤਰਣ:
— ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬਰਰੇਕ।
— ਟਰਰੇਲਰ ਬਰਰੇਕ (ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ)।
— ਪਾਰਨਕੰਿ ਬਰਰੇਕ
— ਨਰਟਾਰਡਰ ਨਨਯੰਤਰਣ (ਜੇ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚ ਹੈ)।
ਟਰਰਾਂਸਨਮਸ਼ਨ ਨਨਯੰਤਰਣ
ਇੰਟਰ-ਐਕਸਲ ਨਡਫ਼ਰੇਨਨਸ਼ਅਲ ਜਾਮ (ਜੇ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚ ਹੈ)।
ਹੌਰਨ
ਨਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਈਪਰ/ਵਾਸ਼ਰ
ਲਾਈਟਾਂ।
— ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ।
— ਨਡਮਰ ਸਨਵੱਚ।
— ਟਰਨ ਨਸਿਨਲ।
— 4-ਤਰਫ਼ਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਲੈਸ਼ਰ
— ਪਾਰਨਕੰਿ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਪਛਾਣ, ਮਾਰਕਰ ਸਨਵੱਚ (ਸਨਵੱਚਾਂ)

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖਵੰ ਡ ਸ਼ ੀ ਲਡ ਦੀ ਜਾਂ ਚ ਿਰੋ
• 5-20 lit~~ (PSI):
• 35-75 lft ~~(PSI):

• 'i'i'mn, We cl@T, ttr-lik cJ@T

~d3~:
38 tft lffi'il ftfuo 3t.ft oTB ~~~-a
ਤਸਵੀਰ 2.5

ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਧੂੜ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਨਟੱਕਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੜਚਨਾਂ ਲਈ
ਦਰਪਣ ਅਤੇ ਨਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਲੌੜੀਂਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਿ ਅਤੇ
ਨਵਵਸਨਥਤ ਕਰੋ।

ਐਮਰਜਂੈ ਸ ੀ ਉਪਿਰਣ ਦੀ ਜਾਂ ਚ ਿਰੋ
ਸੁਰੱਨਖਆ ਸਾਧਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ:
•
•
•

ਵਾਧੂ ਨਬਜਲੀ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚ ਸਰਕਟ ਬਰਰੇਕਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ)।
3 ਲਾਲ ਨਰਿਲੈਕਨਟਵ ਨਤਕੋਣ, 6 ਨਿਊਜ਼, ਜਾਂ 3 ਤਰਲ ਬਰਨਨੰਿ
ਿਲੇਅਰ।
ਸਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰੇਨਟਡ ਅੱਿ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ।
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ਨਵਕਲਨਪਕ ਆਈਟਮਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ:
•
•
•
•

ਚੇਨਾਂ (ਨਜੱਥੇ ਸਰਦ ਰੁਤ
ੱ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ)
ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਪਕਰਣ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਰਪੋਰਨਟੰਿ ਨਕੱਟ (ਪੈਕੇਟ)।

ਸੁ ਰੱ ਖ ਿਆ ਬੈ ਲ ਟ ਦੀ ਜਾਂ ਚ ਿਰੋ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਨਕ ਸੁਰੱਨਖਆ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਲੱਿੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਨਵਵਸਨਥਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਚਕ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਘਸੀ
ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਿਦਮ 4: ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਿਰ ਖਦਓ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਿਰੋ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਪਾਰਨਕੰਿ ਬਰਰੇਕ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਬੰਦ
ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁੰਜੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੈੱਡਲਾਈਟ (ਘੱਟ ਬੀਮ) ਅਤੇ
4-ਤਰਫ਼ਾ ਐਮਰਜਸ
ੈਂ ੀ ਿਲੈਸਰ
਼ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਨਕਲੋ।

ਿਦਮ 5: ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰ ਿੇ ਜਾਂਚ ਿਰੋ
ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਨਕ ਘੱਟ ਬੀਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ 4-ਤਰਫ਼ਾ ਿਲੈਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:
•
•
•
•

ਡੀਮਰ ਸਨਵੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਹੈੱਡਲਾਈਟਸ ਅਤੇ 4-ਤਰਫ਼ਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਲੈਸ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰੋ
ਪਾਰਨਕੰਿ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਸਾਈਡ ਮਾਰਕਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲਾਈਟਾਂ
ਚਾਲੂ ਕਰੋ।
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਦੇ ਨਸਿਨਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਆਮ
•
•

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਨਜਉਂ ਨਜਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਨਰਿਲੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਿ ਕਰੋ।

ਿੱ ਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮੂ ਹ ਰਲੀ ਸਸਪਂੈ ਸ਼ ਨ
•
•

ਿੱ ਬ ੀ ਮੂ ਹ ਰਲੀ ਬਰਰੇ ਿ
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
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ਪਾਰਨਕਿ
ੰ , ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਿ਼, ਸੰਚਾਨਲਤ
ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੰਿ ਨਵੱਚ ਹਨ(ਅਿਲੀਆਂ ਐਂਬਰ ਰੰਿ ਦੀਆਂ ਹਨ)।
ਨਰਿਲੈਕਟਰਜ਼ ਸਾਿ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਿ
ੰ (ਅਿਲੇ ਐਂਬਰ ਰਿ
ੰ ਦੇ) ਹਨ।
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਨਸਿਨਲ ਲਾਈਟ ਸਾਿ, ਸੰਚਾਨਲਤ ਅਤੇ
ਸਹੀ ਰਿ
ੰ ਦੀ (ਮੂਹਰਲੇ ਸੰਕਤ
ੇ ਾਂ ਤੇ ਐਂਬਰ ਜਾਂ ਨਚੱਟਾ) ਹੈ।

ਸੱ ਜ ਾ ਪਾਸਾ
•

•

ਪਹੀਏ ਅਤੇ ਨਰਮ ਦੀ ਸਨਥਤੀ - ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਤਾ, ਮੁੜੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ
ਸਪੇਅਰ ਸਟੱਡ, ਕਲੈਂਪਾਂ, ਲਿ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਮੇਲਤਾ ਦੇ ਕੋਈ
ਵੀ ਸੰਕੇਤ।
ਟਾਇਰ ਦੀ ਸਨਥਤੀ -ਸਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਿੁਲਾਵਟ, ਵਾਲਵ ਸਟੈਮ ਅਤੇ
ਕੈਪ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿੰਭੀਰ ਕਟ, ਿੁਲਾਵਟ ਜਾਂ ਟਰਰੈਡ
ਦਾ ਨਘਸਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੰਿਾਲ ਲੱਿੇ ਹੋਏ ਨੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ,
ਜੋ ਨਕ ਨਢੱਲੇਪਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੱਬ ਦਾ ਤੇਲ ਪੱਧਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੀਕ ਨਹੀਂ।

ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਿ ਕਰੋ।
ਸਹੀ ਸਪਨਰੰਿ ਤਣਾਅ ਲਈ ਨਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਈਪਰ ਆਰਮ ਵੇਖੋ।
ਨੁਕਸਾਨ, "ਸਖ਼ਤ" ਰਬੜ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਆ ਲਈ ਵਾਈਪਰ ਬਲੇਡ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਖਰਫਲੈ ਿ ਟਰਜ਼

•
•

•

ਮੂਹਰਲੇ ਐਕਸਲ ਦੀ ਸਨਥਤੀ।
ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ।
— ਕੋਈ ਨਢੱਲੇ, ਘਸੇ ਹੋਏ, ਝੁਕੇ ਹੋਏ, ਖਰਾਬ, ਜਾਂ ਿੁੰਮ ਹੋਏ ਪੁਰਜ਼ੇ
ਨਹੀਂ ਹਨ।
— ਨਢੱਲੇਪਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਨਵਧੀ ਨੂੰ
ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਖਵੰ ਡ ਸ਼ ੀ ਲਡ ਦੀ ਹਾਲਤ

•

ਿੱ ਬ ਾ ਮੂ ਹ ਰਲਾ ਪਹੀਆ

ਬਰਰੇਕ ਡਰੰਮ ਜਾਂ ਨਡਸਕ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਮੂ ਹ ਰਲਾ

ਿੱ ਬ ਾ ਮੂ ਹ ਰਲਾ ਪਾਸਾ
ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਪਨਰਿ
ੰ , ਸਪਨਰੰਿ ਹੈਂਿਰ, ਸੰਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਯੂ-ਬੋਲਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ।
ਸ਼ਾੱਕ ਐਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੀ ਸਨਥਤੀ

ਸੱਜਾ ਮੂਹਰਲਾ ਪਾਸਾ: ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਨਜਵੇਂ ਖੱਬੇ
ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਕੈਬ ਜਾਮ ਸੁੱਰਨਖਅਤ ਹਨ
(ਜੇ ਕੈਬ -ਇੰਜਣ ਉਪਰ ਨਡਜਾਈਨ ਹੈ)।
ਸੱਜਾ ਈਂਧਣ ਟੈਂਕ:
— ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਾਇਆ ਨਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੁੱਨਟਆ, ਜਾਂ
ਲੀਕ ਨਹੀਂ।
— ਈਂਧਣ ਕਰਾਸਓਵਰ ਲਾਈਨ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੈ।
— ਟੈਂਕ (ਟੈਂਕਾਂ) ਨਵੱਚ ਕਾਿੀ ਈਂਧਣ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੈ
— ਕੈਪ (ਕੈਪਾਂ) ਚਾਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹਨ

ਖਦਿਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਪੁ ਰ ਖਜਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਸਸਪੈਂ ਸ਼ ਨ

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

ਇੰਜਣ ਦਾ ਨਪਛਲਾ ਪਾਸਾ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰਰਾਂਸਨਮਸ਼ਨ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਨਕਾਸ ਨਸਸਟਮ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੈ, ਲੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ, ਈਂਧਣ
ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਹ ਨਰਹਾ।
ਿਰਰੇਮ ਅਤੇ ਕਰੌਸਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋੜ ਜਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਵਾ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਨਟਰਰਕਲ ਵਾਇਨਰੰਿ ਿਟਣ, ਰਿੜਨ,
ਜਾਂ ਨਘਸਾਅ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਟਾਇਰ ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਰੈਕ ਟੁੱਨਟਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜੇ ਇਸ
ਤਰਹਰਾਂ ਲੈਸ ਹੋਵੇ)
ਵਾਧੂ ਟਾਇਰ ਤੇ/ਜਾਂ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਰੈਕ ਨਵੱਚ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ
ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਪਨਹਆ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ (ਸਹੀ ਆਕਾਰ, ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਿੁੱਨਲਆ ਹੋਇਆ)

ਿਾਰਗੋ ਦੀ ਸੁ ਰੱ ਖ ਿਆ (ਟਰੱ ਿ )
•
•
•
•
•
•

ਕਾਰਿੋ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਰੇਰਸਡ, ਸੰਿਲ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਨਨਹਰਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਨਦ।
ਹੈਡਰ ਬੋਰਡ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੈ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ)
ਸਾਈਡ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਟੈਕ ਕਾਿ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਨਨਰਧਾਰਤ ਹੋਣ (ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ
ਲੈਸ ਹੋਵੇ)।
ਕੈਨਵਸ ਜਾਂ ਟਾਰਪ (ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ) ਸ਼ੀਨਸ਼ਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ, ਨਬਲੋਇੰਿ
ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੈ।
ਜੇ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਚੰਨਹਰ (ਝੰਡੇ, ਲੈਂਪ ਅਤੇ
ਨਰਿਲੈਕਟਰਜ਼) ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਲਿਾਏ ਿਏ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੌੜੀਂਦੇ ਪਨਰਮਟ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਵੱਚ ਹੋਣ।
ਕਰਬਸਾਈਡ ਕਾਰਿੋ ਡੱਬੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ਼ ਚੰਿੀ ਹਾਲਤ ਨਵੱਚ ਹਨ,
ਸੁਰਨਖਅਤ
ੱ
ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤ,ੇ ਕੁਡ
ੰ ੇ ਲੱਿ/ੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਲੌੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਰਨਖਆ
ੱ
ਸੀਲਾਂ ਨਟਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਹਨ।

•
•
•
•

ਬਰਰੇ ਿ ਾਂ
•
•
•

•

•
•
•

ਪਹੀਏ ਅਤੇ ਨਰਮ ਦੀ ਹਾਲਤ - ਕੋਈ ਲਾਪਤਾ, ਮੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਟੁਟ
ੱ ੇ ਹੋਏ
ਸਪੈਸਰ, ਸਟੱਡ, ਕਾਲੀਪਾਂ ਜਾਂ ਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸਨਥਤੀ - ਸਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਿੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਵਾਲਵ ਸਟੇਮ
ਅਤੇ ਕੈਪਸ ਠੀਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿੰਭੀਰ ਕਟ, ਵਾਧੂ ਿੁਲਾਵਟ
ਜਾਂ ਟਰਰੈਡ ਦਾ ਨਘਸਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿੜਦੇ ਨਹੀਂ,
ਅਤੇ ਉਨਹਰਾਂ ਨਵੱਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਿਨਸਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਾਇਰ ਇਕੋ ਪਰਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨਮਸ਼ਰਤ ਰੇਡੀਅਲ ਅਤੇ
ਬਾਇਸ ਨਕਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਾਇਰ ਇਕੋ ਮੇਲ ਦੇ ਹਨ (ਇੱਕੋ ਅਕਾਰ)।
ਪਹੀਏ ਦੇ ਬੇਅਨਰੰਿ/ ਸੀਲਾਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬਰਰੇਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ
ਬਰਰੇਕ ਡਰੰਮ (ਡਰੰਮਾਂ) ਜਾਂ ਨਡਸਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ - ਰਿੜਨ ਕਾਰਨ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਰਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।

ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਖਰਫਲੈ ਿ ਟਰਜ਼
•
•

ਸਾਈਡ-ਮਾਰਕਰ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਿ਼ ਹਨ, ਸੰਚਾਨਲਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੰਿ
ਦੀਆਂ ਹਨ (ਨਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲ, ਹੋਰ ਐਂਬਰ)।
ਸਾਈਡ-ਮਾਰਕਰ ਨਰਿਲੈਕਟਰਜ਼ ਸਾਿ਼ ਹਨ, ਸੰਚਾਨਲਤ ਅਤੇ ਸਹੀ
ਰੰਿ ਦੇ ਹਨ (ਨਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲ, ਹੋਰ ਐਂਬਰ)।

ਖਪਛਲਾ ਪਾਸਾ
•

ਸੱ ਜ ਾ ਖਪਛਲਾ ਖਹੱ ਸ ਾ
•

ਸਪਨਰਿ
ੰ , ਸਪਨਰੰਿ ਹੈਂਿਰ, ਸੰਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਯੂ-ਬੋਲਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ।
ਐਕਸਲ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹਨ।
ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਲ, ਨਲਊਬ (ਨਿਅਰ ਤੇਲ) ਨੂੰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੌਰਕ ਰਾੱਡ ਆਰਮਸ ਅਤੇ ਬੂਨਸ਼ੰਿਸ ਦੀ ਸਨਥਤੀ।
ਸ਼ਾੱਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੀ ਹਾਲਤ।
ਜੇ ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਐਕਸਲ ਲੱ ਨ ਿਆ ਹੈ , ਤਾਂ
ਨਲਿਟ ਦੀ ਨਵਧੀ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਹਵਾ ਚਾਨਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਕ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਏਅਰ ਰਾਈਡ ਦੇ ਪੁਰਨਜਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ।

•
•
•
•
•

ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਨਰਿਲੈਕਟਰਜ਼।
— ਨਪਛਲੀਆਂ ਕਲੀਅਰਂੈ ਸ ਅਤੇ ਸ਼ ਨ ਾਖਤੀ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਿ਼ ,
ਸੰਚਾਨਲਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੰਿ ਦੀਆਂ (ਨਪੱਛੇ ਲਾਲ) ਹਨ।
— ਨਰਿਲੈਕਟਰਜ਼ ਸਾਿ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੰਿ ਦੇ ਹਨ (ਨਪਛਲੇ ਪਾਸੇ
ਲਾਲ)।
— ਟੇਲਲਾਈਟਸ ਸਾਿ਼, ਸੰਚਾਨਲਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੰਿ ਦੀਆਂ (ਨਪੱਛੇ
ਲਾਲ) ਹਨ।
— ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੰਿ
ਦੇ ਹਨ (ਨਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲ, ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਐਂਬਰ)।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਮੌਜੂਦ, ਸਾਿ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੈ।
ਸਪਲੈਸ਼ ਿਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਢੰਿ ਨਾਲ
ਲੱ ਿੇ ਹੋ ਏ ਹਨ, ਜ਼ ਮ ੀਨ ਨਾਲ ਨਘਸੜਦੇ ਨਹੀਂ , ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਨੂੰ
ਰਿੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਾਰਿੋ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੈ (ਟਰੱਕ)।
ਕਾਰਿੋ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਰੇਰਸਡ, ਸੰਿਲ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਨਨਹਰਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਨਦ।
ਟੇਲਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹਨ।
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•
•
•

•

ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੇਟ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ
ਸਾਕਟਾਂ ਨਵੱਚ ਠੀਕ ਤਰਹਰਾਂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹਨ।
ਕੈਨਵਸ ਜਾਂ ਟਾਰਪ (ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ) ਨਪਛਲੇ ਸ਼ੀਨਸ਼ਆਂ ਜਾਂ ਨਪਛਲੀਆਂ
ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ, ਲਨਹਰਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹੀ
ਤਰਹਰਾਂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵੱਧ-ਲੰਬਾਈ ਜਾਂ ਵੱਧ-ਚੌੜਾਈ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਸਾਰੇ
ਨਚੰਨਹਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਲਾਈਟਾਂ/ਝੰਡੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ
ਲਿਾਏ ਿਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੌੜੀਂਦੇ ਪਰਨਮਟ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ
ਨਵੱਚ ਹਨ।
ਨਪਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹਨ, ਕੁੰਡੀ ਲਿ
ੱ ੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਜਾਮ ਹਨ।

ਿੱ ਬ ਾ ਪਾਸਾ
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਨਜਵੇਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ:
•
•
•
•
•
•
•
•

ਬੈਟਰੀ (ਬੈਟਰੀਆਂ) (ਜੇ ਇੰਜਣ ਡੱਬੇ ਨਵੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਿੀਆਂ)।
ਬੈਟਰੀ ਬਕਸਾ (ਬਕਸੇ) ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਿੇ
ਹਨ।
ਬਕਸੇ ਨਵੱਚ ਇਕ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਕਵਰ ਹੈ
ਬੈਟਰੀ (ਬੈਟਰੀਆਂ) ਨਹਲਜੁਲ ਦੇ ਨਖਲਾਿ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹਨ।
ਬੈਟਰੀ (ਬੈਟਰੀਆਂ) ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੈਟਰੀ (ਬੈਟਰੀਆਂ) ਨਵੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਸਹੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ (ਰੱਖਰਖਾਅ ਨਾ ਮੰਿਣ ਵਾਲੀ ਨਕਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)
ਸੈੱਲ ਕੈਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਕੱਸੇ ਹਨ (ਰੱਖਰਖਾਅ ਨਾ ਮੰਿਣ ਵਾਲੀ ਨਕਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)
ਸੈੱਲ ਕੈਪਸ ਨਵੱਚ ਵੈਂਟ ਬਾਹਰੀ ਸਮੱਿਰੀ ਤੋਂ ਮੁਿਤ ਹਨ (ਰੱਖ-ਰਖਾਅ
ਨਾ ਮੰਿਣ ਵਾਲੀ ਨਕਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)

ਿਦਮ 6: ਖਸਗਨਲ ਲਾਈਟਾਂ ਵੇਿੋ
ਅੰ ਦ ਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰ ਦ ਿਰੋ
•
•
•

ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਸਟਾਪ ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੋ (ਟਰਰੇਲਰ ਹੈਂਡ ਬਰਰੇਕ ਲਿਾਓ ਜਾਂ ਬਰਰੇਕ
ਪੈਡਲ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਰੱਖੋ)
ਖੱਬੇ ਮੁੜਨ ਵਾਨਲਆਂ ਨਸਿਨਲ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।

ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਚ ਿਰੋ
•

ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਨਸਿਨਲ ਲਾਈਟ ਸਾਿ, ਸੰਚਾਨਲਤ ਅਤੇ
ਸਹੀ ਰੰਿ ਦੀ (ਮੂਹਰਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੇ ਐਂਬਰ ਜਾਂ ਨਚੱਟਾ) ਹਨ
• ਨਪਛਲੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਨਸਿਨਲ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਟੋਪ
ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਿ, ਸੰਚਾਨਲਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੰਿ ਦੀਆਂ (ਲਾਲ, ਪੀਲਾ ਜਾਂ
ਐਂਬਰ) ਹਨ।
ਨੋਟ ਿਰੋ: ਬਰਰੇਕ, ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਸਿਨਲ, ਅਤੇ 4-ਤਰਫ਼ਾ ਿਲੈਸ਼ਰ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਵਾਹਨ ਖਵੱ ਚ ਜਾਓ
•
•
•
•

ਜੋ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਲਈ ਲੌੜੀਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ
ਕਰੋ।
ਸਾਰੇ ਲੌੜੀਂਦੇ ਕਾਿਜ਼ਾ,ਂ ਸਿ਼ਰ ਲਈ ਜਰੂਰਤਾਂ, ਪਰਨਮਟ ਆਨਦ ਲਈ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਕੈਬ ਨਵੱਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਢੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਕਰੋ (ਉਹ
ਨਨਯੰ ਤ ਰਣ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨਵੱ ਚ ਦਖ਼ ਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ)।
ਇੰਜਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਿਦਮ 7: ਇੰਜਣ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਿਰੋ
ਹਾਈਡਰੌਰ ਖ ਲਿ ਲੀਿ ਲਈ ਜਾਂ ਚ
ਜੇ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚ ਹਾਈਡਰਰੌਨਲਕ ਬਰਰੇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਰੇਕ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਨਤੰਨ ਵਾਰ
ਦਬਾਓ। ਨਿਰ ਪੈਡਲ ਤੇ ਸਨਥਰ ਦਬਾਅ ਲਿਾਓ ਅਤੇ 5 ਸਨਕੰਟਾਂ ਲਈ
ਰੱਖੋ। ਪੈਡਲ ਨਹਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਕ ਜਾਂ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਨਸਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ
ਕਰੋ। ਜੇ ਿੱਡੀ ਨਵੱਚ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਸ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਭਾਿ 5
ਅਤੇ 6 ਨਵੱਚ ਨਦੱਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰੋ।

ਬਰਰੇ ਿ ਪਰਰ ਣ ਾਲੀ
ਪਾਰਖਿੰਗ ਬਰਰੇਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰੋ
• ਸੁਰੱਨਖਆ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਲਿਾਓ।
• ਪਾਰਨਕੰਿ ਬਰਰੇਕ (ਕੇਵਲ ਪਾਵਰ ਇਕਾਈ) ਸੈੱਟ ਕਰੋ
• ਟਰੇਲਰ ਪਾਰਨਕੰਿ ਬਰਰੇਕ (ਜੇ ਲਾਿੂ ਹੋਵੇ) ਛੱਡੋ।
• ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਿਅਰ ਨਵੱਚ ਪਾਓ।
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਪਾਰਨਕੰਿ ਬਰਰੇਕ ਲੱਿ ਿਈ ਹੈ,
ਪਾਰਨਕੰਿ ਬਰਰੇਕ ਦੇ ਨਖਲਾਫ਼ ਅੱਿੇ ਨੂੰ ਚਲਾਓ।
• ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਪਾਰਨਕਿ
ੰ ਬਰਰਕ
ੇ ਸੈਟ
ੱ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਯੂਨਨਟ ਪਾਰਨਕਿ
ੰ ਬਰਕ
ਰੇ
(ਜੇ ਲਾਿੂ ਹੋਵੇ) ਨਾਲ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਕਦਮ ਦੁਹਰਾਓ।
• ਜੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ
ਠੀਕ ਕਰੋ।

ਸਰਖਵਸ ਬਰਰੇਿ ਦੀ ਰੁਿਣ ਦੀ ਖਿਖਰਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰੋ
•
•
•
•
•

5 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਦੀ ਰਿਤਾਰ ਤੇ ਜਾਓ
ਬਰਰੇਕ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕੋ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ "ਨਖੱਚਣ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਰਰੇਕ
ਦੀ ਸਮੱਨਸਆ।
ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਬਰਰੇਕ ਪੈਡਲ ਦਾ "ਮਨਹਸੂਸ" ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮ
ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੱਨਸਆ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੱਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਸੁਰੱਨਖਅਤ ਲੱਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਪਰਰਾਂਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਅਸੁਰੱਨਖਅਤ
ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

2.1.6 – ਇਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ

ਉਪਭਾਗ 2.1

ਖਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਹਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰੋ
ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਜਾਂ ਚ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
• ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ
• ਏਅਰ ਪਰਰੈਸ਼ਰ ਿੇਜ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਸ ਹਨ)।
• ਤਾਪਮਾਨ ਿੇਜ।
• ਦਬਾਅ ਿੇਜ।
• ਐਮਮੀਟਰ/ਵੋਲਟਮੀਟਰ
• ਸ਼ੀਨਸ਼ਆਂ ਦੀ।
• ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ।
• ਕਾਰਿੋ, ਕਾਰਿੋ ਕਵਰਾਂ ਦੀ।
• ਲਾਈਟਾਂ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ, ਸੁਣਦੇ, ਸੁੰਘਦੇ, ਜਾਂ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਜਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਜਾਂਚ। ਕਾਰਿੋ ਦੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ
ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਨਹਲੇ 50 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਹਰ 150 ਮੀਲ ਜਾਂ ਹਰ
3 ਘੰਨਟਆਂ (ਜੋ ਵੀ ਪਨਹਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਿੋ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2.1.7 – ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖਰਪੋਰਟ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਲਾਏ ਿਏ ਵਾਹਨ (ਵਾਹਨਾਂ) ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਤੇ ਨਲਖਤੀ
ਨਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇ ਜਾਂ
ਮਕੈਨੀਕਲ ਟੁੱਟਭੱਜ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਖਗਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰੋ
ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਨਰਪੋਰਟ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉਨਹਰਾਂ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਜਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ
ਨਰਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਇਕ ਨਦਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ,
ਅਿਲਾ ਡਰਾਇਵਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਿਾ ਜੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਲੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਨਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ?
3. ਸਟੀਅਰਨੰਿ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਹਨੱਸੇ ਦੱਸੋ।
4. ਕੁਝ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।
5. ਕਨਹੜੇ 3 ਕਨਸਮਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਉਪਕਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
6. ਿਰੰਟ ਟਾਇਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਰਰੈਡ ਡੂੰਘਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਟਾਇਰਾਂ
ਲਈ?
7. ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨਰਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।
8. ਪਹੀਏ ਦੇ ਬੇਅਰਨੰਿ ਦੀ ਸੀਲ ਦੀ ਚੈਕਨੰਿ ਕਨਓਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
9. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਿ ਦੇ ਜਨੰਨੇ ਰਨਿਲੈਕਟਨਵ ਤਨਕੋਣ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
10. ਤੁਸੀਂ ਲੀਕ ਲਈ ਹਾਈਡਰਰੌਲਨਕ ਬਰੇ
ਰ ਕਾਂ ਦੀ ਕਨਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ?
11. ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਨੱਚ ਸਟਾਰਟਰ ਸਵਨੱਚ ਕੁੰਜੀ
ਕਨਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
1.
2.

ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਨਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਰਾਂ ਸਾਨਰਆਂ
ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਪਭਾਿ 2.1 ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜਹਰੋ।
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2.2 – ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ
ਕਨਯੰਤਰਣ
ਿੱਡੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਿਤੀ
ਅਤੇ ਨਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਕਸੇ ਵਪਾਰਕ
ਵਾਹਨ ਦੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਕੰਮ ਲਈ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
• ਐਕਸਲਰੇਨਟੰਿ।
• ਸਟੀਅਨਰੰਿ।
• ਰੋਕਣਾ।
• ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਨਪੱਛੇ ਕਰਨਾ।
ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟਬੈਲਟ ਨੂੰ ਲਿਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਵਾਹਨ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਰਨਕੰਿ ਬਰਰੇਕ ਨੂੰ ਲਾਿੂ ਕਰੋ।

2.2.1 – ਐਿਸਲਰੇਖਟੰਗ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਪੱਛੇ ਨਾ ਰੂੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਪੱਛੇ ਨਕਸੇ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂਅਲ ਟਰਰਾਂਸਨਮਸ਼ਨ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਤਾਂ
ਬਰਰੇਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੱਚ
ਲਿਾਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪਾਰਨਕੰਿ ਬਰਕ
ਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਓ ਤਾਂ ਨਕ
ਨਪੱਛੇ ਰੁੜਨ ਤੋਂ ਬਨਚਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਰਨਕੰਿ ਬਰਰੇਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡੋ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਨਪੱਛੇ ਰੁੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਹੀ ਇੰਜਣ ਪਾਵਰ ਲਿਾਇਆ ਹੋਵੇ।
ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਰੇਲਰ ਤੇ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਇਕ ਟਰਰੇਲਰ ਬਰਰੇਕ ਹੈਂਡ ਵਾਲਵ
ਲੱਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੈਂਡ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਨਪੱਛੇ ਰੁੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਿ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨ ਨੂੰ
ਝਟਕਾ ਨਾ ਲੱਿੇ। ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਰਿ਼ਤਾਰ ਦੀ ਪਰਰਨਕਰਤੀ ਮਕੈਨੀਕਲ
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਟਰਰੇਲਰ ਨਖੱਚਣ ਵੇਲੇ, ਉਬੜ
ਖਾਬੜ ਰਿ਼ਤਾਰ ਜੋੜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਿੇ ਟਰਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਕ ਪੱਧਰੀ ਸਤਹਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਕਸਰ ਪਾਰਨਕੰਿ
ਬਰਰੇਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਬਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਬਰਿ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਜਦੋਂ ਟਰਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ
ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਡਰਾਇਵ ਪਹੀਏ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਨਯੰਤਰਣ ਿੁਆ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਜੇ ਡਰਾਇਵ ਪਹੀਏ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਟਰ
ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਚੱਕ ਲਓ।

2.2.2 – ਸਟੀਅਖਰੰਗ
ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਿੜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ
ਪਹੀਏ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਰਬ ਜਾਂ ਟੋਏ
ਨਵੱਚ ਵੱਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ।
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2.2.3 – ਰੋਿਣਾ
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਰਰਕ
ੇ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਿੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੌੜੀਂਦੇ ਬਰੇਕ
ਰ
ਦਬਾਅ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਹਨ ਦੀ ਿਤੀ ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਕੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨ
ਇਕ ਨਨਰਨਵਘਨ, ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਸਟਾਪ ਤੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂਅਲ
ਟਰਰਾਂਸਨਮਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਬਾਓ ਜਦੋਂ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਹੋਣ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2.2.4 – ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਪੱਛੇ ਿਰਨਾ
ਨਕਉਂਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਪੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਨਪੱਛੇ
ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਿੱਡੀ ਨਪੱਛੇ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਪਾਰਕ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਨਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਵੋ ਤਾਂ ਅੱਿੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਿ
ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੱਡੀ ਨੂੰ ਨਪੱਛੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ
ਸੁਰੱਨਖਆ ਨਨਯਮ ਹਨ:
•
•
•
•
•

ਸਹੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਮਾਰਿ 'ਤੇ ਦੇਖੋ।
ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸ਼ੀਨਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਪੱਛੇ ਆਓ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਪੱਛੇ ਆਓ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਸਾਈਡ
ਵੱਲ ਮੁੜੋ।
• ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਇਹ ਨਨਯਮ ਹੇਠ ਨਦੱਤੇ ਿਏ ਹਨ।

ਸਹੀ ਸਖਿਤੀ ਖਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਰੋ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚੰਿੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਨਪੱਛੇ ਜਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਸਨਥਤੀ ਿੱਡੀ ਨਪੱਛੇ
ਕਰਨ ਦੀ ਨਕਸਮ 'ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰੇਿੀ।
ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਦੇਿੋ ਸ਼ਰ
ੁ ।ੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿ਼ਰ ਦੀ ਲਾਈਨ
ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ
ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਪਰੋਕਤ, ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ੀਖਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ। ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਨਸਆਂ
ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਨਨਕਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਪੱਛੇ ਿਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ। ਨਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾਂ ਹੌਲੀ ਿੱਡੀ ਨੂੰ
ਨਪੱਛੇ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਨਰਵਰਸ ਨਿਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਿਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ
ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖਪੱਛੇ ਿਰੋ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜੋ। ਡਰਾਇਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ
ਵੱਲ ਨਪੱਛੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਪਛੇ
ੱ
ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਨਪੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ
ਦੀ ਨਖੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਿੱਡੀ ਦਾ ਨਪਛਲਾ ਨਹੱਸਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਰਾਇਵਰ-ਸਾਈਡ ਨਪੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ- ਭਾਵੇਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ ਇਸ ਸਨਥਤੀ ਨਵੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਨਲਜਾਣਾ। ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਦੀ ਹੈ।
ਇਿ ਹੈਲਪਰ ਵਰਤੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਉਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿੱਡੀ ਦੇ ਨਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਪੱਛੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ
ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। "ਰੋਕੋ" ਲਈ
ਨਸਿਨਲ ਤੇ ਸਨਹਮਤ ਹੋਵੋ।

2.2.5 – ਇਿ ਟਰਰੇਲਰ ਨਾਲ ਖਪੱਛੇ ਿਰਨਾ।
ਜਦੋਂ ਕਾਰ, ਨਸੱਧਾ ਟਰੱਕ, ਜਾਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਨਪੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਟੀਅਨਰਿ
ੰ ਚੱਕਰ
ਨੂੰ ਨਜਹੜੀ ਨਦਸ਼ਾ ਤੁਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੱਲ ਮੋੜੋ। ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਨਪੱਛੇ
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਉਲਟ ਨਦਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਮੋੜੋ। ਇਕ ਵਾਰ
ਟਰਰੇਲਰ ਮੁੜਨਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੇਰਲਰ ਦੇ ਨਪਛੇ
ੱ ਜਾਣ
ਲਈ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਟਰੇਰਲਰ ਨੂੰ ਨਪਛੇ
ੱ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਿੱਡੀ ਨੂੰ ਸਹੀ
ਸਨਥਤੀ ਨਵੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਸੱਧੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਪੱਛੇ
ਆ ਸਕੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਘੁਮਾਅਦਾਰ ਰਾਹ ਤੇ ਨਪੱਛੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਰਾਇਵਰ
ਦੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨਪੱਛੇ ਮੁੜੋ, ਤਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਪੱਛੇ ਮੋੜੋ
ਤਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੋ।
ਤੁਰੰਤ ਖਡਰਰਫਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਿਰੋ। ਨਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਿ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਨਕਲਨਦਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਡਰਰਿਟ ਦੀ ਨਦਸ਼ਾ ਨਵੱਚ
ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰੋ।
ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਜਦੋਂ ਨਪੱਛੇ ਮੋੜੋ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਸਥਾਨਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਲ-ਅੱਪਸ ਕਰੋ।

2.3 – ਕਗਅਰ ਬਦਲਣਾ
ਨਿਅਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਿਅਰ ਨਵੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਘੱਟ ਨਨਯੰਤਰਨ ਹੋਵੇਿਾ।

2.3.1 – ਮੈਨੂਅਲ ਟਰਰਾਂਸਖਮਸ਼ਨ
ਉਤਲਾ ਖਗਅਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੁਢ
ੱ ਲੀ ਖਵਧੀ। ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮੈਨਅ
ੂ ਲ
ਟਰਰਾਂਸਨਮਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨਵੱਚ ਿੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੋ
ਵਾਰ ਕਲੱਚ ਦੱਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਨਵਧੀ ਹੈ:
•

ਐਕਸਲਰੇ ਟ ਰ ਨੂੰ ਛੱ ਡੋ , ਕਲੱ ਚ ਨੂੰ ਦੱ ਬੋ , ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਵੱ ਚ
ਨਨਉਟਰਰਲ ਕਰੋ।
• ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡੋ।
• ਅਿਲੇ ਨਿਅਰ ਲਈ ਲੌੜੀਂਦੇ ਚੱਕਰ ਪਰਰਤੀ ਨਮੰਟ (RPM) ਤੱਕ
ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਿੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਨਦਓ (ਇਸ ਨਵੱਚ ਅਨਭਆਸ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)।
• ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਦੱਬੋ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਚ ਨਿਅਰ ਨਵੱਚ ਪਾਓ।
• ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਦਬਾਓ।
ਡਬਲ ਕਲੱਚਨਰੰਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਿੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਨਭਆਸ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਨਉਟਰਰਲ ਨਵੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਨਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਿਲੇ ਨਿਅਰ ਨਵੱਚ ਪਾਉਣ ਨਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ
ਅਨਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
ਨਨਉਟਰਰਲ ਨਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸੜਕ ਦੀ ਿਤੀ ਨਾਲ
ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜਣ ਦੀ ਿਤੀ ਵਧਾਓ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਖਿ ਿਦੋਂ ਤਬਦੀਲ ਿਰਨਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:
•

ਇੰ ਜ ਣ ਦੀ ਸਪੀਡ (rpm) ਵਰਤੋ । ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਲਈ
ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਮੈਨਅ
ੂ ਲ ਦਾ ਅਨਧਐਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਆਰ
ਪੀ ਐਮ (rpm) ਰੇਂਜ ਨਸੱਖੋ ਆਪਣੇ ਟੇਕੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਣ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਸਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਲਾ ਨਿਅਰ
ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। (ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਿੱਡੀਆਂ "ਪਰਰਿਤੀਸ਼ੀਲ" ਨਿਅਰ
ਬਦਲਾਅ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ: ਨਜਸ ਆਰ ਪੀ ਐਮ (rpm) ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਨਿਅਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਨਿਅਰ
ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ
ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ)।
• ਰੋਡ ਸਪੀਡ (mph) ਵਰਤੋ। ਜਾਣੋ ਨਕ ਹਰੇਕ ਨਿਅਰ ਨਕਹੜੀ ਿਤੀ
ਲਈ ਚੰਿਾ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰ, ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ
ਜਾਓਿੇ ਨਕ ਕਦੋਂ ਉਤਲਾ ਨਿਅਰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਕਦੋਂ ਨਿਅਰ
ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਨਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਿਾਰਜਖਵਧੀਆਂ
• ਐਕਸਲਰੇ ਟ ਰ ਨੂੰ ਛੱ ਡੋ , ਕਲੱ ਚ ਨੂੰ ਦੱ ਬੋ , ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਵੱ ਚ
ਨਨਉਟਰਰਲ ਕਰੋ।
• ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡੋ।
• ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਨਿਅਰ ਦੀ ਿਤੀ ਨੂੰ
ਹੇਠਲੇ ਨਿਅਰ ਨਵੱਚ ਲੌੜੀਂਦੇ ਆਰ ਪੀ ਐਮ (rpm) ਤੱਕ ਵਧਾਓ।
• ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨਵੱਚ ਕਲੱਚ ਦੱਬੋ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਨਿਅਰ ਨਵੱਚ ਤਬਦੀਲ
ਕਰੋ।
• ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਦਬਾਓ।
ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਨਿਅਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਵੱਚ ਵੀ, ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਨਿਅਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ
ਤਰਹਰਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਕ ਨਿਅਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ
ਆਰ ਪੀ ਐਮ (rpm) ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਿਤੀ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਨਿਅਰ ਬਦਲੋ ਅਤੇ
ਟੈਕੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਵਰਤੋ।
ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਨਿਅਰ ਬਾਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਿੱਲੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ। ਹੌਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਿਤੀ ਤੇ ਨਿਅਰ
ਬਦਲੋ ਨਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਰੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿੈਰ ਨਨਯੰਤਨਰਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਬਰਰੇਨਕਿ
ੰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ
ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਨਿਅਰ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ
ਛੋਟੇ ਨਿਅਰ ਨਵੱਚ ਹੋ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਲਈ ਲੌੜੀਂਦੇ
ਨਿਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ।
ਘੁਮਾਅਦਾਰ ਰਾਹ ਖਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ। ਘੁਮਾਅਦਾਰ ਰਾਹ
ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਇਕ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਿਤੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਓ,
ਅਤੇ ਸਹੀ ਛੋਟਾ ਨਿਅਰ ਪਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਅਦਾਰ ਰਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕ ਮੁੜਨ ਵੇਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਸਨਥਰ ਹੋਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਅਦਾਰ ਰਾਹ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿੜਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

2.3.2 – ਬਹੁ-ਗਤੀ ਖਪਛਲੇ ਐਿਸਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਿ
ਟਰਰਾਂਸਖਮਸ਼ਨ
ਬਹੁ-ਿਤੀ ਨਪਛਲੇ ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਟਰਰਾਂਸਨਮਸ਼ਨ ਵਾਧੂ ਨਿਅਰ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਵੱਚ ਵਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਕਾਰ ਨੌਬ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਟਰਰਾਂਸਨਮਸ਼ਨ
ਦੇ ਨਿਅਰਸ਼ਾਿ਼ਟ ਲੀਵਰ' ਤੇ ਲੱਿੀ ਸਨਵੱਚ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯੰਤਰਤ ਕਰਦੇ
ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚ
ਨਿਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਸੱਖੋ ਨਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਿੇ।

2.3.3 – ਆਟੋਮੈਖਟਿ ਟਰਰਾਂਸਖਮਸ਼ਨ
ਕੁਝ ਿੱਡੀਆਂ ਨਵੱਚ ਆਟੋਮੈਨਟਕ ਟਰਰਾਂਸਨਮਸ਼ਨ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਿਰਰੇਡ
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਇੰਜਣ ਬਰੇਨਕੰਿ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਘੱਟ
ਰੇਂਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਟਰਰਾਂਸਨਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੇ
ਹੋਏ ਨਿਅਰ ਤੋਂ ਅੱਿੇ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੋ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਕ
ਿਵਰਨਰ ਦੇ ਆਰ ਪੀ ਐਮ (rpm) ਵੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ)। ਿਰਰੇਡ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ
ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਰਰੇਨਕਿ
ੰ ਪਰਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

2.3.4 – ਖਰਟਾਰਡਰਸ
ਕੁਝ ਿੱਡੀਆਂ ਨਵੱਚ "ਨਰਟਾਰਡਰਸ" ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਰਟਾਰਡਰਸ ਤੁਹਾਡੀ
ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ
ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਰੇਕ
ਰ ਦੇ ਨਘਸਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਢੰਿ ਨਦੰਦੇ ਹਨ। ਨਰਟਾਰਡਰਸ
ਦੀਆਂ 4 ਬੁਨਨਆਦੀ ਨਕਸਮਾਂ ਹਨ (ਨਨਕਾਸ, ਇੰਜਣ, ਹਾਈਡਰਰਨੌ ਲਕ ਅਤੇ
ਇਲੈਕਨਟਰਕ
ਰ )। ਸਾਰੇ ਨਰਟਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ, ਨਰਟਾਰਡਰਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਨਵਵਸਨਥਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ "ਚਾਲੂ" ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਰਟਾਰਡਰਸ ਆਪਣੇ
ਬਰਰਨੇ ਕੰਿ ਪਾਵਰ (ਨਸਰਿ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਪਹੀਏ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਲਾਿੂ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਲੇਟਰ ਪੈਡਲ ਤੇ ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਕ ਉਨਹਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਨਿਆ ਨਕੱਥੇ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹੀਆਂ ਨਵੱਚ ਮਾੜੀ
ਟਰਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਰਟਾਰਡਰ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੜਕ ਨਭੱਜੀ, ਬਰਫ਼ੀਲੀ ਜਾਂ ਬਰਿ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਟਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਪਭਾਗ 2.2 ਅਤੇ 2.3
ਆਪਣੇ ਖਗਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰੋ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਕਉਂ ਿੱਡੀ ਨੂੰ ਨਪੱਛੇ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬਨਾਂ ਨਪੱਛੇ ਰੁੜੇ ਚੱਲਣਾ ਨਕਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
3. ਨਪੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਕਉਂ
ਹੈ?
4. ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੈ ਨਜਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਸਨਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
5. 2 ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ਨਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਨਿਅਰ ਬਦਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
6. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਨਟਕ ਟਰਾਂਸਨਮਸ਼ਨ ਨਵੱਚ ਕਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਨਿਅਰ
ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
7. ਨਰਟਾਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਨਤਲਕਵੀਂ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ?
8. ਨਿਅਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਟੈਸਟ ਨਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਾਰਂ ਸਾਨਰਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਪਭਾਿ 2.2 ਅਤੇ 2.3 ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜਹਰ।ੋ
1.
2.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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2.4 – ਦੇਖਣਾ
ਇਕ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਡਰਾਇਵਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ
ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।

2.4.1 – ਅੱਗੇ ਵੇਿਣਾ
ਸਾਰੇ ਡਰਾਇਵਰ ਅੱਿੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਅੱਿੇ ਨਹੀਂ
ਦੇਖਦੇ।
ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਿ ਦਿਣ
ੇ
ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਨਕਉਨਕ
ਂ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਲੇਨ ਨੂੰ
ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੂਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਪਾਸੇ ਟਰਰੈਨਿਕ ਕੀ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਹਰਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ
ਚਲਣ ਲਈ ਜਿਹਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਿੀ ਤਰਹਰਾਂ ਅੱਿੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰ
ੂ ਤ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਖਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਿ ਦੇਿਣਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਆਦਾ ਚੰਿੇ ਡਰਾਇਵਰ ਘੱਟ ਤੋਂ
ਘੱਟ 12 ਤੋਂ 15 ਸਨਕੰਟ ਅੱਿੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਦੂਰੀ
ਵੱਲ ਦੇਖਨਦਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਿੇ 12 ਤੋਂ 15 ਸਨਕੰਟ ਦੀ ਸਿਰ ਕਰੋਿੇ। ਘੱਟ
ਿਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਇਕ ਬਲਾਕ ਨਜੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਿਤੀ ਤੇ ਇਹ
ਇਕ ਮੀਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੌਥਾ ਨਹੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾ ਅੱਿੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ
ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲੇਨ ਬਦਲਣਾ ਪੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ। 12 ਤੋਂ 15 ਸਨਕੰਟ ਅੱਿੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਕ
ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਧਆਨ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਚੰਿੇ ਚਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨਧਆਨ
ਨੂੰ ਅੱਿੇ ਅਤੇ ਨਪੱਛੇ, ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਬਦਲਦੇ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ 2.6
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਕੰਨੀ ਦੂਰ ਅੱਿੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।

ਟਰੈਰਖਫਿ ਦੇਿੋ। ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ
ਲੇਨ ਨਵੱਚ, ਜਾਂ ਮੁੜਨ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ। ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਿੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕ
ਲਾਈਟਾਂ ਦੇਖੋ। ਇਨਹਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਿ਼ੀ ਅੱਿੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਮੱਨਸਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੇਨ ਬਦਲ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਟਰਰੈਨਿਕ ਲਾਈਟ ਹਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ
ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਿੀ। ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੋਵੋ।
ਸੜਿ ਦੀਆਂ ਸਖਿਤੀਆਂ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁਮਾਅਦਾਰ ਰਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਜਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੇਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ
ਪਵੇਿਾ। ਟਰੈਨਰ ਿਕ ਨਸਿਨਲਾਂ ਅਤੇ ਨਚੰਨਹਰਾਂ ਵੱਲ ਨਧਆਨ ਨਦਓ। ਟਰਰਨੈ ਿਕ
ਨਚੰਨਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਨਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2.4.2 – ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਖਪੱਛੇ ਵੇਿਣਾ
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਨਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ
ਨਰਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਨਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਨਨਯਨਮਤ ਤਰ
ੌ 'ਤੇ ਦੇਖ।ੋ ਨਵਸ਼ਸ
ੇ ਼ ਸਨਥਤੀਆਂ
ਨਵੱਚ ਅਕਸਰ ਵੇਖੋ।
ਹਰ ਇਕ ਕੈਲੀਿੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਨਜਸਟਰਡ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ 1 ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਨੜਆ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਿੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਨਪਛਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਨਦਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਥਤ ਹੋਵੇ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਖੱਬਾ ਅਤੇ ਸੱਜੇ
ਹੱਥ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੀਨਸ਼ਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਜਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਲੋਡ ਕੀਤਾ
ਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਪਛਲੀ ਨਹੱਸੇ ਨਵੱਚ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਨਦਰਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟੋਚਨ ਪਾ ਨਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਡ ਜੋ ਝਲਕ
ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §26709)।
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਵਵਸਖਿਤ ਿਰਨਾ। ਨਕਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰ
ੁ ਆ
ੂ ਤ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਵਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਹੀ
ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਨਸੱਧਾ ਹੋਵ।ੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੱਸੇ ਨੂੰ
ਨਦਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਅਤੇ ਨਵਵਸਨਥਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਰਰਤੀਨਬੰਬਾਂ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ
ਲਈ ਇਕ ਹਵਾਲਾ ਨਬੰਦੂ ਦੇਵੇਿਾ।
ਖਨਯਮਤ ਜਾਂਚਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਨਹਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਨਸ਼ਆਂ ਦੀ ਨਨਯਮਤ
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ 2.6

ਆਵਾਜਾਈ। ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਪੱਛੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ
ਦੇਖੋ। ਨਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੇਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਿਰੋਂ ਮੂਹਰੇ
ਨਨਕਲਦੀਆਂ ਿੱਡੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਨਸਆ
਼ ਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
"ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ" ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਨਦਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ
ਿੱਡੀਆਂ ਨਕਥੇ
ੱ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਕ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ
ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਨਯਨਮਤ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਸ਼ੀਨਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
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ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਦੇਿੋ। ਆਪਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ
ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ। ਇਹ ਟਾਇਰ ਦੀ ਅਿ
ੱ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਖੁਲ
ੱ ਾ ਕਾਰਿੋ ਨਲਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੀਨਸਆ
਼ ਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਢੱਲੇ ਸਟਰਰੈਪਸ, ਰੱਸੀ ਜਾਂ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਿੜਿੜਾਉਂਦੀ ਜਾਂ
ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟਾਰਪ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੇਖੋ।
ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਖਿਤੀਆ।ਂ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਥਤੀਆਂ ਲਈ ਨਨਯਮਤ ਸ਼ੀਨਸ਼ਆਂ ਨੂੰ
ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਲੇਨ ਬਦਲਣਾ, ਮੋੜਨਾ,
ਨਾਲ ਨਮਲਣਾ, ਅਤੇ ਤਿ
ੰ ਜਿਹਾਵਾ
ਰ ਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਲੇਨ ਬਦਲਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ
ਸ਼ੀਨਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇਖੋ:
•

ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਉੱਥੇ
ਕਾਿੀ ਜਿਹਰਾ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਕਤ
ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਆ ਹੈ, ।
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਿੇ, ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰ-ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਨਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਸਾਿ ਹੈ।
• ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਮੋੜਾਂ ਤੇ। ਮੋੜਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦਾ
ਨਪੱਛਲਾ ਨਹੱਸਾ ਨਕਸੇ ਚੀਜ ਚ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇਖੋ।
ਨਾਲ ਆ ਿੇ ਖਮਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਮਨਲਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਵੱਚਲਾ
ਿਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਿ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਤੰਗ ਜਗਹਰਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ। ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਵੱਚ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇਖੋ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਿ਼ੀ ਥਾਂ ਹੈ।
ਸ਼ੀਖਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਖਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਨਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਵਰਤੋ।
ਸੜਕ ਤੇ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇ,ਂ ਉਨਹਰਾਂ
ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ। ਸ਼ੀਨਸਆਂ
਼ ਅਤੇ ਅੱਿੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਵੱਚ ਅੱਿੇ ਅਤੇ ਨਪੱਛੇ
ਵੇਖੋ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੀਨਸ਼ਆਂ ਤੇ ਨਧਆਨ ਨਾ ਲਿਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਿੈਰ ਕਾਿ਼ੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਵੋਿੇ ਨਕ ਅੱਿੇ ਕੀ
ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਵੱਚ ਘੁਮਾਅਦਾਰ (ਉਭਰੇ, "ਨਿਸ਼ ਆਈ, "
"ਸਪੌਟ, " "ਬੁਿੇਏ") ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਲੈਟ ਸ਼ੀਨਸਆਂ
਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਵਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਨਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਦਦਿਾਰ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਸੱਧੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਭਰੇ
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਵੱਚ ਅਸਲ ਨਾਲੋ ਛੋਟਾ ਨਜਹਾ ਨਦਖਾਈ ਨਦੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸਲ
ਨਾਲੋਂ ਨਕਤੇ ਦੂਰ ਪਰਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ 2.7 ਇਕ ਉਭਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
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2.5 – ਸੰਚਾਰ ਿਰਨਾ
2.5.1 – ਆਪਣੇ ਇਰਾਖਦਆਂ ਨੂੰ ਸੰਿੇਤ ਿਰੋ
ਹੋਰ ਡਰਾਇਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ
ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦੇ ਨਹੀਂ।
ਸੁ ਰੱ ਨ ਖਆ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁ ਸ ੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੰ ਕੇ ਤ ਕਰਨਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਆਮ ਨਨਯਮ।
ਮੋੜਾਂ ਤੇ। ਮੁੜਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਰਤਣ ਦੇ 3 ਚੰਿੇ ਨਨਯਮ ਹਨ:
ਛੇਤੀ ਸੰਿੇਤ ਿਰੋ। ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਤੁਸੀ ਚੰਿੀ ਤਰਹਰਾਂ ਸੰਕੇਤ
ਕਰੋ। ਦੂਨਜਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
2. ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਿੇਤ ਖਦਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਮੁੜਨ
ਲਈ ਪਹੀਏ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਪੂਰਾ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ।
3. ਆਪਣਾ ਸੰਿੇਤ ਬੰਦ ਿਰੋ। ਆਪਣੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ
ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੈ-ਬੰਦ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ)।
ਨੋਟ ਿਰੋ: ਿੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਜਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਪ ਟਰਨ
ਨਸਿਨਲ ਨਸਸਟਮ ਅਤੇ 2 ਸਟਾਪ ਲੈਂਪ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §§24951 ਅਤੇ 24600 ਦੇਖੋ।
1.

ਲੇਨ ਬਦਲਣਾ। ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕਤ
ੇ
ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਲੇਨਾਂ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਿ ਨਾਲ ਬਦਲੋ। ਇਸ ਤਰਹਾਂਰ
ਨਜਸ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਨਖਆ ਉਸ ਕੋਲ ਹੌਰਨ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੌਲੀ ਿਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਿੀ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਪੱਛੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਦਓ। ਬਰਰੇਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ
ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਬਰਰੇਕ ਪੈਡਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਓ - ਇਹ
ਨਪਛਲੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵਿਾ।
ੇ
4-ਤਰਫ਼ਾ ਐਮਰਜੈਸ
ਂ ੀ ਿਲੈਸਰ
਼
ਵਰਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋ। ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੀਆਂ ਨਕਸੇ
ਵੀ ਸਨਥਤੀਆਂ ਨਵੱਚ ਦੂਜੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਦਓ:
•

ਅੱਗੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅੱਿੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਪੱਛੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਜਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਰੇਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਨਾਲ
ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਦਓ।
• ਖਤਿੇ ਮੋੜ। ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਾਰ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਹੁੰਦਾ ਨਕ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚ ਨਤਖੇ ਮੋੜਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੱਡੀ ਨਕੰਨੀ
ਹੌਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਬਰਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਨਪਛਲੇ
ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਦਓ।
• ਸੜਿ ਤੇ ਰੋ ਿ ਣਾ। ਟਰੱ ਕ ਅਤੇ ਬੱ ਸ ਡਰਾਇਵਰ ਕਈ ਵਾਰ
ਮਾਲਵਾਹਕ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਰੇਲਵੇ
ਕਰਾਨਸੰਿ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਸੜਕ' ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਬਰਰਕ
ੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਨਪਛਲੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ
ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਦਓ। ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਰੁਕੋ।
• ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਡਰਾਇਵਰ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ
ਨਕ ਉਹ ਨਕੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਵਾਹਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਲੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਕੇ ਨਪਛਲੇ
ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਦਓ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨਨ
ੂੰ ੀ ਹੋਵ।ੇ (ਿਲੈਸ਼ਰਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਪਰਰਾਂਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਨਹਰਾਂ
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਨਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਨਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ)।
ਟਰਰੈ ਖ ਫ਼ ਿ ਨੂੰ ਖਨਰਦੇ ਸ਼ ਨਾ ਦੇ ਵੋ । ਕੁ ਝ ਡਰਾਇਵਰ ਸੰ ਕੇ ਤ ਦੁ ਆ ਰਾ
ਦੂਨਜਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ
ਲਈ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ
ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਮਨਹੰਿਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2.5.2 – ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਿਰਨਾ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਹੋਰ ਡਰਾਇਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿੱਡੀ ਵੱਲ ਨਧਆਨ ਨਾ ਦੇ
ਸਕਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ,
ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ।
ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਹਨ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ,
ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ
ਲਵੋ ਨਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਿੇ
ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਨਜਹੇ ਹੌਰਨ ਵਜਾਓ,
ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੀਮ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਨੀਵੀ
ਬੀਮ ਚਾਮਕਾਓ। ਅਤੇ, ਨਕਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਧਆਨ ਨਾਲ ਿੱਡੀ
ਚਲਾਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕਣ।
ਜਦੋਂ ਦੇਿਣਾ ਮੁਸ਼ਖਿਲ ਹੋਵੇ। ਸਵੇਰ, ਸ਼ਾਮ, ਮੀਂਹ, ਜਾਂ ਬਰਿ ਨਵੱਚ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਨਖਆ ਜਾਣਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਿੱਡੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ
ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਿੀ। ਆਪਣੀਆਂ
ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਹੈਡਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਨਸਰਿ਼ ਪਛਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ। ਘੱਟ ਬੀਮ ਵਰਤੋ; ਉੱਚ ਬੀਮ
ਨਦਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸੜਿ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਿ ਿੀਤਾ ਖਗਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ
ਿੱਡੀ ਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਨਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 4-ਤਰਫ਼ਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਿਲੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਹੈ। ਨਚਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟੇਲ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਡਰਾਇਵਰ
ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਿਏ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਪਛਲੇ ਨਹੱਸੇ ਨਵੱਚ ਵਜਦੇ ਹਨ ਨਕਉਂਨਕ ਉਹ
ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਨਕ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਿੇ ਵੱਧ ਨਰਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਨਮੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਚਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ
ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਨਲਖੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ:
•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਇਕ-ਮਾਰਿੀ ਜਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਯੰਤਰ 10 ਿੁੱਟ, 100 ਿੁੱਟ ਅਤੇ 200 ਿੁੱਟ ਵਾਲੇ
ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖ।ੋ ਤਸਵੀਰ 2.8 ਵੇਖ।ੋ

2-15

•

ਨਕਸੇ ਪਹਾੜੀ, ਮੋੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਨਪੱਛ,ੇ ਜੋ ਨਕ ਦੂਜੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ
ਨੂੰ 500 ਿੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਾੜੀ ਜਾਂ
ਮੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਦਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਪਛਲੀ ਨਤਕੋਣ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਨਪੱਛੇ ਲਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਸਵੀਰ 2.10 ਵੇਖੋ।
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ਤਸਵੀਰ 2.8
•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ 2-ਲੇਨ ਦੀ ਸੜਕ ਜਾਂ ਅਣਵੰਡੇ
ਰਾਜਮਾਰਿ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕ
ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਹਰਲੇ ਅਤੇ ਨਪਛਲੇ ਕੋਨਆ
ੇ ਂ ਦੇ 10 ਿੁਟ
ੱ ਅੱਿੇ ਜਾਂ ਨਪੱਛੇ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 100 ਿੁੱਟ ਨਪੱਛੇ ਅਤੇ
ਅੱਿੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਜਸ ਲੇਨ ਨਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ। ਤਸਵੀਰ 2.9 ਵੇਖੋ।

ਤਸਵੀਰ 2.10
ਜਦੋਂ ਨਤਕੋਣਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਨਢਆ ਜਾਵ,ੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ
ਲਈ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਿਾਮੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਵੱਚਕਾਰ ਰੱਖੋ।
(ਤਾਂ ਕੇ ਹੋਰ ਡਰਾਇਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ।)
ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੌਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਰਨ
ਦੂਨਜਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ
ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੌਰਨ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਪਰ, ਇਹ ਦੂਸਨਰਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ
ਵਰਤੋਂ ਵੇਲੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ 2.9
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2.6 – ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕਨਯੰਤਰਣ
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਘਾਤਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਹੈ। ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਟਰਰਕ
ੈ ਸ਼ਨ, ਕਰਵ, ਨਦਰਸ਼
ਰ ਟੀ, ਆਵਾਜਾਈ
ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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2.6.1 – ਰੋਿਣ ਦੀ ਦੂਰੀ
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ਸਮਝ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ + ਪਰਰਤੀਕਰਮ ਦੂਰੀ + ਬਰਰੇਕ
ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰੀ = ਕੁੱਲ ਰੁਕਣ ਦੀ ਦੂਰੀ
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ਸਮਝ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਆਦਰਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਵੱਚ ਉਹ ਦੂਰੀ ਨਜਹੜੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਅੱਖਾ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਦਮਾਿ
ਇਸਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਧਆਨ ਨਵੱਚ ਰੱਖੋ ਨਕ ਕੁਝ ਮਾਨਨਸਕ ਅਤੇ
ਸਰੀਰਕ ਸਨਥਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ
ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਪਰਰਭਾਨਵਤ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਖ਼ਤਰੇ ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਸਚੇਤ ਡਰਾਇਵਰ ਲਈ ਔਸਤਨ ਸਮਝ ਦਾ ਸਮਾਂ 1¾ ਸਨਕੰਟ
ਹੈ। 55 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) 'ਤੇ ਇਹ 142 ਿੁੱਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਪਰਰਤੀਿਰਮ ਦੂਰੀ। ਆਦਰਸ਼ ਸਨਥਤੀਆਂ ਨਵੱਚ, ਅੱਿੇ ਵੇਖੇ ਿਏ
ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਕ
ਰੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਾਉਣ
ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ। ਔਸਤ ਡਰਾਇਵਰ ਕੋਲ 1 ਸਨਕੰਟ ਤੋਂ ¾ ਸਨਕ
ੈ ਡ
ੰ
ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਰਤੀਕਰਮ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 55 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) 'ਤੇ
ਇਹ 61 ਿੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਰੇਿ
ਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਰਕ
ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼
ਸਨਥਤੀਆਂ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਿਈ ਦੂਰੀ।
ਚੰਿੀਆਂ ਬਰੇਕ
ਰ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਕ
ੁ ੀ ਿੱਟ
ੁ ਪਾਥ ਤੇ 55 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph)
‘ਤੇ, ਇਹ 216 ਿੁਟ
ੱ ਤਕ ਲਿ
ੱ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਿੁਲ
ੱ ਰਿਣ
ੁ
ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਿੱਡੀ ਵੱਲੋ ਆਦਰਸ਼ ਸਨਥਤੀਆਂ
ਨਵੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਿਈ ਕੁੱਲ ਘਟੋ ਘੱਟ ਦੂਰੀ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਸਭ ਕੁਝ
ਮੰਨਨਆ ਨਿਆ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਸਮਝ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ
ਦੂਰੀ, ਪਰਰਤੀਨਕਨਰਆ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬਰਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। 55
ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਦੀ ਿਤੀ 'ਤੇ, ਤਹਾ
ੁ ਡਾ ਵਾਹਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 419
ਿੁੱਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਿਾ। ਤਸਵੀਰ 2.11 ਵੇਖੋ।
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ਤਸਵੀਰ 2.11

ਰੋਿਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਪੀਡ ਦਾ ਪਰਰਭਾਵ। ਨਜੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਿੱਡੀ
ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂ ਪਰਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤ ਉਨੀ
ਵੱਧ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਤੀ 20 ਤੋਂ 40 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਤਕ
ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਰਭਾਵ 4 ਿੁਣਾਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰੀ
4 ਿੁਣਾਂ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੰਨ ਿੁਣਾਂ ਿਤੀ 20 ਤੋਂ 60 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph)
ਤੇ ਪਰਰਭਾਵ ਅਤੇ ਬਰਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰੀ 9 ਿੁਣਾਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
60 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph), ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਿੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ
ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਤੀ ਨੂੰ 80 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਤੱਕ
ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਪਰਰਭਾਵ ਅਤੇ ਬਰਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰੀ 20 ਮੀਲ ਪਰਰਤੀ ਘੰਟਾ
ਤੋਂ 16 ਿੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਿਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਿੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਣ
ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਵੱਚ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ,
ਤੁਸੀਂ ਬਰਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਰੁਿਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਅਸਰ। ਵਾਹਨ ਨਜੰਨਾ ਭਾਰੀ
ਹੋਵੇਿਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਿਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਰਮੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਿੀਆਂ। ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ
'ਤੇ ਬਰਰੇਕ, ਟਾਇਰ, ਸਪਨਰੰਿ, ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਅਬਸੋਰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋ ਚੰਿੀ
ਤਰਹਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਪੂਰੀ
ਤਰਹਰਾਂ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਆਦਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਇਕ ਖਾਲੀ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚ ਘੱਟ ਟਰਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰਿਣ
ੋ
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਸਰਨਵਸ ਬਰਰੇਕ ਨਕਸੇ ਿਰਡ
ੇ
ਤੇ ਖੜੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋੜੇ ਿਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਸ ਤੇ ਇਹ ਲੋਨਡੰਿ ਜਾਂ
ਅਨਲੋਨਡੰਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ
(CVC) §26454) ਸਨਥਰ ਰੱਖੇ।
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ਹਰੇਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਬਰਰੇਕਾਂ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਜੋੜੇ ਿਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ
20 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਿਤੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਦੂਰੀ ਿੁਟ ਨਵੱਚ (ਐਮ ਐਸ
ਡੀ) (MSD):
•
•
•
•

•

ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ- 25 (ਐਮ ਐਸ ਡੀ) MSD
ਇਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਜਸਦੇ ਨਨਰਮਾਤਾ ਦੀ ਜੀ ਵੀ ਡਬਨਲਯੂ ਆਰ
(GVWR) 10,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ- 30 ਐਮ ਐਸ ਡੀ (MSD)
ਇਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਜਸਦੇ ਨਨਰਮਾਤਾ ਦੀ ਜੀ ਵੀ ਡਬਨਲਯੂ ਆਰ
(GVWR) 10,000 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ
40 ਐਮ ਐਸ ਡੀ (MSD)
ਜੋੜੇ ਿਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨਜਨਹਰਾਂ ਨਵੱਚ ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਮੋਟਰ
ਵਾਹਨ ਨਜਸਦੇ ਨਨਰਮਾਤਾ ਦੀ ਜੀ ਵੀ ਡਬਨਲਯੂ ਆਰ (GVWR)
ਨਕਸੇ ਵੀ ਟਰੇਰਲਰ, ਸੈਮੀਟਰਰੇਲਰ, ਜਾਂ ਟਰੇਰਲਰ ਕੋਚ ਨਾਲ ਨਮਲਕੇ
10,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ -40 ਐਮ ਐਸ ਡੀ (MSD)
ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਿਏ ਵਾਹਨ-50 ਐਮ ਐਸ ਡੀ (MSD)

2.6.2 – ਸੜਿ ਸਤਹਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਦੀ ਗਤੀ
ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬਰਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਿਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ
ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟਰਰੈਕਸ਼ਨ ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ
ਦਰਨਮਆਨ ਰਿੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਨਜਹੜੀਆਂ ਟਰਰੈ ਕ ਸ਼ ਨ ਘਟਾਉਂ ਦ ੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਿਤੀ ਦੀ ਮੰ ਿ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖਤਲਿਵੀਂਆਂ ਸਤਹਰਾਵਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਵੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਿੇਿਾ,
ਅਤੇ ਨਬਨਾਂ ਨਕਸੇ ਸਨਕਨਡੰਿ ਦੇ ਰੋਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਿਾ, ਜਦੋਂ ਸੜਕ
ਨਤਲਕਵੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦੱਿ
ੁ ਣਾ ਕਰ ਨਦਨਦਆ
ੰ
ਂ
ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਦੂਰੀ ਨਵੱਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਿ
ਹੋਣ ਲਈ ਨਜਨੀ ਦੂਰੀ ਸੁੱਕੀ ਸੜਕ ਤੇ ਰੁਕਣ ਤੇ ਲੱਿਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਿੱਲੀ
ਰੋਡ 'ਤੇ ਲਿਭਿ ⅓ (ਉਦਾਹਰਨ, 55 ਤੋਂ 35 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਦੀ ਦੂਰੀ
ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਕਰੋ) ਤੱਕ ਰਿਤਾਰ ਘਟਾਓ। ਕੱਠੀ ਹੋਈ ਬਰਿ਼ ਤੇ, ਿਤੀ ਨੂੰ
ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਘਟਾਓ। ਜੇ ਸਤਹਰਾ ਬਰਿ਼ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁੜਨ ਤੱਕ ਿਤੀ
ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਬੰਦ ਕਰ ਨਦਓ।
ਖਤਲਿਣ ਵਾਲੇ ਸਤਹਾਵਾ
ਰ ਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ
ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਸੜਕ ਨਤਲਕਵੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਤਲਕਵੀਂਆਂ ਸੜਕਾਂ
ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਹਨ:
•
•

ਛਾਂਦਾਰ ਿੇਤਰ। ਖੁੱਲਹਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਪਘਲਨ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ
ਸੜਕ ਦੇ ਛਾਂਦਾਰ ਨਹੱਸੇ ਬਰਿ਼ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਤਲਕਵੇਂ ਰਨਹਣਿੇ।
ਪੁਲ। ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ
ਪੁਲ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਧਆਨ ਨਦਓ ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ 32
ਨਡਿਰੀ ਿਾਰਨਹੀਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ।
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•

ਖਪਘਲਣ ਵਾਲੀ ਬਰਫ਼। ਥੋੜਾ ਨਜਹਾ ਨਪਘਲਣ ਨਾਲ ਬਰਿ
ਨਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਲੀ ਬਰਿ਼ ਸੁੱਕੀ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ
ਨਤਲਕਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਿਾਲੀ ਬਰਫ। ਕਾਲੀ ਬਰਿ਼ ਇਕ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਹੈ ਜੋ ਏਨੀ ਕ
ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੜਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ
ਨਾਲ ਸੜਕ ਨਿੱਲੀ ਨਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਜੰਮਣ ਤੋਂ
ਥੱਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਬਰਿ਼ ਲਈ
ਵੇਖੋ।
• ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਰਫ਼। ਬਰਿ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਐਂਟੀਨੇ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ
ਨਹੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਨਹਰਾਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੀ
ਸਤਹਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਿ਼ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਈ ਹੈ।
• ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖਬਲਿੁਲ ਬਾਅਦ। ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਨਬਲਕੁਲ ਬਾਅਦ, ਪਾਣੀ ਵਿ ਕੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨਾਲ
ਨਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਤਲਕਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਬਾਨਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਨਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਧੋ ਨਦੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਡਰਰੋਪਲਖਨੰ
ੇ ਗ। ਕੁਝ ਮੌਸਮ ਨਵੱਚ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਨਚਕੜ
ਇਕੱ ਠ ਾ ਹੋ ਜਾਂ ਦ ਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ , ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਵਾਹਨ
ਹਾਈਡਰੋ ਪ ਲੇ ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਕੀਇੰ ਿ ਦੀ ਤਰਹਰ ਾਂ
ਹੈ- ਟਾਇਰ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਿੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਜਾਂ
ਨਬਲਕੁਲ ਟਰਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਰਰੇਕ ਲਾਉਣ
ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਿੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਿਲੱਚਨੂੰ
ਦੱਬ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਨਯੰਤਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿੱਡੀ
ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮੁੜਨ ਦੇਵੇਿਾ। ਜੇ ਿੱਡੀ
ਹਾਈਡਰਰੋਪਲੇਨਨੰਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਡਰਾਇਵ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ ਨਤਲਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ
ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋੜਣ ਲਈ ਕਲੱਚ ਦੱਬੋ।
ਹਾਈਡਰਰੋਪਲੇਨਨੰਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ
ਲਿਦਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਈਡਰਰੋਪਲੇਨਨੰਿ 30 ਮੀ.ਪਰਰ
ਘੰ. (mph) ਦੀ ਿਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਇਰ ਪਰਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ,
ਜਾਂ ਟਰਰੇਡ ਘਸੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰਰੋਪਲੇਨਨੰਿ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
(ਇਕ ਟਾਇਰ ਨਵੱਚਲੇ ਿਰੂਵ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜੇ ਿਰੂਵ ਡੂਘ
ੰ ੇ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੰਿੀ ਤਰਹਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।)
ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨਜਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱ ਤ ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ
ਸਨਥਤੀਆਂ ਪੈ ਦ ਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨਜਹੜੀਆਂ ਇਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ
ਹਾਈਡਰੋ ਪ ਲੇ ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਪੱ ਸ਼ ਟ ਪਰਰ ਤ ੀਨਬੰ ਬ ਾਂ ,
ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਛੱਟੇ ਅਤੇ ਬਾਨਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾ ਲਈ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਖੜੇ ਪਾਣੀ
ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

2.6.3 – ਗਤੀ ਅਤੇ ਮੋੜ

2.6.6 – ਢਲਾਣ ਤੇ ਗਤੀ

ਸੜਕ ਨਵੱਚਲੇਮੋੜਾਂ ਲਈ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮੋੜ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਾਇਰਾਂ ਆਪਣਾ ਟਰਰੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਨਸੱਧਾ ਅੱਿੇ ਵੱਧਣਿ,ੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਤਲਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਾਂ, ਟਾਇਰਾਂ ਆਪਣਾ ਟਰਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ
ਉਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਨਕ ਟਰੱਕ ਨਜਨਹਰਾਂ ਨਵੱਚ
ਿੁਰਤਵਾਕਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਈ ਦੱਸੀ ਦੀ ਿਤੀ ਸੀਮਾ
ਤੇ ਉਲਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਿੱਡੀ ਦੀ ਿਤੀ ਿੂਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਿੀ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਵ ਇਕ ਅਨਜਹੀ ਿਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ:

ਇਕ ਮੋੜ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਇਕ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਿਤੀ ਤੇ ਹੌਲੀ
ਹੋ ਜਾਓ। ਮੋੜ ਨਵੱਚ ਬਰਰੇਕ ਲਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ
ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਨਤਲਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ
ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੌਲੀ ਕਰੋ। ਮੋੜ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਿਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਦੀ ਿਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਨਿਅਰ ਨਵੱਚ ਰਹੋ ਨਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦੌਰਾਨ
ਿਤੀ ਨਵੱਚ ਥੋੜਾ ਵਾਧਾ ਨਮਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਨਯੰਤਰਨ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਿਾ।

2.6.4 – ਗਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੂਰੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੱਿੇ ਨਦਸਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਵੱਚ-ਨਵੱਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੁੰਦ, ਬਾਨਰਸ਼, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਨਥਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਕ
ਤੁਸੀਂ ਨਦਸਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਵੱਚ-ਨਵੱਚ ਰੁਕਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਵੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਘੱਟ ਬੀਮ ਨਾਲ ਨਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਬੀਮ
ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਬੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਪਵੇ
ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋਵੋ।

2.6.5 – ਗਤੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਚਲਣ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਵੱਚ ਿੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰਨੱ ਖਅਤ
ਿਤੀ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਿਤੀ ਹ।ੈ ਇਕੋ ਨਜਹੀ ਿਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਦਸਾ਼ ਵਲ
ੱ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦੇ। ਕੈਲੀਿੋਰਨੀਆ ਨਵੱਚ,
ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਿਤੀ ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਤੱਕ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਲੇਨ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਨਹਰਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਵਰਤੋ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਿਤੀ ਤੇ ਡਰਾਇਵ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬਨਾਂ ਨਕਸੇ ਿੈਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਨਖਅਤ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਸੁਰੱਨਖਅਤ
ਨਪਛਲੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ।

• ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ।
• ਿਰਰੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ।
• ਿਰੇਡ ਦੀ ਢਲਾਣ।
• ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ।
• ਮੌਸਮ।
ਜੇ ਇਕ ਿਤੀ ਸੀਮਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਜਾਂ "ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਨਖਅਤ
ਸਪੀਡ" ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਦਖਾਈ ਿਈ ਿਤੀ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਨਾ ਵਧੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਿਰੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਢਲਾਣ ਦਾ
ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਚੰਨਹਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਧਆਨ ਨਦਓ।
ਢਲਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਤੀ ਨੂੰ ਨਨਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜਣ ਦੇ
ਬਰਰੇਨਕਿ
ੰ ਪਰਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪਰਰਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੰਜਣ ਦਾ ਬਰਰਨਕਿ
ੇ ੰ ਪਰਰਭਾਵ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਿੂ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰ ਪੀ ਐਮ (rpm) ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਰਾਸ
ਂ ਨਮਸ਼ਨ
ਛੋਟੇ ਨਿਅਰ ਨਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਾਂ
ਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ ਮੁਤਾਨਬਕ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕੋ ਜਾਂ
ਰੁਕ ਸਕੋ। ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰਰਾਂਸਨਮਸ਼ਨ
ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਿਅਰ ਨਵੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਰਰਨੇ ਕੰਿ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਧਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਿ ਨਵੱਚ "ਪਹਾੜੀ ਡਰਾਇਨਵਿ
ੰ "
ਨਵੱਚ ਲੰਬੇ, ਨਤੱਖੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜਹਰੋ।

2.6.7 – ਸੜਿ ਖਵੱਚਲੇ ਿੰਮ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ
ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਵੱਚ ਸੱਟ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ
ਨੰਬਰ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਕਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ
ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਿਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰੱਖ।ੋ ਆਪਣੇ
ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ
ਦੇਵੋ ਨਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਨਨਰਮਾਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਭਾਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ
ਹੋ। ਬੁਰੇ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਤੀ
ਘਟਾਓ। ਆਪਣੀ ਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਓ ਜਦੋਂ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੜਕ
ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ।

ਿਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਂ
ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ
ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿਾ। ਇਸ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ ਇਸਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ
ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਿਾ। ਇਹ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਆਦਾ ਥਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪਰਰਵਾਹ ਨਾਲ
ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ।
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2.6.8 – ਓਵਰਟੇਖਿੰਗ ਜਾਂ ਇਿ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਖਪੱਛਾ
ਿਰਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਿੱਡੀ ਤੋਂ ਅੱਿੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਜਹੜਾ ਇਕ ਢਲਾਣ
(ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ) ਤੇ 20 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਦੀ
ਰਿਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਿੇ ਵੱਧ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੀ
ਿਤੀ ਨਾਲੋ ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਸ ਨੂੰ ¼ ਮੀਲ ਨਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ
(ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §21758)। ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਿੁੱਟ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੇਠ ਸੂਚੀਬੱਧ
ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਪੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਨਯਮ ਓਵਰਟੈਕ ਅਤੇ
ਪਾਸ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਲਾਿੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਲੇ
ਨਵੱਚ ਜਾਂ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §21704) ਹਰੇਕ ਨਦਸ਼ਾ ਨਵੱਚ 2 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ
ਲੇਨਾਂ ਹਨ।
•

ਇਕ ਮੋਟਰ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜਸ ਨਵੱਚ 3 ਜਾਂ ਵੱਧ
ਐਕਸਲ ਹਨ
• ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ
ਟੋਚਨ ਪਾਕੇ ਨਲਜਾ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ।
• ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਬੱਸ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟੋਚਨ ਪਾਕੇ
ਨਲਜਾ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ।
• ਨਕਸੇ ਸਕੂਲੀ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੀ ਸਕੂਲ
ਬੱਸ।
• ਇਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਹਨ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਲਜਾ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ।
• ਇਕ ਵਾਹਨ ਜੋ ਨਵਸਿੋਟਕ ਸਮੱਿਰੀ ਨਲਜਾ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ।
• ਇਕ ਟਰਰੇਲਰ ਬੱਸ
ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਰਾਜਮਾਰਿ ਤੇ ਕਾਰਵਾਂ ਨਵੱਚ ਚਲਾਇਆ
ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਨਹਰ ਾਂ ਦੇ ਨਵੱ ਚ ਕਾਰ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ 100 ਿੁੱ ਟ
ਦਾ ਿਾਸਲਾ ਛੱ ਡ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱ ਿੇ
ਵੱ ਧ ਣ ਅਤੇ ਉਨਹਰ ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨਿਆ ਨਦੱ ਤ ੀ ਜਾਵੇ
(ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §21705)।
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ਉਪਭਾਗ 2.4, 2.5,
ਅਤੇ 2.6
ਆਪਣਾ ਖਗਆਨ ਟੈਸਟ ਿਰੋ
ਨਕਤਾਬਚਾ ਨਕੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕੰਨਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅੱਿੇ
ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
2. ਅੱਿੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ?
3. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਨਪੱਛੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?
4. ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਵੱਚ "ਸੰਚਾਰ" ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
5. ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਰਾਜਮਾਰਿ ਤੇ ਰੁਕਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਿਲੈਕਟਰ ਨਕੱਥੇ ਰੱਖੇ
ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
6. ਨਕਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਨਵੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ?
7. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਿਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਦੂਰੀ 2
ਜਾਂ 4 ਿੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਿੀ?
8. ਖਾਲੀ ਟਰੱਕਾਂ ਨਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਰਨਕ
ਰੇ ੰਿ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ?
9. ਹਾਈਡਰਰੋਪਲੇਨਨੰਿ ਕੀ ਹੈ?
10. "ਕਾਲੀ ਬਰਿ਼" ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਟੈਸਟ ਵਨੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਰਹਾਂ ਸਾਰਨਆਂ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਪ-ਭਾਿ 2.4, 2.5 ਅਤੇ 2.6 ਪੜਰਹੋ।
1.

2.7 – ਜਗਹਹਾ ਦਾ ਪਰਹਬੰਧਨ
ਸੁਰਨਖਅਤ
ੱ
ਡਰਾਇਵਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ
ਜਿਹਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿ਼ਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਦੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਿਲਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦਾ ਪਰਰਬੰਧ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਨਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ
ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪਰਨ
ੱ
ੂ ਹੈ। ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹਾਰ ਲੈਦ
ਂ ੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਿੁੱਟ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਸਰਿ 2 ਸੈਨਕੰਡ ਤਕ ਨਿਨਣਆ
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਨਪੱਛੇ ਹਟੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿੌਰ ਕਰੋ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸਨਕੰ
ੈ ਡ ਦੀ ਨਪੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ (ਜਾਂ 5
ਸਨਕੰਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਮੀਲ ਪਰਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਿਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ)। ਥੋੜੇ
ਅਨਭਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਿਾ ਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 40 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਿਤੀ ਲਈ 1
ਸਨਕੰਟ ਜੋੜਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਕ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਨਤਲਕਵੀਂ
ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜ਼ਆਦਾ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2.7.1 – ਅਗਲੀ ਜਗਹਰਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹਰਾ ਨਵਚੋ, ਉਹ ਜਿਹਾਰ
ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਿ ਰੁਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਗਹਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰ
ੂ ਤ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਨਰਪੋਰਟਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਿੱਡੀ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਅਕਸਰ ਵੱਜਦੀਆਂ
ਹਨ, ਉਹ ਉਨਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ
ਹੋ ਕੇ ਨਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਿੇ ਦਾ ਵਾਹਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨਪੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਕਰਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਖਿੰਨੀ ਜਗਹਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕੰਨੀ ਥਾਂ ਰੱਖਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਕ ਚੰਿਾ ਨਨਯਮ ਕਨਹੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਹਰ 10 ਿੁੱਟ
ਲੰਬਾਈ ਲਈ 40 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਦੀ ਿਤੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਨਕੰਟ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੱਧ ਿਤੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਆ ਲਈ 1 ਸਨਕੰਟ ਜੋੜਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਿੁੱਟ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਅਿਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਵੱਚ 4 ਸਨਕੰਟ ਛੱਡਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕ 60-ਿੁੱਟ ਦੇ ਨਰਿ ਨਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਸਨਕਟ
ੰ ਦੀ ਲੋੜ
ਪਵੇਿੀ। 40 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਿੁੱਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ
ਲਈ 5 ਸੈਨਕੰਡ ਅਤੇ 60 ਿੁੱਟ ਵਾਹਨ ਲਈ 7 ਸੈਨਕੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਿੀ।
ਤਸਵੀਰ 2.12 ਵੇਖੋ।
ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਨਕੰਨੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ
ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਅੱਿੇ ਸੜਕ ਤੇ ਇਕ ਪਰਛਾਈ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਦਾ ਨਨਸ਼ਾਨ,
ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦਾ। ਨਿਰ ਸਨਕੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ
ਨਿਣੋ: "ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਕ, ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ" ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਅੱਿੇ,
ਨਜੰਨਾ ਨਚਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਹਰੇਕ 10 ਿੁੱਟ ਲੰਬਾਈ
ਦੇ ਲਈ 1 ਸਨਕੰਟ ਦੇ ਨਨਯਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿਣਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।
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2.7.2 – ਖਪਛਲੀ ਜਗਹਰਾ

2.7.3 – ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਈ ਜਗਹਰਾ

ਤੁਸੀਂ ਦੂਨਜਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨਪੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ
ਅਨਜਹੀਆਂ ਕੁਝ ਿੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਅਕਸਰ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਨ ਦੀ
ਜਿਹਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਡਰਾਇਵਰ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿਹਾਰ ਉਨਹਾਰਂ
ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਰਰਬੰਧਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿੱਡੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਲੇਨ ਨਵੱਚ ਕੇਂਦਨਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਨਜਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।

•

ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹੋ। ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਅਕਸਰ ਟੇਲਿੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਿਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ
ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜਹਰਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ
ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਸਹੀ ਲੇਨ ਨਵੱਚ ਰਹੋ। ਚੜਹਰਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਹੌਲੀ
ਿੱਡੀ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।
• ਖਪੱਛਾ ਿਰਨ ਵਾਖਲਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਨਪਟੋ।
ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਕ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਪੱਛੇ ਇਕ ਵਾਹਨ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਪੱਛੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
— ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਫ਼ਰ ਿਰਦੇ ਹੋ। ਹੌਲੀ ਿਤੀ ਦੇ
ਵਾਹਨਾਂ ਨਪੱਛੇ ਿਸੇ ਡਰਾਇਵਰ ਅਕਸਰ ਨੇਨੜਓਂ ਨਪੱਛਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ।
— ਿਰਾਬ ਮੌਸਮ ਖਵੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਡਰਾਇਵਰ ਖਰਾਬ
ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੇਨੜਓਂ ਨਪੱਛਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਅੱਿੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਔਖਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਿੱਲਾਂ ਹਨ
ਨਜੰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•
•

•
•

ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁੜਨ ਦੀ
ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਓ।
ਆਪਣੇ ਖਪੱਛੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਧਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥਾਂ
ਖੁਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਿਤੀ ਜਾਂ ਨਦਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਨਮਲੇਿੀ। ਇਹ ਨਪੱਛੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਸ-ਪਾਸ ਰਨਹਣ ਲਈ ਵੀ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਿਰੋ। ਇਕ ਉੱਚ ਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਿਤੀ ਤੇ ਨਪੱਛੇ ਦੇ ਵਾਹਨ
ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੈ।
ਟਖਰੱਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਆਪਣੇ। ਟੇਲ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਬਰਰੇਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਓ ਨਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ
ਪਾਲਣ ਕਰੋ।
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ਇਿ ਲੇਨ ਖਵੱਚ ਿਂੇਦਖਰਤ ਰਖਹਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਕਸੇ
ਵੀ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਲੇਨ ਨਵੱਚ ਕਂੇਦਨਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹਰਾ ਹੀ
ਬਾਕੀ ਹੋਵੇਿੀ।
ਦੂਖਜਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ। ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿ਼ਰ ਕਰਨ
ਨਵੱਚ 2 ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ:
•

ਹੋਰ ਡਰਾਇਵਰ ਅਚਾਨਕ ਲੇਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ
ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਸ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
ਇਕ ਖੁੱਲਾ ਸਥਾਨ ਲੱਭੋ ਨਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਜਦੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਖੁਲੀ ਜਿਹਰਾ ਲੱਭਣਾ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਨਹਰਾਂ ਦੇ ਨਵੱਚਕਾਰ ਨਜੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਥਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ
ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਨਪੱਛੇ ਜਾਂ ਅੱਿੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਨਸ਼ਚਤ ਹੋ ਨਕ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਡਰਾਇਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਨ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਬਣਾਉਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਨਸਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ
ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਨਸਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੰਿਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ
ਹੋਏ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਸਨਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

2.7.4 – ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਹਰਾ

2.7.6 – ਮੋੜਾਂ ਲਈ ਿਾਂ

ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਇਕ ਖਤਰਾ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਓਵਰਹੈਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ।

ਮੁੜਨ ਵੇਲੇ ਇਕ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਥਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਤੋ ਬਾਹਰ ਨਨਕਲਣ ਅਤੇ ਕਾਿੀ ਜਿਹਰਾ ਨਵੱਚ ਮੁੜਨ ਕਰਕੇ
ਵੱਡੀਆਂ ਿੱਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਿੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ।

•

•

•

•

•

ਇਹ ਨਾ ਮੰ ਨੋ ਨਕ ਪੁ ਲ ਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰਪਾਸਾਂ ਤੇ ਪੋ ਸ ਟ ਕੀਤੀਆਂ
ਉਚਾਈਆਂ ਸਹੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਚਾਈਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ
ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ-ਸੜਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਰਿ
ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਿੋ ਵੈਨ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਖਾਲੀ
ਵੈਨ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਕਲੀਅਨਰੰਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਲੋਡ
ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਹੈ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਕ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਿਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਜਿਹਰਾ ਦੇ ਥਨਲਓ ਲੰਘਣ
ਲਈ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਥਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਨਸ਼ਚਤ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ
ਲਓ। ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਨੀਵੇਂ ਪੁੱਲਾਂ ਜਾਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਤੇ ਪੋਸਟ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਇਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟੇਢ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ। ਸੜਕ ਦੇ ਨਕਨਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨਚੰਨਹਰ, ਦਰੱਖਤ, ਜਾਂ ਪੁਲ
ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲੱਿੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮੱਨਸਆ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ । ਨਜੱਥੇ ਇਹ ਸਮੱਨਸਆ ਹੋਵੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਿੱਡੀ ਚਲਾਓ।
ਨਕਸੇ ਖੇਤਰ ਨਵੱਚ ਨਪੱਛੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ,ਂ ਬਾਹਰ ਨਨਕਲੋ ਅਤੇ
ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਪੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨਹਰਾਂ ਦਾ ਅਣਦੇਨਖਆ
ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਖ਼ਤਨਰਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਚ
ਕਰੋ।)

ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨਾ। ਸੱਜੇ-ਮੁੜਨ ਵੇਲੇ ਹਾਦਨਸਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਥੇ
ਕੁਝ ਨਨਯਮ ਨਦੱਤੇ ਿਏ ਹਨ:
•
•

•

•

ਸਮਨੱ ਸਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਆਦਾ
ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੜੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਨਕ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਲੇਨ
ਨਵੱਚ ਝੁਲੇ ਨਬਨਾਂ ਸਹੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੁੜਨ ਵੇਲੇ ਦੂਰੋਂ
ਮੁੜੋ। ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨਪੱਛਲਾ ਪਾਸਾ ਨਕਨਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ
ਦੂਜੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਨਸਓ ਅੱਿੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਿਾ।
ਨਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੌੜਾਈ ਨਵੱਚ ਨਾ ਮੋੜੋ।
ਨਪੱਛਲੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਲੱਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਹੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਨਸਓ ਅੱਿੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਿਾ। ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋੜ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚ ਟਕਰਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਨ ਨਵੱਚ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੱਡੀਆਂ ਲਈ ਨਧਆਨ ਰੱਖੋ। ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ
ਲਈ ਜਾਂ ਰੁਕਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਦਓ। ਪਰ, ਨਪੱਛੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਨਕਉਂਨਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਨਪੱਛੇ ਨਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸਵੀਰ 2.13 ਵੇਖੋ।

2.7.5 – ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਜਗਹਰਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਇਵਰ ਉਨਹਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਜਿਹਰਾ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਭਨਰਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਧੂੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ
ਯਾਰਡਾਂ ਨਵੱਚ ਇਹ ਇਕ ਸਮੱਨਸਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਚਾਲੇ ਿਸਣ ਦਾ ਜੋਖਮ
ਨਾ ਲਓ। ਸੜਕਾਂ ਦਆਲ
ੁ
ੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਜਹੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਧਆਨ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰੋ।
ਰੇਲਰੋਡ ਟਰੈਕ ਵੀ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਘੱਟ ਜਿਹਰਾ ਵਾਲੇ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਖੱਚਣਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਧ ਨਵਚਾਲੇ
ਿਸਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਾ ਲਾਓ।
ਤਸਵੀਰ 2.13
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ਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨਾ। ਇਕ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਮੋੜ ਤੇ, ਇਹ ਨਨਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਨਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਮੋੜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚ ਿਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੁੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ
ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲਨਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚ ਵੱਜ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਦੋ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਲੇਨ ਲਓ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੇਨ ਨਵੱਚ ਅਰੰਭ ਨਾ ਕਰੋ ਨਕਉਂਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲਈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ
ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਨਖਆ
ੇ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ
2.14 ਵੇਖੋ।

2.8 – ਖ਼ਤਕਰਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ
2.8.1 – ਿ਼ਤਖਰਆਂ ਨੂੰ ਦੇਿਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਇਿ ਖ਼ਤਰਾ ਿੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਦਸਾ ਨਕਸੇ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਦੂਜਾ
ਸੜਕ ਦਾ ਉਪਯੋ ਿ ਕਰਤਾ (ਡਰਾਇਵਰ, ਮੋ ਟ ਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ,
ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ, ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ) ਹੈ ਜੋ ਨਕ ਸੰਭਵ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਨਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਕਾਰ ਬਾਹਰ ਨਨਕਲਣ ਦੇ
ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਰੇਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨਲਸ਼ਕੋਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਡਰਾਇਵਰ ਰੈਪ
ਂ ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ
ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰ ਇਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰ
ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਸਰਿ਼ ਖ਼ਤਰਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ।
ਿ਼ਤਰੇ ਵੇਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਤਆਰ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਬਣਨ
ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇਖੋਿੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਰਤੀਨਕਨਰਆ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਿਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨ ਨਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਹਾਦਸੇ
ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੇਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਾਰ
ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਨਸ਼ਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਮਲਦਾ ਹੈ। ਨਤਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਕ
ਡਰਾਇਵਰ ਨਜਸਨੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਨਖਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਧੀਮੀ ਕਾਰ ਵਾਪਸ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆ ਿਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਿਾ। ਅਚਾਨਕ ਬਰਰੇਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਲੇਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਿ਼ਤਖਰਆਂ ਨੂੰ ਦਿਣ
ੇ
ਲਈ ਖਸਿਣਾ।
ੱ
ਖ਼ਤਨਰਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਵੱਚ ਅਕਸਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਜੰਨਾ ਨਜ਼ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਿੱਡੀ
ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਨਰਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਭਾਿ ਖ਼ਤਨਰਆਂ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰੇਿਾ ਨਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ 2.14

2.7.7 – ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰ ਿਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਖਵੱਚ
ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੌੜੀਂਦੀ ਿਾਂ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਵੋ। ਨਧਆਨ ਨਵੱਚ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੱਲਾਂ:
•
•
•

ਹੌਲੀ ਰਿ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਿੱਡੀਆਂ ਲਈ ਲੌੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਕਰਕੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ
ਿੱਡੀਆਂ ਨਵੱਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਿਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਫ਼ਤਾਰ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਭਨਰਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀ ਆਨਿਆ ਨਦਓ।
ਨਕਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ,ਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ
ਆਵਾਜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ
ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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2.8.2 – ਿ਼ਤਰਨਾਿ ਸੜਿਾਂ
ਮੂਵ-ਓਵਰ ਿਾਨੂੰਨ
ਸੜਕ ਨਕਨਾਰੇ ਨਡਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ , ਐਮਰਜੈਂ ਸ ੀ ਮੈ ਡ ੀਕਲ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ , ਅੱ ਿ ਬੁ ਝ ਾਊ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕ
ਨਭਆਨਕ ਰਿਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੂਵ-ਓਵਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਿੂ
ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਨਸਆ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਸੜਕ ਨਕਨਾਰੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਪਹੁਚ
ੰ ਨਦਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਲੇਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਜਨਹਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਵੱਚ ਅਨਜਹੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਹਨ ਓਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਨਕਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਅਨਧਕਾਰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਨਦਆਂ
ਜੋ ਨਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਕਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ
ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਨ ਬਦਲੋ ਜੋ ਅਨਧਕਾਰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ
ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਅੱਿੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੁਰੱਨਖਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਨਯਮਾਂ
ਦੀ ਆਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲੇਨ ਬਦਲਣਾ ਅਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ
ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਿੇ ਵਧੋ।
ਕੈਲੀਿੋਰਨੀਆ ਨਵੱਚ, ਮੂਵ-ਓਵਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਵੱਚ
ਨਾਕਾਮ ਰਨਹਣਾ ਇਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ $ 50 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ
(CVC) §21809) ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਯੋਿ ਹੈ।
ਹੌਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ
ਸੜਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ:
•

•

•

ਿੰਮ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ
ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੀੜੀਆਂ ਲੇਨਾਂ, ਨਤੱਖੇ ਮੋੜ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਸਤਹਰਾ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਡਰਾਇਵਰ ਅਕਸਰ ਨਧਆਨ ਭੰਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਅਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਮੇਅਤੇ ਉਸਾਰੀ
ਦੇ ਵਾਹਨ ਰਸਤੇ ਨਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਨਧਆਨ ਨਾਲ ਡਰਾਇਵ ਕਰੋ ਆਪਣੇ 4-ਤਰਫ਼ਾ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਲੈਸ਼ਰਾਂ ਜਾਂ ਬਰਰੇਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਪੱਛੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੀਵੇਂ ਿਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਿੱਟ
ੁ ਪਾਥ ਸੜਕ ਦੇ ਨਕਨਾਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ਼
ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਨਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਨਕਨਾਰੇ ਵੱਲ ਟੇਢ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨਸਖਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ (ਨਚੰਨਹਰ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਹਨਸਆ)
ੱ
ਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ, ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਸੜਕ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ
ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਣਜਾਣ ਚੀਜ਼ਾ।ਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਨਡੱਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਨਰਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਬਜਲੀ ਅਤੇ ਬਰਰੇਕ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਹਰੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਵੱਚ ਿਸ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਿੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।। ਕੁਝ
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿੱਤੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਖਾਲੀ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਹਰਾਂ ਨਵੱਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਸਮੱਿਰੀ ਵੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਿਜ਼ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬੋਰੇ
ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਪਰਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ
ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇਖ ਲਵੋ
ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ, ਅਸੁਰਨਖਅਤ
ੱ
ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਬਨਾਂ ਉਨਹਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕੋ।

•

ਰੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ/ ਰੈਂਪਾਂ ਤੇ ਚੜਹਰਨਾ। ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ
ਿਰਰੀਵੇਅ ਅਤੇ ਟੋਲ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਨਕਲਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ
ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਰੈਂਪਾਂ ਤੇ ਚੜਹਰਨ
ਤੇ ਅਕਸਰ ਿਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਨਸ਼ਾਨ ਲੱਿੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ,
ਇਹ ਿਤੀਆਂ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰਨਖਅਤ
ੱ
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ
ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨਜਹੜੇ ਢਲਾਣ ਤੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੋੜਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਢਲਾਣ ਿਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬਰਰੇਕ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁੜਨਾ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅਨਭਆਸ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਜਾਂ ਰੈਂਪਾਂ ਤੇ ਚੜਹਰਨ ਦੇ ਘੁਮਾਅਦਾਰ
ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ
ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।

2.8.3 – ਉਹ ਡਰਾਇਵਰ ਜੋ ਿ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਹਨ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਨਜਆਂ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕਦੋਂ ਹੋਰ ਡਰਾਇਵਰ ਕੁਝ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਕਸਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕਤ
ੇ ਹੇਠਾਂ ਨਵਚਾਰੇ ਿਏ ਹਨ।
ਖਨਗਹਰਾ ਖਵਚ ਰੁਿਾਵਟ। ਨਜਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਨਜਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ,
ਉਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਉਨਹਰਾਂ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਚੇਤੰਨ
ਰਹੋ ਨਜਨਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਨਦਰਰਸ਼ਟੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਨਾਂ, ਲੋਡ ਕੀਤੇ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੈਿਨ, ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨਜਨਹਰਾਂ ਦੀ ਨਪਛਲੀ ਬਾਰੀ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਹੈ,
ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਰੈਂਟਲ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਨਖਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਅਕਸਰ ਉਨਹਰਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਨਪੱਛੇ ਸੀਨਮਤ ਨਦਰਰਸ਼ਟੀ ਲਈ ਆਨਦ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਸਰਦੀ
ਨਵੱਚ, ਜਮੀ
ੰ ਹੋਈ ਬਰਫ਼, ਬਰਿ ਦੀਆਂ ਢੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸਨੋ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਨਖੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ।
ਵਾਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਰਸਨਤਆਂ ਜਾਂ ਿਲੀਆਂ
ਕਰਕੇ ਅੰਸਕ
਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨਸਰਿ
ਅਿਲਾ ਜਾਂ ਨਪੱਛਲਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਡਰਾਇਵਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਸਚੇਤ ਰਹੋ ਨਕਉਂਨਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਨ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰੁਕਣ
ਲਈ ਨਤਆਰ ਰਹੋ।
ਖਡਖਲਵਰੀ ਟਰੱ ਿ ਇਿ ਖ਼ਤਰਾ ਪੇ ਸ਼ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਪੈ ਕੇ ਜ
ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਕਸਰ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਦੰਦੇ
ਹਨ। ਸਟੈੱਪ ਵੈਨ, ਡਾਕ ਵਾਹਨ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਡਨਲਵਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ
ਡਰਾਇਵਰ ਅਕਸਰ ਕਾਹਲੀ ਨਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਨਹਰਾਂ ਦੇ
ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ
ਲੇਨ ਨਵੱਚ ਨਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਪਾਰਿ ਿੀਤੇ ਵਾਹਨ ਿਤਰਨਾਿ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਨਹਾਰਂ ਨਵਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਨਨਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਨਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਿੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ
ਹਲਚਲ ਜਾਂ ਿੱਡੀ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਨਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਲੋਕ ਅੰਦਰ
ਹਨ। ਬਰਰੇਕ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਬੈਕਅੱਪ ਲਾਈਟਾਂ, ਨਨਕਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ
ਦੇਖੋ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਨਕ ਡਰਾਇਵਰ ਅੱਿੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਬੱਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਨਪੱਛੇ ਲੰਘ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਿਲ ਚਾਲਿ ਵੀ ਿਤਰੇ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।
ਤੁ ਰ ਨ ਵਾਲੇ , ਜੋ ਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਸੜਕ ਤੇ
ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਨਪੱਠ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਟੀਰੀਓ ਪਨਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਜਸ
ਨਾਲ ਹੈਡਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਨਦਨਾਂ 'ਤੇ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ
ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਪੀਆਂ ਜਾਂ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ
ਬਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਆਵਾਜਾਈ
ਵੱਲ ਨਧਆਨ ਨਾ ਦੇਣ।
ਖਧਆਨ ਭੰਗ ਿਰਦੇ ਿਾਰਿ। ਨਜਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੱਚਨਲਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਨਕ ਉਹ ਨਕੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਨਕਤੇ ਹੋਰ
ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ
ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਉਹ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਨਕ ਉਨਹਰਾਂ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਬੱ ਚੇ । ਬੱ ਚੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਖੇ ਬਿੈ ਰ ਤੇ ਜ਼ ੀ ਨਾਲ ਨਕਨਰਆ ਕਰਨ
ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ
ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਲ ਨਧਆਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਿੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲਾਂ ਿਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰ
ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਤਰਨ
ੁ
ਵਾਲੇ ਸਾਇਦ
਼
ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਨਜਦੀਕੀ
਼
ਨਧਆਨ ਨਾ
ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਿਾਮੇ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਤਰੇ ਦਾ
ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਦੂਜੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਨਧਆਨ ਭੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣ।
ਆਈਸ ਿਰਰੀਮ ਵਾਲੇ ਟਰੱਿ। ਆਈਸ ਕਰਰੀਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ
ਨਵਅਕਤੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ।
ਿਰਾਬ ਵਾਹਨ। ਇਕ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਇਕ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ
ਵੇਲੇ ਡਰਾਇਵਰ ਅਕਸਰ ਮਾਰਿ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਨਧਆਨ
ਨਹੀਂ ਨਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੈਕ ਲੱਿੇ ਪਹੀਏ
ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਹੁੱਡ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
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ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ
ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ
ਡਰਾਇਵਰ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਨਬਨਾਂ
ਦੇਖੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਅਚਾਨਕ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਰੀਦਦਾਰ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵੱਚ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ
ਅਕਸਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਕਉਨਕ
ਂ ਉਹ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ
ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਨਖੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰ। ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰ ਅਕਸਰ
ਅਚਾਨਕ ਨਦਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਬਨਾਂ ਨਕਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੁਕਦੇ ਹਨ।
ਉਲਝਣ ਿਰਰੀਵੇਅ ਜਾਂ ਟਰਨਪਾਈਕ ਇੰਟਰਚੇਂਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੁਰਸਨਤਆਂ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਸੈਲਾਨੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਜਹੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਵੱਚ ਕਾਰ-ਦੇ
ਉੱਪਰ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਤੇ ਦੇ ਲਾਇਸਂੈਸ ਪਲੇਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੱਧ ਨਵੱਚ ਰੋਕਣਾ, ਨਬਨਾਂ
ਨਕਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲੇਨ ਬਦਲਣਾ, ਬੈਕਅੱਪ ਲਾਈਟਾਂ ਅਚਾਨਕ
ਜੱਿਣੀਆਂ) ਉਲਝਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਨਝਜਕ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਨਜਸ
ਨਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਕਸਰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ
ਚੁਰਸਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਨਵੱਚ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਜਹੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਜਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ, ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨੰਬਰ
ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਡਰਾਇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਧਆਨ
ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਹੌਲੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਰਾਇਵਰ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਜੋ ਆਮ
ਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਅਸਿਲ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ
ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਨਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਕੁਝ ਵਾਹਨ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ, ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ
ਦੇਖਣਾ ਇਕ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ (ਮੋਪਡ, ਖੇਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟਰੈਕਟਰ, ਆਨਦ) ਹੈ। ਇਨਹਰਾਂ ਨਵਚੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਚਤਾਵਨੀ
ਦੇਣ ਲਈ "ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ" ਦਾ ਨਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਿਾ। ਇਹ ਇਕ
ਸੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਲਾਲ ਨਤਕੋਣ ਹੈ।
ਇਸ ਨਨਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਰਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ 25
ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC)
385.5) ਦੀ ਿਤੀ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ
ਿਏ ਹਨ।

0

ਮੁੜਨ ਦਾ ਸੰਿੇਤ ਿਰ ਰਹੇ ਡਰਾਇਵਰ ਿ਼ਤਰਨਾਿ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।
ਮੁੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਸਨ ਜਾ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਿਲੀ ਜਾਂ ਡਰਾਇਵਰਵੇ ਨਵੱਚ ਤੰਿ ਮੁੜ
ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ
ਹੋਰ ਿੱਡੀਆਂ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ
ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ
ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਾਹਲੀ ਿਰਦੇ ਡਰਾਇਵਰ। ਡਰਾਇਵਰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਿੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਰਹਾ
ਹੈ ਨਜੱਥੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਸਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨਜਹੇ ਡਰਾਇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਵੱਚ
ਇਕ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਿਰਕ ਦੇ ਨਬਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ
ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਡਰਾਇਵਰ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿੇ ਆ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਤਾਂਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਪੱਛੇ ਿਸਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਉਨਹਰਾਂ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਵੱਲ ਨਧਆਨ ਨਦਓ ਜੋ ਜਲਦੀ ਨਵੱਚ ਹਨ।
ਖਵਿਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰ। ਉਹ ਡਰਾਇਵਰ ਨਜਹੜੇ ਉਨੀਂਦਰੇ ਹਨ,
ਨਜਨਹਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ
ਬੀਮਾਰ ਹਨ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਰਾਂ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਹਨ:
ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਜਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜੀ ਜਾਣਾ।
ਸੜਕ ਛੱਡਣਾ (ਸੱਜੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਮੁੜਨ ਵੇਲੇ
ਿੂਟਪਾਥ ਨਵੱਚ ਵੱਜਣਾ)।
• ਿਲਤ ਸਮੇਂ ਰੋਕਣਾ (ਹਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ, ਜਾਂ ਸਟਾਪ ਤੇ ਬਹੁਤ
ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਣਾ)।
• ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਨਵੱਚ ਖੁੱਲੀ ਨਖੜਕੀ।
• ਅਚਾਨਕ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣਾ।
ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨੀਂਦਰੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ
ਰਹੋ।

2.8.4 – ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਿ ਯੋਜਨਾ ਰੱਿੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੇ ਖਤਨਰਆਂ
ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਸੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਪਰ, ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਰੇ
ਦੀ ਭਾਲ ਨਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ-ਉਹ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਨਵੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਨਨਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵ।ੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਨਹਰਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਿਾਓ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਿੇ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤਆਰ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ,
ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਤਆਰ, ਬਚਾਅ ਪੱਖੀ ਡਰਾਇਵਰ ਹੋਵੋਿੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ
ਸੁਰੱਨਖਆ ਨਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ
ਸੁਰੱਨਖਆ ਕਰੇਿਾ।

•
•

ਇਿ ਸੰਿੇਤ ਵਜੋਂ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਿ ਪਰਰਤੀਖਿਖਰਆਵਾਂ।
ਡਰਾਇਵਰ ਉਸ ਨਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਨਜਧਰ ਓਹ ਮੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਨਸਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੱਲਜੁਲ ਤੋਂ ਸੰਕਤ
ੇ
ਪਰਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਕ ਡਰਾਇਵਰ ਮੋੜਨ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਕ
ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਕਤ
ੇ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਉਪਰਂੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰ
ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਤ
ੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨਵੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ
ਸੜਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਨਕ ਕੀ ਉਹ ਕੁਝ
ਖਤਰਨਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਪਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਨਵੱਚ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਿਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਨਦਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਕਰਾਵ ਨਵੱਚ ਹੋ। ਟਕਰਾਵ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਨਜੱਥੇ ਚੁਰਸਨਤਆਂ ਤੇ ਿੱਡੀਆਂ ਨਮਲਦੀਆਂ ਹਨ, (ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਰੈਂਪ ਤੇ
ਟਰਨਪਾਈਕ) ਅਤੇ ਨਜੱਥੇ ਲੌੜੀਂਦੀ ਲੇਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ (ਨਜਵੇਂ
ਨਕ ਇਕ ਲੇਨ ਦਾ ਅੰਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਰਿ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ)। ਹੋਰ ਸਨਥਤੀਆਂ ਨਵੱਚ ਇਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲੇਨ ਨਵੱਚ ਹੌਲੀ
ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਰੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਨਦਰਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ। ਹੋਰ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੋ ਟਕਰਾਵ ਨਵੱਚ ਹਨ ਨਕਉਂਨਕ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਅਪਵਾਦ ਤੇ ਪਰਰਤੀਨਕਰਆ
ਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਜਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨਹਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੇਿਾ।

ਉਪਭਾਗ 2.7 ਅਤੇ 2.8
ਆਪਣਾ ਖਗਆਨ ਟੈਸਟ ਿਰੋ
ਤੁਸੀਂ ਨਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਿਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕੰਨੀ ਕੁ ਨਪੱਛਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ?
2. ਜੇ ਤੁਸੀਂ 55 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਦੀ ਿਤੀ 'ਤੇ 30 ਿੁਟ
ੱ ਦੀ ਿੱਡੀ ਚਲਾ
ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੂਜੀ ਿੱਡੀ ਦੇ ਨਪੱਛੇ ਰਨਹਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਨਕੰਨੇ ਸਨਕੰਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਪਛਲੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਨਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਨਪੱਛਾ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ।
ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ?
4. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਂਦੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਡਰਾਇਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਨਸਓ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ?
5. ਇਕ ਖ਼ਤਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
6. ਜਦੋਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਖ਼ ਤ ਰੇ ਦੇ ਖ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂ ਸ ੀ ਯੋ ਜ ਨਾਵਾਂ ਨਕਉਂ
ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਟੈਸਟ ਨਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਰਾਂ ਸਾਨਰਆਂ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਪ-ਭਾਿ 2.7 ਅਤੇ 2.8 ਦੋਬਾਰਾ ਪੜਹਰੋ।

1.
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2.9 – ਕਧਆਨ ਭਟਿਵੀਂ ਡਰਾਇਕਵੰਗ

2.9.2 – ਖਧਆਨ ਭਟਿਵੀਂ ਡਰਾਇਖਵੰਗ ਦੇ ਅਸਰ

ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਨਧਆਨ ਭਟਕਣਾ ਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਧਆਨ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ
ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਧਆਨ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਕਾਰਜ
'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆ,ਂ ਹੋਰ ਿੱਡੀਆਂ
ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਨਵੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਧਆਨ ਭਟਕਵੀਂ
ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੱਟ, ਮੌਤ
ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਧਆਨ ਭਟਕਵੀਂ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਰਭਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਧੀਮੀ ਸਮਝ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ
ਸਮਝਣ ਨਵੱਚ ਨਵਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਅਸਿਲ ਹੋਣ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਨਰਣਾਇਕ ਿੈਸਲਾ ਅਤੇ ਿਲਤ
ਕਾਰਵਾਈ, ਨਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੀਅਨਰੰਿ, ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਜਾਂ ਬਰਕ
ਰੇ ਨੂੰ ਿਲਤ ਵਰਤ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਿਤੀਨਵਧੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਧਆਨ ਭੰਿ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰਨਾ; ਰੇਡੀਓ, ਸੀਡੀ ਪਲੇਅਰ
ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਨਨਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ; ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ;
ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਨਹਤ ਪੜਹਰਣਾ; ਨਡੱਿ ਿਈ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ;
ਸੈਲ ਿੋਨ ਜਾਂ ਸੀ ਬੀ (CB) ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਿੱਲ ਕਰਨਾ; ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜਹਰਨਾ
ਜਾਂ ਭੇਜਣਾ; ਟੈਲੀਮੈਨਟਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰਰਾਨਨਕ ਯੰਤਰਾਂ (ਨਜਵੇਂ ਨੇਵੀਿੇਸ਼ਨ
ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ, ਪੇਜ਼ਰ, ਨਨੱਜੀ ਨਡਜ਼ੀਟਲ ਸਹਾਇਕ, ਕੰਨਪਊਟਰ ਆਨਦ)
ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਕਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ; ਨਦਨੇ ਸੁਪਨਨਆਂ ਨਵੱਚ ਿੁਆਚਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਮਾਨਨਸਕ ਬੇਨਧਆਨੀਆਂ; ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ।

2.9.3 – ਖਧਆਨ ਭਟਿਣ ਦੀਆਂ ਖਿਸਮਾਂ

ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਨਧਆਨ
ਭਟਕਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ: ਆਵਾਜਾਈ, ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ; ਘਟਨਾਵਾਂ
ਨਜਵੇਂ ਪੁਨਲਸ ਨਕਸੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਨਦਰਰਸ਼;
ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ/ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਛਪਣਾ; ਸੜਕ ਤੇ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ; ਸੜਕ
ਦੀ ਉਸਾਰੀ; ਨਬਲਬੋਰਡਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੜਕੀ ਇਸ਼ਨਤਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਹਰਨਾ; ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ।

2.9.1 – ਬੇਖਧਆਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਟਿਰਾਅ
ਦੀ ਸਮੱਖਸਆ
ਲਾਰਜ ਟਰੱਕ ਕਰਰੈਸ਼ ਕਾਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਨਧਐਨ, ਐਲ ਟੀ ਸੀ ਸੀ ਐਸ (Large
Truck Crash Causation Study, LTCCS) ਨੇ ਨਰਪੋਰਟ ਨਦੱਤੀ ਹੈ ਨਕ
8 ਪਰਰਤੀਸਤ
਼ ਵਡੀਆ
ੱ
ਂ ਟਰਕਾ
ੱ ਂ ਦੀਆਂ ਦਰਘਟਨਾਵਾ
ੁ
ਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਧਆਨ ਭੰਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ 2 ਪਰਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਟਰੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਧਆਨ ਭੰਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਧਆਨ ਭਟਕਵੀਂ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ
ਤੇ ਲਿਭਿ 5,500 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ
ਟਰੈਨਿਕ ਸਿਟੀ
ੇ
ਐਡਨਮਨਨਸਟਰੇਸ
ਰ ਨ
਼ (ਐਨ ਐਚ ਟੀ ਐਸ ਏ) (National
Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) ਆਵਾਜਾਈ:
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਨਸਆਂ ਨਵੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 448,000 ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਨਧਆਨ ਭਟਕਵੀਂ ਡਰਾਇਨਵੰਿ)।
ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸੈਲ ਿੋਨ 'ਤੇ ਿੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ - ਭਾਵੇਂ ਨਕ
ਇਹ ਹੱਥ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ - ਊਰਜਾ ਦਾ 39 ਪਰਰਤੀਸ਼ਤ ਨਦਮਾਿ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਲਈ ਸਮਰਨਪਤ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਨਵੱਚ ਿੜਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਿੀ ਸੱਟ ਲੱਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਨਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। (ਐਨ ਐਚ ਟੀ ਐਸ ਏ) (NHTSA) ਨਧਆਨ ਭਟਕਵੀਂ ਡਰਾਇਨਵਿ
ੰ
ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, www.distraction.gov)।
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ਨਧਆਨ ਭਟਕਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ
ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹਨ।
•
•
•

ਭੌਖਤਿ ਭਟਿਾਓ - ਇਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਹਰੀਲ ਤੋਂ
ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਨਿਹਰਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ
ਹੈ, ਨਜਵੇਂ ਨਕਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ।
ਮਾਨਖਸਿ ਖਧਆਨ ਭੰਗ ਹੋਣਾ - ਸੜਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਧਆਨ ਨੂੰ
ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਤੀਨਵਧੀਆਂ, ਨਜਵਂੇ ਨਕ ਨਕਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ
ਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਦਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ।
ਭੌਖਤਿ ਅਤੇ ਮਾਨਖਸਿ ਦੋਨੋਂ ਖਧਆਨ ਭਟਿਣਾ - ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ
ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਇਕ ਸੈਲ ਿੋਨ ਤੇ ਿੱਲ ਕਰਨਾ;
ਜਾਂ ਨਲੱਖਤੀ ਸੁਨੇਨਹਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਪੜਹਰਨਾ।

2.9.4 – ਸੇਲ/ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਿਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਨਯਮ (ਐਚ ਐਮ ਆਰ) (Hazardous
Materials Regulation, HMR) ਦੇ ਸੀ ਐਿ ਆਰ (CFR), ਟਾਈਟਲ
49, ਭਾਿ 383, 384, 390, 391 ਅਤੇ 392 ਸੀ ਐਮ ਵੀਜ਼ (CMVs)
ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਨਵੱਚ ਿੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਲੀਿੋਨ
ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਾਬੰ ਦ ੀ ਹੈ ; ਅਤੇ ਸੀ ਐਮ ਵੀਜ਼ (CMVs) ਦੇ ਉਨਹਰ ਾਂ
ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਰਾਇਵਰ ਅਯੋਿਤਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਿੂ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਅਸਿਲ ਰਨਹੰਦੇ
ਹਨ; ਜਾਂ ਜੋ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨਨਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਉਸ ਪਰਰਾਂਤਕ ਜਾਂ
ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂਨ
ੰ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨਂਸ
ੈ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸੀ਼
ਹਨ, ਜੋ ਹੱਥ ਨਵੱਚ ਿੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਲੀਿ਼ੋਨ ਦੇ ਵਰਤਣ' ਤੇ
ਪਾਬੰਦੀ ਲਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਐਮ
ਵੀਜ਼ (CMVs) ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ-ਿੜੀ ਹੋਈ ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਲੀਿ਼ੋਨ
ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਹੱਥ ਨਵੱਚ ਿੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਲੀਿੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ,
''ਇਕ ਧਵਨੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਿੋਨ ਨੂੰ ਿੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ
ਘੱਟ ਇਕ ਹੱਥ ਵਰਤਣਾ''; "ਇਕ ਬਟਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ
ਇਕ ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਲੀਿੋਨ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ"; ਜਾਂ "ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ
ਰੋਕ ਲਿਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਡਰਾਈਨਵੰਿ ਸੀਟ ਤੋਂ
ਮੋਬਾਇਲ ਿੋਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV)
ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਿੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਨਸਰਿ ਇਕ ਹੱਥ ਮੁਕਤ ਮੋਬਾਇਲ ਿੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਨਥਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਧਵਨੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਨਯਮ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਿੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਲੀਿੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਰਰਾਂਤ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 2 ਜਾਂ
ਵੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਨੂੰ ਅਯੋਿ ਕਰ ਨਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਿਾ। ਅਯੋਿਤਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 60 ਨਦਨ ਅਤੇ
3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 120 ਨਦਨ ਹੈ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਨਹਲੀ ਅਤੇ ਅਿਲੀ ਹਰ ਅਨਜਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਅਨਜਹੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਾਏ ਨਸਵਲ ਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ
$2,750 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਡਰਾਇਵਰਾਂ
ਨੂੰ ਹੱਥ-ਨਾਲ ਿੜਨ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਲੀਿ਼ੋਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਨਿਆ ਨਾ
ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨਹਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਤਾ
ਵੀ $11,000 ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਨਵੱਚ ਨਸਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪਵਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਿੂ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਿੜਨ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਲੀਿ਼ੋਨ ਵਰਤਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੰਦਾ ਹੈ।
ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਦੂਜੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਜਹੜੇ ਸੀ ਐਮ
ਵੀ (CMV) ਡਰਾਇਵਰ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਿੋਨ ਡਾਇਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਨਖਆ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਘਟਨਾ (ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਦੁਰਘਟਨਾ,
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਅਣ-ਸੋਚੀ ਲੇਨ ਬਦਲਣਾ) ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 6 ਿੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ
ਔਸਤਨ 3.8 ਸਨਕੰਟ ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
55 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) (ਜਾਂ ਪਰਰਤੀ ਸਨਕੰਟ 80.7 ਿੁੱਟ) ਤੇ, ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ
ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਨਬਨਾਂ 306 ਿੁੱਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਸਮਾਨ
ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਇਕ ਿੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਲਿਭਿ ਲੰਬਾਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਮੱੁਢਲੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ
ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ । ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਡਰਾਇਨਵੰ ਿ ਉੱ ਤੇ
ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਧਆਨ ਕੇਂਦਨਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ ਕਰੋ ਨਕ ਹੈਂਡ-ਿਰਰੀ ਯੰਤਰ ਦੀ ਹੱਥ-ਿੜੀ ਹੋਈ ਸੈਲ ਿ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਧਆਨ ਭੰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਸੇ ਵੀ
ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਤੋਂ ਨਧਆਨ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈ ਲ ੀਿੋ ਰ ਨੀਆ ਨਵੱ ਚ , ਡਰਾਇਨਵੰ ਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਨਕਸੇ
ਇਲੈਕਟਰਰਾਨਨਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ
ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ-ਮੁਕਤ ਯੰਤਰ ਨਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਨਕ ਇਹ
ਉਪਕਰਣ ਉਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨਵੱਚ ਅਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ
ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ।

2.9.5 – ਖਲਿਤੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣਾ
ਸੀ ਐਫ਼ ਆਰ (CFR) ਨਸਰਲੇਖ 49, ਭਾਿ 383, 384, 390, 391,
392, ਐਿ ਐਮ ਸੀ ਐਸ ਆਰ (FMCSR) ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਨਵੱਚ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਐਮ ਵੀਜ਼ (CMVs) ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਨਲਖਤੀ
ਸੰਦਸ਼
ੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਮਨਹਾਰਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਰਂ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ
ਡਰਾਇਵਰ ਅਯੋਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਿੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘੀ
ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਅਸਿਲ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ; ਜਾਂ ਜੋ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ
ਆਵਾਜਾਈ ਨਨਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਪਰਰਾਂਤ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਲਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ
ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਿਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਿੱਡੀ
ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨ
ੁ ੇਨਹਆਂ ਦੀ ਮੰਿ ਕਰਨਾ ਜਾਂ
ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਹਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਨਟੰਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕਸੇ ਇਲੈਕਟਰਰਾਨਨਕ ਉਪਕਰਣ ਤੋਂ ਹੱਥ
ਨਾਲ ਸੁਨੇਹੇ ਨਲਖਣਾ ਜਾਂ ਪੜਹਰਨਾ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਨਵੱਖ ਦੇ
ਸੰਚਾਰ ਲਈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੇਵਾ, ਈ-ਮੇਨਲੰਿ, ਤਤਕਾਲ
ਸੁਨੇਹਾ, ਇਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ
ਹੋਰ ਨਕਸਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰਰਾਨਨਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਪਰਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਨਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟਰਰਾਨਨਕ ਉਪਕਰਣ ਨਵੱਚ ਇਕ ਸੈਲੂਲਰ; ਨਨੱਜੀ ਨਡਜੀਟਲ
ਸਹਾਇਕ; ਪੇਜਰ
਼ ; ਕੰਨਪਊਟਰ; ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਜੋ ਦਾਖਲ ਕਰਨ,
ਨਲਖਣ, ਭੇਜਣ, ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੜਹਰਨ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸਨਟੰਿ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਰਰਾਂਤ ਦੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਨੂੰ
ਅਯੋਿ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਅਯੋਿਤਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ
ਲਈ 60 ਨਦਨ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ
120 ਨਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਨਹਲੀ ਅਤੇ ਅਿਲੀ ਹਰ ਅਨਜਹੀ
ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਨਜਹੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਾਏ ਨਸਵਲ ਦੰਡਾਂ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ $2,750 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ
ਸਮੇਂ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਲਖਤੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਨਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ
ਇਹ ਉਨਹਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਕ ਐਮਰਜਂਸ
ੈ ੀ ਅਪਵਾਦ
ਹੈ ਜੋ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਲਖਤੀ
ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਰਰਾਨਨਕ ਸੰਚਾਰ
ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਹਰਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੋ:
•
•
•

•

ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਖਪ
ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਨਸ
ੋ ਸ
਼ ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਮਾਨਜਕ ਿੱਲਬਾਤ
ਲਈ ਇਲੈਕਟਰਰਾਨਨਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
ਔਖੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ ਨਵੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ
ਿ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੜਕ ਨਨਰਮਾਣ, ਭਾਰੀ ਪੈ ਦ ਲ ਯਾਤਰੀ
ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਿੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਾਜ-਼
ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਇਲੈਕਟਰਰਾਨਨਕ ਸੰਚਾਰ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ
ਕਰੋ।
ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਨੇਹੇ ਨਲਖਣ ਜਾਂ ਪੜਹਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਨਾ
ਕਰੋ।
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ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਕ ਨਲਖਤੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣਾ ਇਕ ਸੈਲ ਿੋਨ 'ਤੇ
ਿੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕ
ਛੋਟੀ ਨਜਹੀ ਸਕਰੀਨ' ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਪੈਡ ਨੂੰ
ਚਲਾਓ। ਟੈਕਸਨਟੰਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਚੰਤਾਜਨਕ ਨਧਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ
ਸਰੋਤ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਨਵੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਨਸਕ ਨਧਆਨ
ਭਟਕਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਦੁਜੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਜਹੜੇ ਸੀ ਐਮ ਵੀ
(CMV) ਡਰਾਇਵਰ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਲਖਤੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ,
ਉਨਹਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਨਖਆ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਘਟਨਾ (ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਦੁਰਘਟਨਾ, ਅਣ-ਸੋਚੀ ਲੇਨ ਬਦਲਣਾ) ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
23.2 ਿੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਲਖਤੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਔਸਤ 4.6 ਸੈਨਕੰਡ ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਟਾ ਨਦੰਦਾ ਹੈ। 55
ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ 371 ਿੁੱਟ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਿੱੁਟਬਾਲ
ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ
ੋ ੇ - ਨਬਨਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ।

2.9.6 – ਖਧਆਨ ਭਟਿਵੀਂ ਡਰਾਇਖਵੰਗ ਨਾ ਿਰੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ
ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚਲੀਆਂ ਨਧਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ
ਨਦਓ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•

ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚਲੀਆਂ
ਨਧਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਨਾਲ।
• ਸੰਭਾਵੀ ਨਧਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ/ਖ਼ਤਮ
ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ।
• ਨਧਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ।
• ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਸੰਭਵ ਨਦਰਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ।
ਸੰਭਾਵੀ ਨਧਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ,
ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਨਧਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ/ਖ਼ਤਮ
ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਡਰਾਇਵਰ ਭੁਲੇਖੇ ਕਾਰਨ ਅੱਧਾ ਸਨਕੰਟ ਹੌਲੀ ਪਰਰਤੀਨਕਰਰਆ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਘਟਨ
ੁ
ਾ ਦੀ ਸਭਾ
ੰ ਵਨਾ ਦਿ
ੱੁ ਣੀ ਹੋ ਜਾਦ
ਂ ੀ ਹ।ੈ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਧਆਨ ਨਾ ਭਟਕਾਵੋ :
•
•

•

ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਯੰਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਮੋਬਾਇਲ ਿੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਕ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਨਦਰਰੜ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਯੋਿ ਹੈ, ਇਕ ਈਅਰਪੀਸ ਜਾਂ
ਸਪੀਕਰ ਿੋਨ ਿੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤ,ੋ ਵੌਇਸ-ਐਕਟੀਵੇਨਟਡ ਡਾਇਨਲੰਿ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹੈਂਡ-ਿਰਰੀ ਿੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਡਰਾਇਵਰਾਂ
ਪਾਲਣਾ ਨਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸੁਰੱਨਖਅਤ ਤੌਰ ਤੇ
ਮੋਬਾਇਲ ਿੋਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੱਥ-ਮੁਕਤ
ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।
ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਕਸੇ ਮੋਬਾਇਲ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ
ਨਾ ਨਲਖੋ ਜਾਂ ਪੜਹਰੋ ਨਾ।
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਿਡ
ੱ ੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਨਵਸਸ
ੇ਼ ਤਾ
਼ ਵਾਂ ਅਤੇ
ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਓ।
ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨਨਯੰਤਰਣਾਂ ਅਤੇ
ਸ਼ੀਨਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਮੁਤਾਨਬਕ ਨਵਵਸਨਥਤ ਕਰੋ।
ਪਰਰੀ-ਪਰਿ
ੋਰ ਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸਨ
਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸੀ ਡੀਜ਼
(CDs) ਪਨਹਲਾਂ ਲੋਡ ਕਰੋ।
ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਕਾਰਿੋ
ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਕਰੋ।
ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਜੀ
ਪੀ ਐਸ (GPS) ਨੂੰ ਪਰਰੋਿਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਓ।
ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਪੜਹਰਨ ਜਾਂ ਨਲਖਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼
ਨਾ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਸਿਰਟ, ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼
ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇਤੀ
ਨਨਕਲੋ।
ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੀਬਰ
ਿੱਲਬਾਤ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੋ।
ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਧਆਨ
ਭਟਕਾਉਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਹੋ।

2.9.7 – ਹੋਰ ਬੇਖਧਆਨੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖਧਆਨ
ਰੱਿੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਜਹੜੇ
ਨਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਬੇਨਧਆਨੇ ਹਨ। ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਬੇਨਧਆਨੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਠੀਕ
ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਪਰਰਤੀਨਕਨਰਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਨਲਖੀਆਂ
ਲਈ ਵੇਖੋ:
•

ਉਹ ਵਾਹਨ, ਜੋ ਲੇਨ ਨਵਭਾਨਜਤ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲੇਨ
ਨਵੱਚ ਡਰਾਇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਅਸਥਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ।
• ਉਹ ਡਰਾਇਵਰ ਜੋ ਨਕਸ਼ੇ, ਭੋਜਨ, ਨਸਿਰੇਟ, ਸੈਲ ਿੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
• ਉਹ ਚਾਲਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਸਾਿਰਾਂ ਨਾਲ ਿੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਨਵੱਚ
ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਬੇਨਧਆਨੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਕਾਿ਼ੀ ਜਿਹਰਾ ਨਦਓ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ
ਨਪਛਲੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
ਬੇਨਧਆਨੇ ਡਰਾਇਵਰ ਤੋਂ ਅੱਿੇ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋ। ਉਹ
ਡਰਾਇਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਿੀ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2.10 – ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰ/ ਰੋਡ ਰੇਜ

•

2.10.1 – ਇਹ ਿੀ ਹੈ?

ਇਸ਼ਾਨਰਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਵੀ
ਐਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੋ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਿੁੱਸੇ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਰ ਨੂੰ ਨਹਲਾਉਣ ਵਰਿੇ ਹਾਨੀ ਰਨਹਤ
ਪਰਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨਚੜਨਚੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ।
ਇਕ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸਲੀਕੇ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰ ਬਣੋ। ਜੇ ਇਕ ਹੋਰ
ਡਰਾਇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹੋ,
"ਮੇਰੇ ਮਨਹਮਾਨ ਬਣੋ।" ਇਹ ਪਰਰਤੀਨਕਨਰਆ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਆਦਤ
ਬਣ ਜਾਵੇਿੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ
ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਿੇ।

ਆਕਰਮਕ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਅਤੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਨਸਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਨਕ, ਅਜ
ੱ ਦੇ ਸਸਾਰ
ੰ
ਨਵਚ,
ੱ ਨਜਥ
ੱ ੇ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਹਲੀ
ੌ ਚਲਦੀ ਆਵਾਜਾਈ
ਅਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੇ ਕਾਰਜਕਰਰਮ ਨਦਨਚਨਰਆ ਬਣ ਿਏ ਹਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਡਰਾਇਵਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਵੱਚ ਆਪਣਾ ਿੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਨਰਾਸ਼ਾ ਦਾ
ਪਰਰਿਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

•

ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਿਲਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਹੀ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ,
ਨਜਸ ਨਾਲ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ
ਲਈ ਪਰਰੇਨਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2.10.3 – ਇਿ ਆਿਰਮਿ ਡਰਾਇਵਰ ਦੁਆਰਾ
ਖਵਰੋਧ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਆਕਰਮਕ ਡਰਾਇਨਵੰਿ, ਸੁਆਰਥੀ, ਨਨਡਰ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਬਨਾਂ ਨਕਸੇ
ਹੋਰ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ
ਹੈ। ਇਕ ਿੁੱਸੇਖੋਰ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਇਕ ਨਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਨਬਨਾਂ ਨੋਨਟਸ
ਦੇ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲੇਨ ਬਦਲ ਨਰਹਾ ਹੈ।

•

ਰੋਡ ਰੇਜ, ਇਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਨਜਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁਚ
ੰ ਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਡਰਾਇਵਰ ਜਾਂ ਉਨਹਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ
ਤੇ ਭੌਨਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

2.10.2 – ਇਿ ਆਿਰਮਿ ਡਰਾਇਵਰ ਨਾ ਬਣੋ
•
•
•
•
•
•

•
•

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕਵੇਂ ਮਨਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਨਾਲ ਹੈ ਨਕ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ
ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸਤੋ ਪਨਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ
ਘਟਾਓ। "ਮੱਧਮ ਸੰਿੀਤ" ਸੁਣੋ
ਡਰਾਇਵ ਕਰਨ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਧਆਨ ਨਦਓ। ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ
ਿੋਨ ਤੇ ਿੱਲ ਕਰਕ,ੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਨਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਧਆਨ
ਭਟਕਣ ਨਾ ਨਦਓ।
ਆਪਣੇ ਸਿ਼ਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਯਥਾਰਥਕ ਰਹੋ। ਆਵਾਜਾਈ, ਉਸਾਰੀ
ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਨਬਕ
ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਵਵਸਨਥਤ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ- ਇਸ
ਨਾਲ ਨਨਜੱਠੋ। ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ।
ਹੋਰ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੇਲੇ ਲਾਭ ਨਦਓ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਨਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਨਕਉਂ ਚਲਾ ਨਰਹਾ ਜਾਂ ਰਹੀ
ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ
ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੌਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਪਛਲੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਰਨਹਣ ਨਦਓ।
ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲੇਨ ਨਵੱਚ ਹੌਲੀ ਡਰਾਇਵ ਨਾ ਕਰੋ।

•

•
•
•
•
•

ਸਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂ ਰ ੀ, ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਨਨਕਲਣ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਛੱਡੋ। ਆਪਣੀ ਸਿ਼ਰੀ ਲੇਨ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਜਾ ਤੇਜ਼
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇਵੋ।
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਸੰਕੇਤ ਅਣਨਡੱਠੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹਰਾਂ ਤੇ ਪਰਰਤੀਨਕਨਰਆ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ।
ਵਾਹਨ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ,
ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਨਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਿੁੱਸੇਖੋਰ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵੀਂ
ਅਥੌਨਰਟੀ ਨੂੰ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸੈਲ ਿੋਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਨਲਸ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਕੋਈ ਿੁਸੇ
ੱ ਖਰ
ੋ ਡਰਾਇਵਰ ਸੜਕ ਤੇ ਨਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਨਦਰਸ
ਰ ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਸੁਰਨਖਅਤ
ੱ
ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੁਕ,ੋ
ਪੁਨਲਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਿਏ
ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਨਵਹਾਰ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।

ਉਪਭਾਗ 2.9 ਅਤੇ 2.10
ਆਪਣਾ ਖਗਆਨ ਟੈਸਟ ਿਰੋ
ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਧਆਨੇ
ਡਰਾਇਵਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ।
2. ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚਲੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਨਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
3. ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਧਆਨੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਨਕਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ?
4. ਆਕਰਮਕ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਅਤੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਨਵੱਚਕਾਰ ਕੀ ਿਰਕ ਹੈ?
5. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿੁੱਸੇਖੋਰ ਡਰਾਇਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
6. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਸਤੋ ਪਨਹਲਾਂ ਆਪਣੇ
ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਟੈਸਟ ਨਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਰਾਂ ਸਾਨਰਆਂ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਪ-ਭਾਿ 2.9 ਅਤੇ 2.10 ਦੋਬਾਰਾ ਪੜਹਰੋ।
1.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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2.11 – ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਇਕਵੰਗ ਿਰਨਾ
2.11.1 – ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਿ਼ਤਰਨਾਿ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਏਿਾ।
ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਨਦੱਸਦੇ ਨਜੰਨੇ ਨਦਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਨਵੱਚ ਨਦਸਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹਰਾਂ ਕੋਲ ਪਰਰਤੀਨਕਨਰਆ ਕਰਨ ਲਈ
ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਵੱਚ ਆਏ ਡਰਾਇਵਰ ਨਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ
ਬਚਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ
ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਨਵੱਚ ਡਰਾਇਵਰ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2.11.2 – ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਪਰਰਭਾਖਵਤ ਿਰਦੇ ਿਾਰਿ
ਖਦਰਰ ਸ਼ ਟੀ। ਸੁ ਰੱ ਨ ਖਅਤ ਡਰਾਇਨਵੰ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰ ਿ ੀ ਨਜ਼ ਰ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਰਰੇਕ, ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਅਤੇ ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਨਨਯੰਤਰਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸਤੇ ਅਧਾਨਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ
'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਨਥਤੀ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਨਸਰ
ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਦੀ ਪਰਰਤੀਨਕਨਰਆ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਿੀ।
ਨਕਉਂਨਕ ਚੰਿਾ ਦੇਖਣਾ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯਨਮਤ ਤੌਰ ਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ
ਪਰਖ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਨਨਿਹਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਜਾਂ ਕੰਟੈਕਟ
ਲੈਂਜ਼ ਪਨਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ:
•

ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨਹਾਰਂ ਨੂੰ ਪਨਹਨ,ੋ ਭਾਵੇਂ ਨਕ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ
ਲਈ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਐਲ (DL) ਦੱਸਦਾ
ਹੈ ਨਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਲੈਂਜ਼ ਲੌੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਲੈਨਜ਼ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਨਬਨਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਿੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
• ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਲੈਨਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਸੈਟ ਵੱਧ ਰੱਖੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਧਾਰਣ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਲੈਨਜ਼ ਟੁੱਟ ਿਏ ਹਨ ਜਾਂ ਿੁੰਮ
ਿਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਲੈਂਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ
ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਿੂੜੇ ਜਾਂ ਰੰਿੀਨ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਲੈਨਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਕ ਉਹ ਨਲਸ਼ਕੋਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ
ਨਵੱਚ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੰਿੀਨ ਲੈਨਜ਼ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੱਟ
ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਨਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਹਾਲਤਾਂ ਨਵੱਚ ਸਾਿ
ਸਾਿ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਖਲਸ਼ਿੋਰ। ਨਲਸ਼ਕੋਰਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਰਾਇਵਰਾਂ
ਨੂੰ ਅੰਨਹਰਾ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਲਸ਼ਕੋਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨਵੱਚ
ਕਈ ਸਨਕੰਟ ਲੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਲਸ਼ਕੋਰ ਦੇ ਅੰਨਹੇਰਪਣ ਦੇ ਦੋ ਸਨਕੰਟ
ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 55 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਦੀ ਿਤੀ ਤੇ ਇਕ
ਵਾਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਿੱੁਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
ਸਿਰ ਕਰ ਚੁੱਨਕਆ ਹੋਵੇਿਾ।
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ਿਿਾਵਟ ਅਤੇ ਚੌਿਨੇ
ੰ ਰਖਹਣ ਦੀ ਿਮੀ। ਥਕਾਵਟ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਨਸਕ
ਥਕਾਵਟ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਨਸਕ ਤਣਾਅ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ,
ਨਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਬਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਰ,ਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨਨਰਣੇ ਨੂੰ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਥਕਾਵਟ, ਿਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਿਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਵੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ
ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਰਤੀਨਕਰਆ
ਰ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਿੰਭੀਰ ਿੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਿਤਾ 'ਤੇ ਪਰਰਭਾਵ
ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੌਂ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਨਜਆਂ ਨੂੰ
ਜਖਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਨੀਂ ਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡਰਾਇਨਵੰ ਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ
ਦੁ ਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਣਾਂ ਨਵੱ ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ । ਐਨ ਐਚ ਟੀ ਐਸ
ਏ (NHTSA) ਅੰ ਦ ਾਜ਼ ਾ ਲਿਾਉਂ ਦ ਾ ਹੈ ਨਕ ਸਾਲ ਨਵੱ ਚ 100,000
ਪੁ ਨ ਲਸ-ਦੁ ਆ ਰਾ ਨਰਪੋ ਰ ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁ ਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੀਂ ਦ ਆਉਣ
ਵਾਲੀ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਲੀਪ ਿਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
(National Sleep Foundation) ਦੇ ਸਲੀਪ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਪੋਲ
(Sleep in America Poll) ਅਨੁਸਾਰ 60 ਪਰਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ
ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਡਰਾਇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ⅓ (36 ਪਰਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 103 ਨਮਲੀਅਨ
ਲੋਕ) ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਨਆ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੌਂ
ਿਏ ਸੀ। ਡਰਾਇਵਰ ਨਸਰਿ ਕੁਝ ਸਨਕੰਟਾਂ ਲਈ ਸਣ
ੌ ਦਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ
ਸੌਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਰਾਂ, ਨਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਜੋਿਮ ਖਵੱਚਲੇ ਸਮੂਹ
ਸੁਤ
ੱ ੇ ਪਏ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਕਾਰਨ ਨਕਸੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਆਬਾਦੀ
ਨਵੱਚ ਸਮੁਚ
ੱ ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਹੁਦ
ੰ ੇ
ਹਨ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ,ਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਦੁਪਨਹਰ ਦੇ ਅੱਧ ਨਵੱਚ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਚੌਕੰਨੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ,
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਨਵਸ਼ਸ
ੇ ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜੇ ਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨਹਾਰਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।
ਖੋਜ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ, ਨਸ਼ਿਟ ਕਾਨਮਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਇਵਰ, ਖਾਸ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਬੇਇਲਾਜੇ ਨੀਂਦ ਦੇ
ਨਵਿਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਥੋੜਹਰੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਵੰਨਚਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ
ਨਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੀਂਦ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ
ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਦੇ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਿੀਸਦੀ ਹਾਦਨਸਆਂ ਨਵੱਚ ਥਕਾਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੱਚ 80 ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ
ਇਕ ਸੰਨਿਰਰਹਤ ਅਨਧਐਨ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਹੈ ਨਜਨਹਾਰਂ ਨਵੱਚ ਡਰਾਇਵਰ
ਔਸਤਨ ਪਰਰਤੀ ਨਦਨ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ
ੱ ਨੀਂਦ ਲੈਦ
ਂ ੇ ਸਨ। (ਐਿ ਐਮ ਐਲ
ਐਸ ਏ, 1996) (FMLSA) ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਕ
ਕੌਮੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਨਖਆ ਬੋਰਡ (ਐਨ ਟੀ ਐਸ ਬੀ ਆਈ) (National
Transportation Safety Board, NTSB।) ਨੇ ਨਰਪੋਰਟ ਨਦੱਤੀ ਹੈ ਨਕ
ਨੀਂਦ ਨਵੱਚ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਜਸ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਐਨ ਟੀ
ਐਸ ਬੀ, 1990) (NTSB) ਹਰੇਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਹੋਰ
3 ਤੋਂ 4 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਐਨ ਐਚ ਟੀ ਐਸ ਏ, 1994) (NHTSA)।

ਿਿਾਵਟ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਿੇਤ
ਨਪਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਲੀਪ ਿਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (National Sleep
Foundation) ਦੇ ਸਲੀਪ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਪੋਲ (Sleep in America
Poll) ਅਨੁਸਾਰ, 60 ਿੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਨੀਂਦ ਨਵੱਚ ਿੱਡੀ ਚਲਾਈ
ਹੈ ਅਤੇ 36 ਪਰਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਨਕ ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਉਹ ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਤੇ
ਸੌਂ ਿਏ ਸੀ। ਪਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨਕ ਕਦੋਂ ਉਹ
ਸੌਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਣਿੇ:
•

ਨਧਆਨ ਕੇਂਦਨਰਤ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਅਕਸਰ ਝਪਕਣਾ ਜਾਂ
ਭਾਰੀ ਅੱਖਾਂ।
• ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਬਾਸੀਆਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਲਣਾ।
• ਨਦਨੇ ਸੁਪਨਨਆਂ ਨਵੱਚ ਿਵਾਚਣਾ; ਭਟਕਣਾ/ਬੇਮੇਲ ਨਵਚਾਰ
• ਨਪਛਲੀਆਂ ਤੈ ਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁ ਝ ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਵੱ ਚ
ਸਮੱਨਸਆ; ਮੁੜਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਭੁਲਣਾ।
• ਨਸਰ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।
• ਆਪਣੀ ਲੇਨ ਤੋ ਭਟਕਣਾ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਨਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ
ਨਕਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਨਵੱਚ ਵੱਜਣਾ।
• ਬੇਆਰਮੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਨਾ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ "ਅੱਿੇ ਵੱਧਣ" ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤੇ
ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਨਕਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਤਕ
ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਿੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਨਦਓ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਵੋ ਜਾਂ 15-20 ਨਮੰਟ ਦੀ
ਨੀਂਦ ਲਓ।

ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿ਼ਤਰਾ ਹੈ?
ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਇਹ ਨਵਚਾਰ ਕਰੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜਾਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ (6 ਘੰਨਟਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ
ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਨਤੰਨ ਿੁਣਾਂ ਕਰ ਨਦੰਦੀ ਹੈ)।
ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ (ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ), ਬੁਰੀ ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ।।
ਸਹੀ ਆਰਾਮ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਲਏ ਨਬਨਾਂ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਿੱਡੀ ਚਲਾ
ਰਹੇ ਹੋ।।
ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੱਧ-ਦੁਪਨਹਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ
ਹੋ ਉਦੋਂ ਿੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਭਾਰੀ ਮੋਟਰ ਿੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਦਰਨਮਆਨ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
(ਐਂਟੀਨਡਪਰੈਸੈਂਟਸ, ਕੋਲਡ ਟੇਬਲੇਟ, ਐਂਟੀਨਹਸਟਾਮਾਈਨਜ਼) ਨੀਂਦ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।
ਹਿ਼ਤੇ ਨਵੱਚ 60 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (40 ਿੀਸਦੀ ਤੱਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ)।
ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਨੌਕਰੀ ਨਵੱਚ
ਨਸ਼ਿਟ ਨਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਕੱਲੇ ਲੰਬੇ, ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ, ਹਨੇਰੇ ਜਾਂ ਬੋਨਰਿ
ੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਰਾਇਨਵਿ
ੰ
ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਿਲਾਇੰਿ, ਬਦਲ ਨਰਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ੋਨ।

ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਸੁਸਤੀ ਰੋਿਣੀ:
•
•
•
•
•
•
•

ਚੌਕੰਨੇ ਹੋਣ ਲਈ ਲੌੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਲਵੋ-ਬਾਲਿਾਂ ਨੂੰ 7-8 ਘੰਨਟਆਂ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ, ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਰੂਟ ਨੂੰ ਨਧਆਨ ਨਾਲ ਨਤਆਰ ਕਰੋ।
ਉਨਹਰਾਂ ਘਨਟਆ
ੰ
ਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਿਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਦੇ ਮੱਧ ਨਵੱਚ ਨਹੀਂ।
ਨਕਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਿੱਡੀ ਚਲਾਓ।
ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੋ ਨਕ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਦਨ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਪੀਨੜਹਤ
ਰ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਵੱਚ ਮੁਸਕ
਼ ਲ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ; ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਿੱਲ
ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਵੱਚ
ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਮਲ ਕਰੋ।
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ਡਰਾਇਖਵੰਗ ਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੌਿੰਨਾਪੰਨ ਿਾਇਮ ਰੱਿਣਾ:
•

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਲਸ਼ਕੋਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ
ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਕਰੋ।
• ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲਹਰ ਕੇ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਰਤ ਕੇ ਠੰਡ ਰੱਖੋ।
• ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
• ਨਦਨ ਦੇ ਨਵੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।
• ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਡਰਾਇਨਵੰਿ
ਵੇਲੇ ਵਾਰੀਆਂ ਬਦਲੋ।
• ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੰਤਰਾਲ ਲਓ - ਲੰਬੇ ਸਿ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ 100 ਮੀਲ
ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ।
• ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਬੰਦ ਕਰ ਨਦਓ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਨੀਂਦ ਲਓ।
• ਕੈਿੀਨ ਦੀ ਖਪਤ ਕੁਝ ਘੰਨਟਆਂ ਲਈ ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਪੀਓ। ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਘੱਟ ਜਾਵਿ
ੇ ੀ।
ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਿੀਨ 'ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਨਾ ਰਹੋ।
• ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ । ਉਹ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਕੁ ਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਿਦਾ
ਰੱਖਣਿੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਿੀਆਂ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਕੋ ਇਕ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ
ਲਾਓ ਅਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਨਜ਼ੰਦਿੀ ਅਤੇ ਦੂਨਜਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ੰਦਿੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਨਵੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।

2.11.3 – ਸੜਿੀ ਿਾਰਿ
ਮਾੜੀ ਲਾਈਖਟੰਗ। ਨਦਨ ਸਮੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਿੀ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਕਾਿੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵੱਚ
ਚਮਕਦਾਰ ਸਟਰਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ
ਨਵੱਚ ਮਾੜੀ ਲਾਈਨਟੰਿ ਹੋਵੇਿੀ। ਨਜਆਦਾਤਰ
਼
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਤਰਹਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਿਾ।
ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਦਨ ਦੇ ਸਨਮਆਂ ਨਵੱਚ ਵੀ ਖਤਰੇ
ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਿੇ। ਸੜਕ ਚਾਲਕ ਨਜਨਹਰਾਂ ਕੋਲ ਲਾਈਟਾਂ
ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ
ਵਾਨਲਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਨਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੜਕ ਨਦਰਰਸ਼ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਟਰਰੈਨਿਕ ਨਸਿਨਲ ਅਤੇ ਖ਼ਤਨਰਆਂ ਨੂੰ ਨਚੰਨਹਰਾਂ ਦੇ ਨਪੱਛੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਨਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਵਰੁੱਧ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਟੰਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਿੱਡੀ
ਚਲਾਓ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੂਰੀ ਨਵੱਚ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਅੱਿੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੌਲੀ ਿੱਡੀ ਚਲਾਓ।
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ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਇਵਰ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਨਨਸ਼ਆਂ ਦੇ ਪਰਰਭਾਵ ਹੇਠ
ਡਰਾਇਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਬਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਠੇਕੇਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨਮਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਖ਼ਾਸ ਨਧਆਨ ਨਦਓ। ਉਨਹਰਾਂ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਨਜਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਲੇਨ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਜਾਂ ਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਨਜਹੜੇ ਨਬਨਾਂ ਨਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ
ਪਰਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

2.11.4 – ਵਾਹਨ ਿਾਰਿ
ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈੱਡ-ਲਾਈਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਰੋਤ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਿਭਿ ਐਨਾ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨਜੰਨਾ ਨਦਨ ਨਵੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਘੱਟ ਬੀਮ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ 250 ਿੁੱਟ ਅੱਿੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਬੀਮ ਨਾਲ 350-500 ਿੁੱਟ ਤੱਕ ਅੱਿੇ ਵੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦੂਰੀ
ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ-ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਣ
ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਕੁ ਹੌਲੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋਿੇ; ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿਾ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਨਜਆਦਾ
਼
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਹਨ। ਿੰਦੀਆਂ ਹੈੱਡ-ਲਾਈਟਾਂ ਨਜੰਨੀ
ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਨਸਰਿ ਅੱਧੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ। ਇਹ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਦੇ ਖ ਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂ ਦ ਾ ਹੈ , ਅਤੇ
ਦੂਸਨਰਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਿ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਦਆਂ ਹਨ। ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ
ਨਵਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਦਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਿਾ ਨਦਰਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਿੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੂਜੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਕਸੇ ਯੋਿਤਾ
ਪਰਰਾਪਤ ਨਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਉਨਹਾਰਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਿ
ਨਾਲ ਨਵਵਸਨਥਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਜਰੂਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
•

ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਤੋਂ ਅੱਧਾ
ਘੰਟਾ ਪਨਹਲਾ ਤੱਕ।
• ਜੇ ਬਰਿ, ਬਾਨਰਸ਼ , ਕੋ ਹ ਰੇ , ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਖ਼ ਤ ਰਨਾਕ ਮੌ ਸ ਮ ਕਾਰਨ
ਨਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਈਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਜਦੋਂ ਇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ 1,000 ਿੁੱਟ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC)
§§280 ਅਤੇ 24400) ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਨਦਰਰਸ਼ਟੀ ਕਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਸਰਿ ਪਾਰਨਕੰਿ ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ
ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਨਕ, ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸਿਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹੈਡਲੈਪ ਵੀ ਪਰਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC)
§24800)।

ਹੋਰ ਲਾਈਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਿੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਹੇਠ ਨਲਖੇ
ਜਰੂਰ ਸਾਿ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
• ਨਰਿਲੈਕਟਰਜ਼
• ਮਾਰਕਰ ਲਾਈਟਾਂ
• ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਾਈਟਾਂ
• ਟੇਲ ਲਾਈਟਾਂ
• ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ
ਮੋੜ ਲਈ ਖਸਗਨਲ ਅਤੇ ਬਰਰੇਿ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋਰ ਲਾਈਟਾਂ। ਹੋਰ
ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਸਿਨਲ ਅਤੇ ਬਰਰੇਕ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋਣੇ ਹੋਰ ਵੀ
ਜ਼ਰਰੀ
ੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤਹਾਡ
ੁ
ੇ ਕੋਲ ਸਾਿ, ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ
ਨਸਿਨਲ ਅਤੇ ਬਰਰੇਕ ਲਾਈਟਾਂ ਹਨ।
ਖਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖਵੰਡਸ਼ੀਲਡ। ਸਾਿ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਿ ਰੱਖਣਾ
ਨਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਾਤ ਨਵੱਚ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੀਬਰ
ਲਾਈਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਜਾਂ ਸ਼ੀਨਸ਼ਆਂ ਤੇ ਿੰਦਿੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ
ਖੁਦ ਦੀ ਇਕ ਚਮਕ ਬਣਾਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਚੜਦੇ ਜਾਂ ਲਨਹੰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਕਰਨ
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਨਿਆ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਮਸਾਂ ਹੀ ਇਕ
ਨਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਦਨ ਦੇ ਮੱਧ ਨਵੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਠੀਕ ਲੱਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ
ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਸਾਿ਼ ਕਰੋ।

2.11.5 – ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਇਖਵੰਗ ਿਰਨ ਦੀਆਂ
ਪਰਰਖਿਖਰਆਵਾਂ
ਪਰਰੀ-ਖਟਰਰਪ (ਖਟਰਰਪ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਦੀਆਂ) ਖਿਖਰਆਵਾਂ। ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮ ਕਰ ਨਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ
ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨੀਂਦ ਲਵੋ! ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਨਕ ਇਕ
ਝਪਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ੰਦਿੀ ਜਾਂ ਦੂਨਜਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ੰਦਿੀਆਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਸ਼ਮਾ ਪਨਹਣਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਉਹ ਸਾਿ਼ ਅਤੇ ਸਕਰਰੈਚ
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨਾ ਪਨਹਨੋ। ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ
ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਨਰਿਲੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਧਆਨ ਨਦਓ, ਅਤੇ ਉਨਹਰਾਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਕਰੋ ਨਜੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦੂਸਖਰਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਿਾਂ ਖਵੱਚ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਡੀ
ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਦੀ ਚਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ
ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਉਸਦੇ
ਰੀਅਰਨਵਊ ਸ਼ੀਨਸ਼ਆਂ ਨਵੱਚ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ
ਨਦਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਦੂਜੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਚਮਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਲਾਈਟਾਂ ਮੱਧਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ 500 ਿੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਪੱਛੇ
ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ 500 ਿੁੱਟ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਧਮ ਕਰੋ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਿ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਲਾਈਟਾਂ ਵੱਲ ਨਸੱਧੇ ਨਾ ਵੇਖ।ੋ ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਜੀ ਲੇਨ ਜਾਂ ਨਕਨਾਰੇ
ਦੀ ਮਾਰਨਕੰਿ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਹਰਾ ਨਜਹਾ ਦੇਖ।ੋ ਜੇ ਦੂਜੇ ਡਰਾਇਵਰ ਆਪਣੇ
ਬੀਮਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੀਮ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ "ਉਨਹਰਾਂ ਦਾ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ" ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਡਰਾਇਵਰ ਲਈ
ਚਮਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਬੀਮਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਡਰਾਇਵਰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਧਮ ਬੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਿੇ
ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਿਤਾ ਨੂੰ ਿੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ
ਬੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਅਤੇ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਨਹਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਵਾਹਨ
ਦੇ 500 ਿੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਕੈਬ ਦੇ
ਅੰਦਰਲੇ ਨਹੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਚਮਕੀਲਾ ਨਾ ਬਣਾਓਣ ਨਦਓ। ਇਹ
ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਓਨੀ ਘੱਟ ਰੱਖੋ, ਨਜੰਨੀ ਨਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿੇਜਾਂ ਨੂੰ
ਪੜਹਰਨ ਨਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਾਨ ਤੇ
ਰੁਿੋ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ
ਅਨਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਉਨਹਾਰਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਨਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਵੱਚ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਨਵੱਚ ਨਦਖਾਈ ਨਦੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ
ਨਦਓ! ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਨਥਤੀ ਨਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਇਕ
ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਇਲਾਜ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2.12 – ਧੁੰਦ ਕਵੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ
ਧੁੰਦ ਨਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਅਕਸਰ ਅਚਾਨਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਦਰਰਸ਼ਟੀ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ ਦਾ ਨਧਆਨ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਤਆਰ
ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁੰਦ
ਘੱਟ ਹੋਵੇਿੀ।
ਧੁੰਦ ਨਵੱਚ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਅਨਜਹਾ ਨਾ
ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਬਹਤਰ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਦੱਖ ਨਬਹਤਰ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇਕ ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ
ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਨਲਨਖਆਂ ਤੇ
ਨਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ:
•
•
•

ਸਾਰੇ ਧੁੰਦ-ਸਬੰਧਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਚੰਨਹਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।
ਧੁੰਦ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਿੱਡੀ ਹੌਲੀ ਕਰੋ।
ਨਦਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਬਹਤਰੀਨ ਨਦੱਖ ਲਈ ਮੱਧਮ ਬੀਮ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ
ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਡਰਾਇਵਰ
ਲਈ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਨਜਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ
ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਿਏ ਹੋਣ।
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•
•

•
•
•
•

ਆਪਣੇ 4-ਤਰਫ਼ਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਲੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਪੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਵੱਲ ਨਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ
ਇਕ ਤਤਕਾਲ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਿਾ।
ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਿੇ ਸੜਕ
ਨਕੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ
ਟੇਲਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਹੈੱਡ-ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਹੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਤੇ ਨਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਨਨਰਧਾਨਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕ ਸੜਕ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਅੱ ਿੇ ਨਕਵੇਂ
ਘੁ ਮ ਾਅਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੜਕ ਨਕਨਾਰੇ ਹਾਈਵੇ
ਨਰਿਲੈਕਟਰਜ਼ ਦਾ ਪਰਰਯੋਿ ਇਕ ਿਾਈਡ ਦੀ ਤਰਹਰਾਂ ਕਰੋ।
ਨਜਸ ਟਰਰੈਨਿ਼ਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ।
ਦੂਸਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਿੇ ਨਨਕਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਸੜਕ ਦੇ ਨਕਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਕ ਅਨਜਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

2.13 – ਸਰਦੀ ਕਵੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ
2.13.1 – ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨਾ
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਵੱਚ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਨਤਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
'ਤੇ ਵਾਧੂ ਨਧਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਨਯਨਮਤ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
ਿੂਲੈਂਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀਫਰਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ
ੰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਸਸਟਮ
ਨਕ ਕੂਨਲੰਿ ਨਸਸਟਮ ਪੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਰੀਨਜ਼ਿ
ਨਵੱਚ ਕਾਿ਼ੀ ਐਂਟੀਿਰਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੂਲੈਂਟ ਟੈਸਟਰ ਨਾਲ
ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਡਫਰੋ ਸ ਖਟੰ ਗ ਅਤੇ ਹੀਖਟੰ ਗ ਉਪਿਰਣ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ
ਨਡਿਰੋਸਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਡਰਾਈਨਵੰਿ ਲਈ ਉਨਹਰਾਂ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਹੀਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਕ ਉਨਹਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ
ਲਈ, ਨਮਰਰ ਹੀਟਰ, ਬਟਰੀ
ੈ
ਬਾਕਸ ਹੀਟਰ, ਨਿਊਲ ਟੈਕ
ਂ ਹੀਟਰ), ਉਨਹਾਰਂ
ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਵਾਈਪਰਸ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰਸ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਨਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਈਪਰ
ਬਲੇ ਡ ਚੰ ਿ ੀ ਹਾਲਤ ਨਵੱ ਚ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਨਕ ਵਾਈਪਰ
ਨਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਸਾਿ ਸੁਥਰਾ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਨਖੜਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ
ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਿ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢਿ
ੰ
ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਿੇ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਨਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾੱਸ਼ਰ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰ ਟੈਂਕੀ ਨਵੱਚ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਵਾੱਸ਼ਰ ਤਰਲ ਦੀ ਿਰਰੀਨਜ਼ੰਿ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾੱਸ਼ਰ
ਐਂਟੀਿਰਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਚੰਿੀ ਤਰਹਰਾਂ
ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਪਰ ਿੈਲ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ), ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੱਨਸਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ।
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ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਇਰ ਤੇ ਕਾਿੀ
ਟਰਰੈੱਡ ਹੈ। ਡਰਾਇਵ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਿ ਨਵੱਚ ਅਤੇ ਨਿੱਲੇ ਿੁੱਟਪਾਥ ਤੇ
ਧੱਕਣ ਲਈ ਡਰਾਇਵ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਰਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਟਾਇਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਟਰਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਵੱਚ ਉਨਚੱਤ ਟਰਰੈੱਡ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਲੇ ਟਾਇਰ ਨਵੱਚ ਹਰ ਵੱਡੀ
ਝਰੀ ਨਵੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4/32 ਇੰਚ ਦੀ ਟਰਰੈੱਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2/32 ਇੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣਾ
ਨਬਹਤਰ ਹੋਵਿਾ।
ੇ
ਸੁਰਨਖਆਤ
ੱ
ਡਰਾਇਨਵਿ
ੰ ਉਨਚੱਤ ਟਰਡ
ਰੈੱ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਿੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਟਾਇਰ ਚੇਨਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਜਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਵੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਨਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਨਖਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਬਨਾਂ ਚੇਨਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਾਇਵ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰੌਸ-ਨਲੰਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਣਤੀ ਨੂੰ
ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇਵ ਟਾਇਰ ਨਵੱਚ ਨਿੱਟ
ਹੋਣਿੇ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੁੱਕਾਂ, ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਰੌਸ-ਨਲੰਕਾਂ ਅਤੇ ਟੇਢੀਆਂ
ਜਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਾਈਡ ਚੇਨਜ਼ ਲਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ
ਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਰਿਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਿ ਨਵੱਚ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਪਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਾਉਣਾ ਨਸੱਖੋ।
ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਖਰਫਲੈਿਟਰਜ਼। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ
ਨਰਿਲੈਕਟਰਜ਼ ਸਾਿ਼ ਹਨ। ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਨਰਿਲੈਕਟਰਜ਼ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਨਵੱਚ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਕ ਕੀ ਉਹ ਸਾਿ ਹਨ ਅਤੇ
ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਿੜਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਵੰਡਸ਼ੀਲਡ, ਨਖੜਕੀਆਂ
ਅਤੇ ਸ਼ੀਨਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਕਸਮ ਦੀ ਬਰਿ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਆਨਦ ਨੂੰ
ਹਟਾਓ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਸਕਰਰੈਪਰ, ਸਨੋਅ ਬਰੱਸ਼ ਅਤੇ
ਨਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਡੀਿਰਰੋਸਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਹੈਡ
ਂ ਹੋਲਡਜ਼, ਸਟੱਪ
ੈ ਸ ਅਤੇ ਡੈਿ
ੱ ਪਲੇਟਾਂ। ਹੈਡ
ਂ ਹੋਲਡਜ਼, ਸਟੈਪ
ੱ ਸ ਅਤੇ
ਡੈੱਕ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਬਰਿ਼ ਅਤੇ ਬਰਿਬਾਰੀ ਹਟਾਓ। ਇਹ ਨਿਸਲਣ ਦੇ
ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਿਾ।
ਰੇਡੀਏਟਰ ਸ਼ਟਰਸ ਅਤੇ ਖਵੰਟਰਫਰੰਟ। ਰੇਡੀਏਟਰ ਸ਼ਟਰਸ ਤੋਂ ਬਰਿ਼
ਹਟਾਓ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਨਵੰਟਰਿਰੰਟ ਬਹੁਤ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਟਰ ਜੰਮ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੰਟਰਿਰੰਟ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਜਣ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਨਿਾਸੀ ਖਸਸਟਮ। ਜਦੋਂ ਕੈਬ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ (ਨਖੜਕੀਆਂ
ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਣਾ, ਆਨਦ) ਉਦੋਂ ਨਨਕਾਸੀ ਨਸਸਟਮ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਢੱਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਨਹਰੀਲੇ ਕਾਰਬਨ
ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਿੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਨਵੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਢੱਲੇ ਨਹੱਨਸਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਵ ਦੇ ਸੰਕਤਾ
ੇ ਂ ਲਈ ਨਨਕਾਸੀ
ਨਸਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

2.13.2 – ਖਤਲਿਵੀਂ ਸਤਹਾਰ ਤੇ ਡਰਾਇਖਵੰਗ ਿਰਨਾ।
ਖਤਲਿਵੀਂਆਂ ਸਤਹਰਾਵਾਂ। ਨਤਲਕਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਠੀਕ
ਢੰਿ ਨਾਲ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਤਲਕਵੀਂ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਨਹਲੀ
ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਜਿਹਰਾ ਤੇ ਰੁਕੋ।
•

ਸਖਹਜੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋ। ਪਨਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੜਕ
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੋ।
• ਬਰਫ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਚ ਿਰੋ । ਸੜਕ, ਨਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਤੌ ਰ ' ਤੇ ਪੁ ਲ ਾਂ ਅਤੇ
ਓਵਰਪਾਸ 'ਤੇ ਬਰਿ਼ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਰੇਅ
ਦੀ ਘਾਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਰਿ਼ ਬਣ ਿਈ ਹੈ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਰਿ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਾਈਪਰ ਬਲੇਡਜ਼ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਨਹਰਾਂ ਤੇ ਬਰਿ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ
ਬਰਫ਼ ਹੋਵੇਿੀ।
• ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਰਿਸ
ੇਰ
ਨੂੰ ਖਨਯਮਤ ਿਰੋ।
ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਨਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨਹਜ ਬਣਾਓ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ
ਸਖਤ
਼ ਬਰਕ
ਰੇ ਨਾ ਲਿਾਓ, ਅਤੇ ਇਜ
ੰ ਣ ਬਰਕ
ੇਰ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਨਰਟਾਰਡਰ
ੰ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। (ਉਹ ਨਤਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਡਰਾਇਨਵਿ
ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤਲਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।)
• ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਖਨਯਮਤ ਿਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰਰ
ੂ ੀ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਿੇ ਨਾ ਲੰਘੋ। ਹੌਲੀ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਇਕ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਨਨਯਨਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਿੇ ਕਾਿੀ ਦੂਰ ਤੱਕ
ਦੇਖੋ। ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਹੌਲੀ ਸਪੀਡ
ਤੇ ਘੁਮਾਓ ਅਤੇ ਘੁਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਰਰੇਕ ਨਾ ਲਿਾਓ. ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ
ਉਸ ਨਬੰਦੂ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰੱਖੋ ਨਜਸਤੇ ਬਰਿ ਨਪਘਲਣੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੜਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਤਲਕਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਕਰੋ।
• ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਖਨਯਮਤ ਿਰੋ। ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਿੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਇਕ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਿੇ
ਇਕ ਟਰਰੈਨਿਕ ਜਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਿ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਨਦਓ। ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਪਨਹਲਾਂ
ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਅਤੇ ਆਨਹਸਤਾ ਹੋਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
ਬਰਿ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੂਣ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ
ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਿ਼ੀ ਜਿਹਰਾ ਨਦਓ।
ਖਗੱਲੀਆਂ ਬਰੇਰਿਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਖੜਹਰੇ ਪਾਣੀ ਨਵੱਚ
ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਿੀਆਂ।
ਬਰਰੇਕ ਨਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਖਰਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਪਕੜ ਨਵਚ ਕਮਜੋ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਰੇਰਨਕੰਿ ਪਾਵਰ ਦੀ
ਕਮੀ, ਪਹੀਆਂ ਦਾ ਜਾਮ ਹੋਣਾ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨਖੱਚਣਾ, ਅਤੇ
ਜੈਕਨਾਇਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਟਰਰੇਲਰ(ਟਰਾਲੀ) ਨਖੱਚ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੂੰਘੇ ਿੱਨਡਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇ ਪਾਣੀ ਨਵੱਚ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•
•
•
•
•

ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਅਰ ਨਵੱਚ ਟਰਰਾਂਸਨਮਸ਼ਨ ਕਰੋ।
ਬਰਰੇਕਾਂ ਹੌਲੀ ਲਾਓ। ਇਹ ਬਰਰੇਕ ਡਰੰਮ ਜਾਂ ਨਡਸਕਾਂ ਦੇ ਨਵਰੱੁਧ
ਲਾਈਨਨੰਿ ਪਰਰੈੱਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਰੇ, ਿਾਰ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ
ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਨਦੰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਜਣ ਆਰ ਪੀ ਐਮ (rpm) ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਬਰਰੇਕਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਦਬਾਅ
ਪਾਉਂਨਦਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਨਕਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਥੋੜਹਰੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਬਰਰੇਕ ਉੱਤੇ
ਹਲਕੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਨਦਓ।
ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਿੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਨਰਹਾ ਹੈ ਨਪੱਛੇ
ਚੈੱਕ ਕਰੋ , ਅਤੇ ਬਰਰੇਕਾਂ ਚੰਿੀ ਤਰਹਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇਹ ਸੁਨਨਸ਼ਚਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱੁਕਾਓ। (ਸਾਵਧਾਨ : ਬਰਰੇਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ
ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਲਾਿੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਰੇਕ ਡਰੰਮ
ਅਤੇ ਲਾਈਨਨੰਿ ਨੂੰ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।)

2.14 – ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਕਵੱਚ ਗੱਡੀ
ਚਲਾਉਣਾ
2.14.1 – ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨਾ
ਇਕ ਆਮ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਵਸ਼ੇਸ਼
ਨਧਆਨ ਨਦਓ।
ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ। ਟਾਇਰ ਮਾਊਂਨਟੰਿ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਚੈਕ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ
ਿਰਮ ਮੌਸਮ ਨਵੱਚ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਹਰ 2 ਘੰਨਟਆਂ ਜਾਂ
ਹਰੇਕ 100 ਮੀਲ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦਾ
ਹੈ। ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਨਦਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਠੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਿਾ। ਜੇ ਟਾਇਰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਰਮ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਇਰ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਟਾਇਰ ਿੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਿ ਿੜਹਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਜਣ ਦਾ ਤੇਲ। ਇੰਜਣ ਦਾ ਤੇਲ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਿਰਰੀਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ
ਉੱਥੇ ਕਾਿ਼ੀ ਇੰਜਣ ਤੇਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਤੇਲ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ
ਮਾਪਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤਾਪਮਾਨ ਸਹੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
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ਇੰਜਣ ਿੂਲਟ
ੈਂ । ਸ਼ਰ
ੁ ੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ,ਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਇੰਜਣ
ਕੂਨਲੰਿ ਪਰਰਣਾਲੀ ਨਵਚ ਇੰਜਣ ਨਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਕਾਿ਼ੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਿਰਰੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। (ਐਂਟੀਿਰਰੀਜ਼ ਿਰਮ ਹਾਲਤਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਠੰਢੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਵੱਚ ਵੀ ਇੰਜਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।)
ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂ ਕੂਲੈਂਟ
ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਪਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਇਹ ਆਮ ਸੀਮਾ
ਨਵੱਚ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿੇਜ ਉੱਚ ਵੱਧ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਿਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਿੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਿ ਲੱਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਨਜੰਨੀ
ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਨਦਓ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਨਕ ਕੀ ਿਲਤ ਹੈ।
ਕੁਝ ਿੱਡੀਆਂ ਨਵੱਚ ਨਦਰਰਸ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੂਲੈਂਟ ਓਵਰਿਲੋ ਕੰਟੇਨਰਾਂ,
ਜਾਂ ਕੂਲੈਂਟ ਨਰਕਵਰੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ
ਇੰਜਣ ਿਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੰਦੇ
ਹਨ। ਜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦਬਾਅ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਪ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂਲੈਂਟ ਵੀ ਜੋਨੜਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਜਣ ਆਮ ਕੰਮਕਾਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸਸਟਮ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਕੈਪ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਨਸਸਟਮ
ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਭਾਿ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਓ। ਭਾਿ ਅਤੇ ਉਬਾਲਦਾ ਪਾਣੀ, ਦਬਾਅ ਹੇਠ
ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੰਭੀਰ ਅੱਿ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਨੰਿੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੇਡੀਏਟਰ ਕੈਪ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ
ਇਹ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕਾਿੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੰਜਣ ਬੈਲਟਾਂ। ਬੈਲਟਾਂ ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵੀ-ਬੈਲਟ ਦੇ
ਕਸਾਅ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਸੱਖੋ। ਨਢੱਲੀ ਬੈਲਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਪ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੱਖੇ
ਨੂੰ ਚੰਿੀ ਤਰਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਵੇਿੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਓਵਰਹੀਨਟੰਿ ਵਜੋਂ
ਨਨਕਲੇਿਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਪਨਹਨਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ
ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਹੌ ਜ਼ । ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਕੂ ਲੈਂ ਟ ਹੌ ਜ਼ ਚੰ ਿ ੀ ਹਾਲਤ ਨਵੱ ਚ ਹਨ।
ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੌਜ਼ ਕਾਰਨ ਇੰਜਣ ਿੇਲਹਰ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਿ ਵੀ ਲੱਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2.14.2 – ਗਰਮੀ ਖਵੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ।
ਖਪਘਲੀ ਲੁੱਿ ਨੂੰ ਵੇਿੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਰਮ ਮੌਸਮ ਨਵੱਚ ਸੜਕ ਿੁੱਟਪਾਥ
ਉੱਤਲੀ ਲੁੱਕ ਅਕਸਰ ਸਤਹਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਜੱਥੇ ਸਤਹਰਾ
ਤੇ ਲੁੱਕ ਨਪਘਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਤਲਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਓਵਰਹੀਖਟੰਗ ਰੋਿਣ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਾਓ। ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ, ਟਾਇਰਾਂ
ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਿਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੂਥਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨਵੱਚ
ਿਰਮੀ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਜੱਥੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਿਰਮੀ ਟਾਇਰ ਦੀ ਅਸਿਲਤਾ ਜਾਂ ਅਿ
ੱ ਲਿਣ
ੱ
ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਿੇਲਹਰ ਹੋਣ
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਪਭਾਗ 2.11, 2.12,
2.13, ਅਤੇ 2.14

ਜੇ ਨਕਸੇ ਨਰਕਵਰੀ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਓਵਰਿਲੋ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਬਨਾਂ ਨਕਸੇ ਨਸਸਟਮ ਨਵੱਚ
ਕੂਲੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋਨੜਆ ਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਹਰਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:
•
•
•
•
•
•
•
•

ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਇੰਜਣ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।
ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਕਰੋ (ਦਸਤਾਨੇ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ)।
ਪਨਹਲੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੇਡੀਏਟਰ ਕੈਪ ਉਤਾਰੋ, ਜੋ ਦਬਾਅ
ਸੀਲ ਨੂੰ ਨਰਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੂਨਲੰਿ ਨਸਸਟਮ ਨਵਚੋਂ ਦਬਾਅ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਕਦਮ ਨਪੱਛੇ ਹਟਾ ਲਵੋ।
ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਹਟਾ ਨਦੱਤੇ ਿਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੈਪ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ
ਅੱਿੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮੋੜੋ।
ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੂਲੈਂਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੂਲੈਂਟ ਪਾਓ।
ਕੈਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੰਦ ਸਨਥਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਨਸਆਂ ਤੋ
ਮੋੜ ਨਦਓ।
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ਆਪਣੇ ਖਗਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰੋ
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਧਮ ਬੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ?
2. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
3. ਨਿੱ ਲ ੀਆਂ ਬਰਰੇ ਕ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਤੁ ਸ ੀਂ ਇਨਹਰ ਾਂ
ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਕਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ?
4. ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਰਮ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕ
ਦਬਾਅ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ?
5. ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਏਟਰ ਕੈਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਨਕ ਇੰਜਣ ਓਵਰਹੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਟੈਸਟ ਨਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਰਾਂ ਸਾਨਰਆਂ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਪ-ਭਾਿ 2.11, 2.12, 2.13, ਅਤੇ 2.14
ਮੁੜ ਪੜਹਰੋ।
1.

2.15 – ਰੇਲਮਾਰਗ-ਹਾਈਵੇਅ
ਿਰਾਕਸੰਗਜ਼।
ਰੇਲਮਾਰਿ-ਹਾਈਵੇ ਿਰਰੇਡ ਕਰਾਨਸੰਿ ਇਕ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਕਸਮ ਦਾ ਚੌਨਿਰਦਾ
ਹੈ ਨਜੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਰੇਲਮਾਰਿਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਾਨਸੰਿਜ਼
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਰਾਨਸੰਿ ਤੇ ਇਸ
ਆਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਕ ਿੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਆ ਰਹੀ
ਿੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਤਰਹਰਾਂ ਕਰਾਨਸੰਿ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਲਿਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਫੁੱ ਟ ਪਾਿ ਦੇ ਖਨਸ਼ਾਨ। ਿੱੁ ਟ ਪਾਥ ਮਾਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਿਾਊਂ
ਚੇ ਤ ਾਵਨੀ ਨਚੰ ਨ ਹਰ ਦੀ ਤਰਹਰ ਾਂ ਹੀ ਹੈ । ਉਨਹਰ ਾਂ ਨਵੱ ਚ "X" ਦੇ
ਨਾਲ ਅੱ ਖ ਰ "RR" ਅਤੇ 2-ਮਾਰਿੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ-ਲੰ ਘ ਣ
(ਨੋ-ਪਾਨਸੰਿ) ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ 2.16 ਵੇਖੋ।

2.15.1 – ਿਰਾਖਸੰਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਿਸਮਾਂ।
ਪੈਖਸਵ ਿਰਾਖਸੰਗਜ਼। ਇਸ ਨਕਸਮ ਦੀ ਕਰਾਨਸੰਿ ਨਵੱਚ ਨਕਸੇ ਨਕਸਮ ਦਾ
ਟਰੈਰਨਿਕ ਨਨਯੰਤਰਣ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਿਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੁਕਣ ਜਾਂ ਅੱਿੇ ਵਧਣ
ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸਵ ਕਰਾਨਸੰਿਜ਼
ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਨਸੰਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਟਰਰੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਨਕਸੇ ਵੀ ਰੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਿ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਜਿਹਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਐਿਖਟਵ ਿਰਾਖਸੰਗਜ਼। ਇਸ ਨਕਸਮ ਦੀ ਕਰਾਨਸੰਿ ਦਾ ਕਰਾਨਸਿ
ੰ ਤੇ
ਸਥਾਪਤ ਟਰਰਨਿਕ
ੈ
ਨਨਯੰਨਤਰਤ
ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਨਿਕ
ਰੈ
ਨਨਯੰਤਰਣ ਯੰਤਰ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਰਾਂ ਸਰਿਰਮ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਵੱਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਿਾਉਣਾ,
ਘੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਬਨਾਂ ਘੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ਼ ਨਾਲ
ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਿਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2.15.2 – ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਿੇਤ ਅਤੇ ਯੰਤਰ
ਐਡਵਾਂਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਚੰਨਹਰ। ਿੋਲ, ਕਾਲੇ-ਉੱਪਰ-ਪੀਲਾ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਾਈਨ ਜਨਤਕ ਰੇਲਮਾਰਿ-ਹਾਈਵੇ ਕਰਾਨਸੰਿ ਤੋਂ ਅੱਿੇ ਰੱਨਖਆ ਨਿਆ
ਹੈ। ਅਿਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਚੰਨਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ, ਿੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ
ਸੁਣਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਿੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਰੈਕ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਨਤਆਰ
ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ (hazmat) ਪਦਾਰਥ
ਨਲਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ 2.15 ਵੇਖੋ।

ਤਸਵੀਰ 2.16
2-ਮਾਰਿੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੋ ਪਾਨਸੰਿ ਜ਼ਨ
ੋ ਨਚੰਨਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮਾਰਿ
ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਿੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਇਕ ਸਿੈਦ ਸਟਾਪ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਾਨਸੰਿ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੱਸਾ
ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨਪੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਰਾਸਬੱਿ ਖਚੰਨਹਰ। ਇਹ ਨਚੰਨਹਰ ਿਰਰੇਡ ਕਰਾਨਸੰਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੱਡੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਿੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੈਦ ਸਟਾਪ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਹਨਾਂ
ਨਜਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਟਾਪ ਨੇੜਲੇ ਟਰਰੈਕ ਦੇ ਨੇੜਲੀ ਰੇਲ ਤੋਂ 15
ਿੁੱਟ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨੇੜੇ ਜਾਂ 50 ਿੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਦੋਂ ਸੜਕ 1 ਟਰਰੈਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਰਾਸਬਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਟਰਰੈਕਾਂ ਦੀ ਸੰਨਖਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ 2.17 ਵੇਖੋ।

ਤਸਵੀਰ 2.17
ਤਸਵੀਰ 2.15
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ਚਮਿਦੇ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਖਸਗਨਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ-ਰੇਲ ਿਰੇਡ
ਕਰਾਨਸੰਿਜ਼ ਤੇ, ਕਰਾਸਬੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਘੰਟੀਆਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਲੈਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਓ! ਕੋਈ
ਿੱਡੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੱਡੀ ਨੂੰ ਪਨਹਲਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਾ
ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਰੈਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਸਾਰੇ ਟਰਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ 2.18 ਵੇਖੋ।
ਗੇਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਲਮਾਰਿ-ਹਾਈਵੇਅ ਕਰਾਨਸੰਿ ਨਵੱਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ
ਦੀ ਿਲੈਸ਼ ਅਤੇ ਘੰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਿੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਿਲੈਸ਼
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਲੇਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਿੇਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਰੁਕੋ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿੇਟ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚਮਕਣੀਆਂ ਬੰਦ
ਨਾ ਹੋਣ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਅੱਿੇ ਵਧੋ।
ਤਸਵੀਰ 2.18 ਵੇਖੋ।

ਸੰਿੇਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਿਰੋ। ਰੇਲ ਿੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਰਿ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ, ਿਾਟਕ ਜਾਂ ਿਲੈਿਮੈਨ ਦੀ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਜਨਹਰਾਂ ਕਰਾਨਸੰਿਜ਼ 'ਤੇ ਦੇ
ਿਾਟਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਸਿਨਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ'
ਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ।
ਦੋਹਰੇ ਟਰਰੈਿਸ ਲਈ ਇਿ ਦੋਹਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਕ
ਟਰਰੈਕ 1 'ਤੇ ਇਕ ਰੇਲਿੱਡੀ ਦੂਜੇ ਟਰਰੈਕ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰੇਲਿੱਡੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ। ਇਕ ਰੇਲਿੱਡੀ ਦੇ
ਕਰਾਨਸੰਿ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰਰੈਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਨਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰਰੇਨਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸ਼ ਖ ਹਰਾਂ ਅਤੇ ਿਸਖਬਆਂ ਖਵੱ ਚ ਯਾਰਡ ਿੇ ਤ ਰ ਅਤੇ ਗਰੇ ਡ
ਿਰਾਖਸੰਗਜ਼। ਸ਼ਨਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਨਬਆਂ ਨਵੱਚ ਯਾਰਡ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਿਰਰੇਡ
ਿਾਟਕ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਾਨਸੰਿਜ਼ ਵਰਿੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ
ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨਹਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ।

2.15.4 – ਰੇਲਮਾਰਗ- ਹਾਈਵੇਅ ਿਰਾਖਸੰਗਜ਼ 'ਤੇ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਿਣਾ
ਿਰਰੇਡ ਕਰਾਨਸੰਿਜ਼ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ:
•

ਕਾਰਿੋ ਦੀ ਪਰਨਕਰਤੀ
ਰ
, ਪਰਰਾਂਤ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਨਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੁਕਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
• ਅਨਜਹੀ ਠਨਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ:
•
ਤਸਵੀਰ 2.18

2.15.3 – ਡਰਾਇਖਵੰਗ ਪਰਰਖਿਖਰਆਵਾਂ
ਖਿਸੇ ਿਰਾਖਸੰਗ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਿਦੇ ਰੇਸ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਨਕਸੇ ਕਰਾਨਸੰਿ
ਤੇ ਿੱਡੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰੇਸ ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਕ ਆ ਰਹੀ
ਿੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਪੀਡ ਘਟਾਓ। ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਦਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਆ ਰਹੀ ਰੇਲ ਿੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ
ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਕ ਨਬੰਦੂ ਤੇ ਸਪੀਡ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟਰਰੈਕ
ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੇਵੇਿੀ।
ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਿਰੋ। ਕੁਝ ਿਾਟਕਾਂ 'ਤੇ
ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਿੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਨਤਕ ਕਰਾਨਸੰਿਜ਼ ਨਜਥ
ੱ ੇ ਿੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ, ਉਨਹਾਰਂ ਨੂੰ ਨਨਸ਼ਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਨਣਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਿੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ
ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰਕ
ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ
ੱ ਨਕ ਰਲ
ੇ ਿਡੀ
ੱ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਕਰਾਨਸੰਿ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ।

2-40

•

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੁਕਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਪੱਛੇ ਦੇ ਟਰਰੈਨਿਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪੁੱਲਆਉਟ ਲੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ 4-ਤਰਫ਼ਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਲੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।

2.15.5 – ਟਰਰੈਿਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਿਰਨਾ।
ਢਲਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਰੇਲਮਾਰਿ ਕਰਾਨਸੰਿਜ਼ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਨਟ
ਟਰਰੈਕ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਰਰਨੈ ਿ਼ਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਜਹੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵੱਚ ਿਸਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ
ਕਦੇ ਨਾ ਨਦਓ, ਨਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਰੈਕ ਤੇ ਰੁਕ ਣਾ ਪਵੇ। ਟਰਰੈਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਨਹਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਟਰਰੈਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਨਤਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਆਮ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰੇਲਰ ਯੂਨਨਟ ਇਕ ਨਸੰਿਲ ਟਰਰੈਕ ਨੂੰ
ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਸਨਕੰਟ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਟਰਰੈਕ ਨੂੰ 15 ਸਨਕੰਟਾਂ
ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰੇਲਮਾਰਿ ਟਰਰੈਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿਅਰਸ ਨਾ ਬਦਲੋ।

2.15.6 – ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਖਿਤੀਆਂ।

2.16.1 – ਇਿ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ" ਸਪੀਡ ਚੁਣੋ

ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ! ਇਹ ਟਰੇਲਰ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਾਨਸੰਿ 'ਤੇ ਿਸ ਸਕਦੇ
ਹਨ:

ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਚ ਇਕ ਅਨਜਹੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ
ਹੈ ਜੋ ਇਨਹਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ:

•

• ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ।
• ਿਰਰੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ।
• ਿਰੇਡ ਦੀ ਢਲਾਣ।
• ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ।
• ਮੌਸਮ।
ਜੇ ਇਕ ਿਤੀ ਸੀਮਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਜਾਂ "ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਨਖਅਤ
ਸਪੀਡ" ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਦਖਾਈ ਿਈ ਿਤੀ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਨਾ ਵਧੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਿਰੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਢਲਾਣ ਦਾ
ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਚੰਨਹਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਧਆਨ ਨਦਓ।

ਲੋ ਸਲੰਿ ਯੂਨਨਟ (ਲੋਬੋਏ , ਕਾਰ ਕੈਰੀਅਰ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੈਨ, ਪੋਜ਼ਮਬੈਲੀ, ਪਸ਼ੂ ਟਰਾਲੀ)।
• ਇਕਹਰੇ-ਐਕਸਲ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੈਂਨਡੰਿ ਨਿਅਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਕ ਟੈਂਡਮ-ਐਕਸਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮਾਈ ਲਈ ਨਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਨਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਰੈਕ 'ਤੇ ਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਨਨਕਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਟਰਰੈਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸੰਕਟਕਾਲ ਸੂਚਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਕਰਾਨਸਿ
ੰ 'ਤੇ ਸਾਈਨਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਹਾਊਨਸੰਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
911 ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟਕਾਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਲੈਂਡਮਾਰਕ, ਖਾਸ
ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਡੀ ਓ ਟੀ (DOT) ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ
ਕਰਾਨਸੰਿ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

2.16 – ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਡਰਾਇਕਵੰਗ
ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਨਵੱਚ, ਿੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਇਕ ਪਰਰਮੁੱਖ ਭੂਨਮਕਾ
ਨਨਭਾਉਂ ਦ ਾ ਹੈ । ਨਕਸੇ ਵੀ ਚੜਹਰ ਾ ਈ ਤੇ , ਿੁ ਰੂ ਤ ਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ
ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਢਲਾਣ, ਲੰਬੇ ਿਰਰੇਡ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਨਿਅਰਜ਼ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਿੀ। ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨਵੱਚ, ਲੰਬੇ, ਤੇਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਢਲਾਣ,
ਿੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਉਨਚਤ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਸਪੀਡ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰ ਇਕ ਲੋ ਨਿਅਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਰਰਨਕਿ
ੇ ੰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਿੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸੇ ਲੰਬੇ, ਢੁੱਕਵੇਂ
ਮਾਨਧਅਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਿਰਰੇਡਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਡਰਾਇਵਰ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰੋ ਨਕ ਨਕਹੜੀ
ਸਪੀਡ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਰੇਕ ਬਹੁਤ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਬਰਰੇਕ ਬਹੁਤ
ਿਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ "ਨਢੱਲੇ" ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹਰਾਂ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਿਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ
ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਢੱਲੀਆਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਨਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਿੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੰਜਣ ਦੇ ਬਰੇਰਨਕੰਿ ਪਰਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਜਣ ਦਾ
ਬਰਰੇਨਕਿ
ੰ ਪਰਰਭਾਵ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਿੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਆਰ ਪੀ ਐਮ (rpm) ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਰਾਂਸਨਮਸ਼ਨ ਛੋਟੇ
ਨਿਅਰ ਨਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ
ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ ਮੁਤਾਨਬਕ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕੋ ਜਾਂ ਰੁਕ ਸਕੋ।

2.16.2 – ਢਲਾਣ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ
ਸਹੀ ਖਗਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰੋ
ਢਲਾਣ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਟਰਰਾਂਸਨਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ
ਨਿਅਰ ਨਵੱ ਚ ਨਸ਼ ਿ ਟ ਕਰੋ । ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਊਨਨਸ਼ਿਟ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ
ਛੋਟੇ ਨਿਅਰ ਨਵੱਚ ਨਸ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਿੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਵੀ
ਨਿਅਰ ਨਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜਣ
ਦੇ ਬਰਰੇਨਕਿ
ੰ ਪਰਰਭਾਵ ਖਤਮ ਜਾਣਿੇ। ਉੱਚ ਸਪੀਡ ਤੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਨਿਅਰ
ਨਵੱਚ ਆਟੋਮੈਨਟਕ ਟਰਰਾਂਸਨਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਟਰਰਾਂਸਨਮਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਬਰਰੇਨਕੰਿ
ਪਰਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਅਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਨਯਮ ਇਕ
ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਹੀ ਨਿਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਜਸਦੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਿੀ। ਹਾਲਾਂਨਕ, ਨਵੇਂ ਟਰੱਕਾਂ
ਨਵੱਚ ਮੱਧਮ ਨਿਰਰਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ
ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਆਕਾਰ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਉਨਹਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੰਜਣ
ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ
ਨਿਅਰਜ਼ ਨਵੱਚ ਚੜਹਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿੜ ਬਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਰਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਨ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਨਖੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ, ਆਧੁਨਨਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਨਿਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ
ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ।
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2.16.3 – ਬਰਰੇਿ ਫੇਖਡੰਗ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ
ਬਰਰੇਕਾਂ ਦਾ ਨਡਜ਼ਾਇਨ, ਬਰਰੇਕ ਡਰੰਮ ਜਾਂ ਨਡਸਕਸ ਦੇ ਨਵਰੁੱਧ ਬਰਰੇਕ ਸ਼ੂਜ਼
ਜਾਂ ਪੈਡ ਰਿੜ ਕੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤੇ ਨਿਆ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਰੇਕ ਿਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਨਕਨ ਬਰਰੇਕ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ
ਿਰਮੀ ਸਨਹਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਨਕ, ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਰਮੀ ਕਰਕੇ
ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਬਰੇਰਨਕੰਿ ਪਰਰਭਾਵ ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਢੱਲੇ ਜਾਂ
ਿੇਲਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਰਰੇਕ ਦਾ ਨਢੱਲਾ ਪੈਣਾ, ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਰਰਭਾਨਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਬਰਰੇਕ
ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਬਨਾਂ
ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਰੇਕਸ, ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਰੇਕਸ ਤੋਂ
ਪਨਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਿੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਬਰਰੇਕ ਨਿਰ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਰਮ ਅਤੇ ਨਢੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਬਰਰੇਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿੀ। ਬਰਰੇਕ ਜਲਦੀ
ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਵਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਬਰਰੇਕ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬਰਰੇਕ ਦੀ
ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਕਸਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2.16.4 – ਉਖਚਤ ਬਰਰੇਖਿੰਗ ਤਿਨੀਿ
ਯਾਦ ਰੱਿੋ। ਲੰਬੀ ਅਤ/ਜਾ
ੇ ਂ ਤੇਜ਼ ਡਾਊਨਿਰੇਡ 'ਤੇ ਬਰਰਕ
ੇ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਇੰਜਣ
ਦੇ ਬਰਰੇਨਕਿ
ੰ ਪਰਰਭਾਵ ਦਾ ਨਸਰਿ ਪੂਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ
ਢੁੱਕਵੇਂ ਛੋਟੇ ਨਿਅਰ ਨਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਬਰਰੇਨਕੰਿ ਤਕਨੀਕਾਂ
ਹੇਠ ਨਲਖੀਆਂ ਹਨ:
ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਚਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਨਾਲ ਬਰਰੇਕ ਨੂੰ ਲਿਾਓ।
2. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ "ਸੁਰੱਨਖਅਤ" ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5
ਮੀਲ ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਤੱਕ ਘੱਟ ਿਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਰੇਕ ਛੱਡ
ਨਦਓ। (ਬਰਰੇਕ ਦੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ 3 ਸਨਕੰਟਾਂ ਤੱਕ ਲੱਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।)
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ "ਸੁਰਨੱ ਖਅਤ" ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਈ ਹੈ, ਕਦਮ
1 ਅਤੇ 2 ਦੁਹਰਾਓ।
1.
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ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ "ਸੁਰੱਨਖਅਤ" ਸਪੀਡ 40 ਮੀਲ ਪਰਰਤੀ
ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਿੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ 40 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ
35 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਦਓ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਤਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੌੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਹਰਾਓ।
ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਢਾਲ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਢਲਾਣ ਤੇ ਬਚਾਓ ਦੇ
ਰੈਂਪ ਬਣਾਏ ਿਏ ਹਨ। ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਿੇ ਬਿੈਰ
ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਚਾਓ ਦੇ ਰੈਂਪ
ਬਣਾਏ ਿਏ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਕ ਅਪਿਰਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਬਚਾਓ
ਦੇ ਰੈਂਪ ਇਕ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਢੱਲੀ, ਨਰਮ ਸਮੱਿਰੀ
ਦੇ ਲੰਬੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਰੂ ਟ ਤੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਰੈਂ ਪ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਓ। ਨਚੰ ਨ ਹਰ
ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂ ਪ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਦਖਾਉਂ ਦੇ ਹਨ। ਬਚਾਓ ਦਾ ਰੈਂ ਪ
ਨਜ਼ੰਦਿੀਆਂ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਪਭਾਗ 2.15 ਅਤੇ 2.16
ਆਪਣਾ ਖਗਆਨ ਟੈਸਟ ਿਰੋ
ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਤੱਖੀ ਢਲਾਣ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਨਕਹੜੇ ਕਾਰਕ
"ਸੁਰੱਨਖਅਤ" ਸਪੀਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?
2. ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਅਰ ਨਵੱਚ ਨਕਉਂ
ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
3. ਲੰਮੇ ਢਾਲ ਵਾਲੇ ਡਾਊਨਿਰੇਡ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਬਰਨਕ
ਰੇ ੰਿ
ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।
4. ਰੇਲਮਾਰਿ-ਹਾਈਵੇਅ ਕਰਾਨਸਿ
ੰ 'ਤੇ ਨਕਸ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਿਸ
ਸਕਦੇ ਹਨ?
5. ਇਕ ਦੋਹਰੇ ਟਰਰੈਕ ਨੂੰ ਸਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਟਰੈਕਟਰਟਰੇਲਰ ਯੂਨਨਟ ਲਈ ਨਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਿਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਟੈਸਟ ਨਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਰਾਂ ਸਾਨਰਆਂ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਪ-ਭਾਿ 2.15 ਅਤੇ 2.16 ਦੋਬਾਰਾ ਪੜਹਰੋ।
1.

2.17 – ਡਰਾਇਕਵੰਗ ਦੀਆਂ ਸੰਿਟਿਾਲੀ
ਹਾਲਤਾਂ
ਟਰਰੈਨਿਕ ਦਾ ਸੰਕਟਕਾਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ 2 ਵਾਹਨ ਆਪਸ ਨਵੱਚ
ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ,
ਬਰਰੇਕਸ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਰਜ਼ੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ
ਨਵੱਚਲੇ ਸੁਰੱਨਖਆ ਅਨਭਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਵੱਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ
ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਿੱਲ 'ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ
ਕਾਰਵਾਈ ਨਕੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਉਨਹਰਾਂ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ।

ਖਿਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਡਰਾਇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਨ
ਨਵੱਚ ਮੁੜ ਨਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਵਧੀਆ
ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਡਰਾਇਵਰ ਵਾਪਰੀ ਿੱਲ ਬਾਰੇ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਨਵਕ ਪਰਤਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲੇਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ
ਆਉਣ ਨਵੱਚ ਹੋਵੇਿਾ।
•
•
•

2.17.1 – ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਟੀਅਖਰੰਗ
ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਮੇਂ ਰੁਕਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੌੜੀਂਦੀ ਜਿਹਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਿੇ ਜੋ
ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੁੜ
ਸਕਦੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ। (ਲੇਨਕਨ, ਕਈ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਟਰਰਲ
ੇ ਰਾਂ ਵਾਲੇ
ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।)
ਸਟੀਅਖਰੰਗ ਵਹਰੀਲ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਿ ਰੱਿੋ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜਨ ਲਈ,
ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਵਹਰੀਲ 'ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਹਰੀਲ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਕਟਕਾਲ ਹੈ, ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰਖੱ ਿਅਤ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਖਿਵੇਂ ਮੁੜੀਏ। ਇਕ ਤੁਰਤ
ੰ ਮੋੜ
ਲੈਣ ਨੂੰ ਸੁਰਨਖਅਤ
ੱ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜੋ ਡਰਾਇਵਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ:
•
•
•

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਰਰਕ
ੇ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ
ਆਪਣੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਨਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ
ਨਾ ਮੜ
ੁ ।ੋ ਤਸ
ੁ ੀਂ ਨਜਨ
ੰ ੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਤਜ
ੇ ੀ਼ ਨਾਲ ਮੜ
ੁ ਦੇ ਹੋ, ਓਨੀ ਨਿਸਲਣ
ਜਾਂ ਰੁੜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਿੀ।
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨਵੱ ਚ ਆਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ
ਕਰ ਨਲਆ ਹੈ “ਕਾਉਂਟਰਸਟੀਅਰ” ਲਈ ਨਤਆਰ ਰਹੋ ਜੋ ਨਕ
ਇਕ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਦਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਮੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਕਾਉਂਟਰਸਟੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ
ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਿੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਡਰਾਇਨਵੰਿ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋ ਭਾਿਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਅਤੇ
ਕਾਉਂਟਰ ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਜੇ ਕਈ
ੋ ਚੀਜ਼ ਤਹਾ
ੁ ਡੇ ਮਾਰਿ ਨੂੰ ਰਕ
ੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਸਨਥਤੀ 'ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਨਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਹੋਵੇਿਾ ਨਕ ਨਕਹੜੀ ਲੇਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ
ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਜਾਣਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਸੇ
ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਡਰਾਇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੋਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਿਾ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਨਸਆਂ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਿਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ
ਮੁੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਇਕ ਨਵਰੋਧੀ ਟਰੈਨਰ ਿਕ ਲੇਨ ਨਵੱਚ ਅਤੇ ਇਕ ਸਭਵ
ੰ ਨਸੱਧੀ ਦਰਘਟਨ
ੁ
ਾ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਿੇ।

ਸੜਿ ਛੱਡਣਾ। ਕੁਝ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਨਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ
ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਇਕ ਉਪਲਬਧ ਬਚਾਅ ਰੂਟ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਛੱਡ
ਨਦੰਦੇ ਹੋ।
•

•
•

ਬਰਰੇਿ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਰਰੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ 20 ਮੀਲ ਪਰਰਤੀ ਘੰਟਾ
ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਤਹਰਾ 'ਤੇ
ਨਤਲਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਬਰਰੇਕ ਲਿਾਓ।
ਜੇਿਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹੀਆਂ ਦਾ ਇਿ ਸੈੱਟ ਫੁੱਟਪਾਿ ਤੇ ਰੱਿੋ।
ਇਹ ਨਨਯੰਤਰਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਰਹੋ
ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਸਟਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਉੱਤੇ
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
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ਸੜਿ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ। ਜੇ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ
ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਨਲਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:
•

•

ਵਹੀਰ ਲ ਨੂੰ ਕਸ
ੱ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਰ
ੁ ਨੱ ਖਅਤ ਢਿ
ੰ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਾਪਸ
ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਧਆਨ ਨਾਲ ਮੁੜ।ੋ ਸੜਕ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ
ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਟਾਇਰ ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਿੁਆ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੇਂ ਿਰੰ ਟ ਟਾਇਰ ਪੱ ਕ ੀ ਸਤਹਰ ਾ ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੁ ਰੰ ਤ
ਕਾਉਂਟਰਸਟੀਅਰ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਮੋੜ ਇਕ ਨਸੰਿਲ "ਸਟੀਅਰਕਾਊਸਟਸਟੇਟਰ" ਕਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2.17.2 – ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਿਵੇਂ
ਰੋਿੀਏ?
ਜੇ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਨਵਕ
ਪਰਰਤੀਨਕਨਰਆ ਬਰਰੇਕ ਲਿਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਪਰਰਤੀਨਕਨਰਆ ਹੈ,
ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਿ਼ੀ ਿਾਸਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਰੇਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਿ
ਨਾਲ ਉਪਯੋਿ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਰਕ
ੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਸੱਧੀ ਲਾਈਨ ਨਵੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮੁੜਨ ਦੀ ਆਨਿਆ ਦੇਵੇਿੀ। ਤੁਸੀਂ "ਨਨਯੰਨਤਰਰਤ ਬਰੇਰਨਕੰਿ" ਨਵਧੀ ਜਾਂ
"ਸਟੈਬ ਬਰਨਕ
ਰੇ ਿ
ੰ " ਨਵਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਖਨਯੰਤਖਰਤ ਬਰਰੇਖਿੰਗ। ਇਸ ਨਵਧੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤੇ
ਨਬਨਾਂ ਬਰਰੇਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਕਰਨਦਆਂ
ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਵਹਰੀਲ ਦੀ ਹਰਕਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਆਦਾ
ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਪਹੀਏ ਜਾਮ ਹੋਏ
ਹਨ, ਤਾਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਦਓ। ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰਰੇਕਸ
ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਾਓ।
ਸਟੈਬ ਬਰਰੇਖਿੰਗ।
•
•
•

ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਾਓ।
ਜਦੋਂ ਪਹੀਏ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਰਰੇਕ ਛੱਡ ਨਦਓ।
ਨਜਵੇਂ ਹੀ ਪਹੀਆਂ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਤਰਹਰਾਂ ਲਿਾਓ। (ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੀਆਂ ਲਈ 1 ਸੈਨਕੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਲਿਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨਸੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿਾ।)
ਨੋਟ ਿਰੋ: ਸਟੈਬ ਬਰਨਕ
ਰੇ ਿ
ੰ , ਨਸਰਿ ਐਂਟੀਲੋਕ ਬਰਰੇਕ ਨਸਸਟਮਸ (ਏ ਬੀ
ਐਸ) (ABS) ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਵੱਚ ਲਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਬਰਰਿ
ੇ ਾਂ ਜਾਮ ਿਰਿੇ ਨਾ ਰੱਿੋ। ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਬਰਰਨੇ ਕਿ
ੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰੇਕ
ਰ
ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਓਨੀ ਮਜ਼ਬਤੀ
ੂ ਨਾਲ ਹਠਾ
ੇ ਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਨਜੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਰੱਖੇਿੀ ਅਤੇ ਇਕ
ਨਤਲਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਿੀ। ਜੇ ਪਹੀਏ ਨਤਲਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ੰ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਕਟਕਾਲ ਬਰਰੇਨਕਿ
ਹੈ "ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ।"
ਨੋਟ ਿਰੋ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਲੌਕ ਬਰਰੇਕਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਨਵੱਚ
ਨਮਲੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜਹਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2.17.3 – ਬਰਰੇਿ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ
ਚੰਿੀ ਹਾਲਤ ਨਵੱਚ ਰੱਖੇ ਬਰਰੇਕ ਘੱਟ ਹੀ ਿੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਹਾਈਡਰਰੌਨਲਕ ਬਰਰੇਕ ਿੇਲਹਰ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ: (ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਨਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ।)
• ਹਾਈਡਰਰੌਨਲਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ।
• ਲੰਬੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਰੇਕ ਿੇਡ ਹੋਣਾ।
ਹਾਈਡਰਰੌਖਲਿ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨੁਿਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦਬਾਅ
ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਿੀ, ਤਾਂ ਬਰਰੇਕ ਪੈਡਲ ਖੋਖਲਾ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰੇਿਾ ਜਾਂ ਿਰਸ਼ ਤੇ
ਜਾਵੇਿਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•
•
•

ਡਾਊਨਖਸ਼ਫਟ। ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਿਅਰ ਨਵੱਚ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨ
ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਮਲੇਿੀ।
ਬਰਰੇਿਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਿਰੋ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਰਰੇਕ ਪੈਨਡੰਿ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਨਾ
ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਿ਼ੀ ਹਾਈਡਰਰੌਨਲਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੇਿਾ।
ਪਾਰਖਿੰਗ ਬਰਰੇਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ। ਪਾਰਨਕੰਿ ਜਾਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀ
ਬਰਰੇਕ ਹਾਈਡਰਰੌਨਲਕ ਬਰਰੇਕ ਨਸਸਟਮ ਤੋਂ ਅਲੱਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਹਾਲਾਂਨਕ, ਨਰਲੀਜ਼ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਰਲੀਜ਼
ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨਖੱਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟਕਾਲ ਬਰਕ
ਰੇ
ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕ
ਰੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਡਜਸਟ ਅਤੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ
ਜਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਇਿ ਬਚਾਅ ਰੂਟ ਲੱਭ।ੋ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵੇਲ,ੇ ਇਕ ਬਚਾਅ
ਰੂਟ-ਇਕ ਖੁੱਲਾ ਖੇਤਰ, ਇਕ ਸਾਈਡ ਿਲੀ, ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਰੈਂਪ
ਦੇਖੋ। ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕ ਚੰਿਾ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ ਚੜਹਰਾਈ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਕਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਨਪੱਛੇ ਨੂੰ ਰੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਛੋਟੇ
ਨਿਅਰ ਨਵੱਚ ਪਾਓ, ਪਾਰਨਕੰਿ ਬਰਰੇਕ ਲਿਾਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ,
ਤਾਂ ਨਪੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਿਾਓ ਜੋ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇਿੀ।
ਢਲਾਣ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਤੇ ਬਰਰੇਿ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ
ਚੱਲ ਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਬਰੇਰ ਨ ਕੰ ਿ ਕਰਨਾ ਲਿਭਿ ਹਮੇ ਸ਼ ਾ,
ਲੰਬੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਤੇ ਬਰਰਕ
ੇ ਿੇਲਹਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇਿਾ। ਇਕ
ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਿੇਲਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
ਵਾਸਤੇ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਦਾ ਰੈਂਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਭੱਜ ਜਾਣਾ
ਆਸ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਟਰੱਕ ਰੈਂਪ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਨਸ਼ਾਨੀਆਂ
1 ਮੀਲ
ਹੋਣਿੀਆਂ। ਇਸਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਰੈਂਪ ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਊਨਿਰੇਡ ਦੇ ਨਸਖਰ ਤੋਂ ਕੁਝ
ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਨਥਤ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ, ਸੈਕ
ਂ ੜੇ ਡਰਾਇਵਰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਰੈਪ
ਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਦੇ ਰੈਂਪ ਨਰਮ ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੀ ਿਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਨਦੰਦੇ
ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਚੜਹਰਾਈ ਚੜਹਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ
ਰੋਕਦੇ ਅਤੇ ਨਰਮ ਬੱਜਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਨਕਸੇ ਵੀ ਡਰਾਇਵਰ, ਨਜਸਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੇਕ
ਰ ਿਲ
ੇ ਹੋ ਿਈ
ਹੈ, ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਰੈਂਪ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿੰਭੀਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਨਜਆਦਾ
਼
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਦਾ ਰੈਂਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਖਤਰਨਾਕ ਬਚਾਅ ਰਸਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਇਕ ਖੁੱਲਹਰਾ ਮੈਦਾਨ
ਜਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੜਕ ਜੋ ਸਮਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੜਹਰਾਈ ਵੱਲ ਮੁੜ
ਜਾਓ। ਨਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਰੇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਓ। ਨਜੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ
ਕਰੋਿੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਵਾਹਨ ਚੱਲੇਿਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਰਨਾ ਓਨਾ
ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਿਾ।

2.17.4 – ਟਾਇਰ ਦੀ ਨਾਿਾਰਾਗੀ
ਟਾਇਰ ਦੀ ਨਾਿਾਰਾਗੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਨਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋ ਿਏ ਹਨ ਤਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਰਰਤੀਨਕਨਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਮਲੇਿਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਸਰਿ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਸਨਕੰਟ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰਨਿੇ। ਟਾਇਰ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ:
•

•

•

ਆਵਾਜ਼। ਇਕ ਟਾਇਰ ਦੇ ਿਟਣ ਦੀ ਉੱਚੀ "ਧੁਨੀ" ਇਕ ਆਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਪਛਾਨਣਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਨਸ਼ ਾ ਨ ਹੈ । ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਵਾਹਨ
ਪਰਰਤੀਨਕਨਰਆ ਲਈ ਕੁਝ ਸਨਕੰਟ ਲਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਕ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਦੇ ਿਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ
ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਨਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ
ਹੋ ਜਾਵੋਿੇ।
ਿੰਪਨ। ਜੇ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਧਮਕ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ
ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਟਾਇਰ ਨਵਚੋਂ ਹਵਾ ਨਨਕਲ ਿਈ ਹੈ। ਇਕ
ਨਪਛਲੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਨਮਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਖਹਸੂਸ ਿਰੋ। ਜੇ ਸਟੀਅਨਰੰਿ "ਭਾਰੀ" ਲੱਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ
ਇਹ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਨਕ ਿਰੰਟ ਟਾਇਰ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ
ਵਾਰੀ, ਇਕ ਨਪਛਲੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਾਹਨ ਦੇ “ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ”
ਝੂਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਨਕ, ਦੋਹਰੇ ਨਪੱਛੇ ਟਾਇਰ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਦੰਦੇ ਹਨ।

ਟਾਇਰ ਦੀ ਨਾਿਾਰਗੀ ਲਈ ਪਰਰਤੀਖਿਖਰਆ ਖਦਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ
ਟਾਇਰ ਿੇਲਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਖਤਰੇ ਨਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

•

•

ਸਟੀਅਖਰੰਗ ਵਹਰੀਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹਰਾਂ ਪਿੜੋ। ਜੇ ਇਕ ਿਰੰਟ
ਟਾਇਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਸਟੀਅਨਰਿ
ੰ
ਵੀਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹਰ
ਵੇਲੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਵਹਰੀਲ 'ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਰਰੇਿ ਤੋਂ ਪਰਹਰਾਂ ਰਹੋ। ਨਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਵੱਚ ਬਰਰੇਕ ਲਿਾਓਣਾ
ਕੁਦਰਤੀ ਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਨਕ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਿੇਲਹਰ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਦੋਂ ਬਰਰੇਕ ਲਿਾਓਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ
ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਰੇਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਰਰੇਕ ਲਿਾਓ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਉੱਤਰੋ, ਅਤੇ
ਰੁਕ ਜਾਓ।
ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਨਜਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਭ
ਵਾਹਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਨਰਹਾ ਲੱਿਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ
ਨਵੱਚੋ ਇਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਨਕਲਣਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ।
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2.18 – ਐਂਟੀਲੌਿ ਬਰਹੇਕਿੰਗ ਕਸਸਟਮ

•

ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਇਕ ਕੰਨਪਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨਸਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਲੱਿਣ ਦੌਰਾਨ ਲੌਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ
ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਮ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲਈ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਇਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਬਰਰਨਕਿ
ੇ ੰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਵੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਨਸਰਿ ਉਦੋਂ ਸਰਿਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹੀਏ ਲੌਕ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇ,
ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲਿਾਓਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਵੱਚ
ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2.18.1 – ਐਂਟੀਲੌਿ ਬਰੇਖਰ ਿੰਗ ਖਸਸਟਮ ਖਿਵੇਂ ਿੰਮ
ਿਰਦਾ ਹੈ।
•
•
•

ਸੈਂਸਰ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਇਲੈਕਟਰਰਾਨਨਕ ਕੰਟਰਰਲ
ੋ ਯੂਨਨਟ (ECU) ਨਿਰ ਪਹੀਆ ਜਾਮ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਬਰਰੇਕ ਦਬਾਅ ਘਟਾ ਦੇਵੇਿਾ।
ਜਾਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰੇਨਰ ਕੰਿ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਰਰਕ
ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਵਵਸਨਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਰਾਇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪਰਰਤੀਨਕਨਰਆ
ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਨਵੱਚ ਬਰਰੇਕ ਨਸਸਟਮ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਿਾ।

•

•

ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਨਸਸਟਮ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤ,ੇ ਇਕ ਖਰਾਬੀ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਦਾ ਲੈਂਪ ਬਲਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਜਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ
ਨਿਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 5 ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਦੀ ਿਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ
ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਂਪ ਜਿਦਾ ਰਨਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਲੈਂਪ, ਬਲਬ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਨਵੱਚ ਹੋ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏ ਬੀ ਐਸ
(ABS) ਕੰਟਰੋਲ ਿੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
(ਡੀ ਓ ਟੀ) (DOT) ਦੁਆਰਾ ਲੌੜੀਂਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਖੱਚ
ਕੇ ਨਲਜਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵੱਚ, ਇਹ
ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਯੂਨਨਟ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS)
ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ECU ਅਤੇ ਪਹੀਆ ਿਤੀ ਸੈਂਸਰ ਤਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ
ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ ਨਜਹੜੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਨਪੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

2.18.4 – ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਖਿਵੇਂ
ਿਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਦੇ ਨਬਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਬਰਰੇਕਾਂ ਨਤਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਹੀਏ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੀਏ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ
ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਕੰਟਰੋਲ ਿੁਆ ਨਦੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪਹੀਏ ਜਾਮ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਨਤਲਕ, ਚਕਰਾ ਜਾਂ ਜੈਕਨਾਇਿ ਵੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

2.18.2 – ਵਾਹਨਾਂ ਖਵੱਚ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਜਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਨਯੰਤਰਣ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS)
ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਪਰ ਬਰਨਕ
ਰੇ ਿ
ੰ
ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵੇਲੇ ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਯਿ
ੋ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਅਤੇ ਓਵਰ ਬਰਰੇਨਕਿ
ੰ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਸਲਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟਰਰ ਾਂ ਸ ਪੋ ਰ ਟੇ ਸ਼ ਨ ਨਵਭਾਿ (ਡੀ ਓ ਟੀ) (Department of
Transportation, DOT) ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਕ
ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਹੇਠ ਨਦੱਨਤਆਂ ਨਵੱਚ ਲੱਨਿਆ ਹੋਵੇ:

2.18.5 – ਖਸਰਫ ਟਰੈਿਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਿੇਵਲ ਟਰਰੇਲਰ' ਤੇ
ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS)

•
•
•

•

ਮਾਰਚ 1, 1997 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਸ ਵਾਲੇ
ਟਰੱਕ ਟਰੈਕਟਰ।
1 ਮਾਰਚ, 1998 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ ਵਾਲੇ
ਹੋਰ ਵਾਹਨ(ਟਰੱਕ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰਾਲੇ, ਅਤੇ ਕਨਵਰਟਰ ਡਾਲੀਜ਼)।
ਹਾਈਡਰਰੌਨਲਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਰੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਜਨਹਰਾਂ ਦੀ
ਮਾਰਚ 1, 1999 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10,000 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ
ਵਾਹਨ ਭਾਰ ਰੇਨਟੰਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਬਣੇ।
ਇਨਹਰਾਂ ਨਮਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਨਾਲ ਲੈਸ ਬਣਾਇਆ
ਨਿਆ ਹੈ।

2.18.3 – ਇਹ ਖਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਖਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਏ
ਬੀ ਐਸ (ABS) ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।
•
•
•

ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਵੱਚ ਪੀਲੇ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਦੀ
ਖਰਾਬੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਲੈਂਪ, ਉਪਕਰਣ ਪੈਨਲ ਤੇ ਹੋਣਿੇ।
ਟਰੇਲਰ ਨਵੱਚ ਪੀਲੇ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਲੈਪ
ਂ
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੂਹਰਲੇ ਜਾਂ ਨਪਛਲੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਹੋਣਿੇ।
ਮਾਰਚ 1, 1998 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਡਾਲੀਜ਼ ਨਵੱਚ ਖੱਬੇ
ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਿ ਦੇ ਲੈਂਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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ਨਸਰਿ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਰੇਲਰ, ਜਾਂ ਨਸਰਿ 1 ਐਕਸਲ ਤੇ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS)
ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੇਰਨਕੰਿ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਨਯੰਤਰਣ
ਨਮਲਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਰੇਕ ਲਿਾਓ।
ਜਦੋਂ ਨਸਰਿ ਟਰੈ ਕ ਟਰ ਨਵੱ ਚ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਹੁੰ ਦ ਾ ਹੈ , ਤੁ ਸ ੀਂ
ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਨਨਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਜੈਕਨਾਈਿ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ
ਟਰਰੇਲਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬਰਰੇਕ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ
ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਦਓ ਜੇ ਇਸਦਾ ਡੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਨਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨਸਰਿ ਟਰਰੇਲਰ ਨਵੱਚ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ
ਡੋਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਕੰਟਰੋਲ ਿੁਆ
ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜੈਕਨਾਇਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਰੇਕ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ) ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ
ਮੁੜ ਪਰਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

2.18.6 – ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਨਾਲ ਬਰਰੇਿਾਂ
ਲਗਾਉਣਾ

ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਲਈ
ਨਸਰਿ਼ ਲੌੜੀਂਦੇ ਬਰਨਕਿ
ਰੇ ੰ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
• ਸਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਰੇਕ ਲਿਾਓ, ਚਾਹੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਰੇਲਰ, ਜਾਂ
ਦੋਵਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਤੇ ਵੀ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਹੈ।
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਦੀ
ਨਨਿਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਲਈ ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਨਦਓ (ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰਨੱ ਖਅਤ ਹੈ)
ਇਸ ਪਰਰਨਕਨਰਆ ਨਵੱਚ ਨਸਰਿ ਇਕ ਹੀ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਐਕਸਲਾਂ ਤੇ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਨਸੱਧੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਜੋੜੇ ਿਏ
ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਤਕਾਲ ਨਵਚ ਰੁਕਣ ਲਈ ਬਰਰੇਕਾਂ
ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਲਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਰੁਕਣ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਿਾ। ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲਈ "ਐਡਔਨ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਹਰਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਤੁਹਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਬਰਰੇਕ ਲਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਿੇ। ਆਮ ਬਰਰੇਕ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਤਨਹਤ, ਤੁਹਾਡਾ
ਵਾਹਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇਿਾ ਨਜਵੇਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਏ ਬੀ ਐਸ
(ABS) ਨਸਰਿ਼ ਉਦੋਂ ਹਰਕਤ ਨਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਹੀਆ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਬਰਰੇਨਕਿ
ੰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਖ਼ਰਾਬ ਬਰਰੇਕ ਜਾਂ ਬਰਰੇਕ ਦੇ ਘੱਟ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਨੂੰ
ਪੂਨਰਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਿਾ।
ਯਾਦ ਰੱਿ:ੋ
• ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਡਰਾਇਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਨਖਆ
ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਡਰਾਇਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏ ਬੀ ਐਸ
(ABS) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ।
• ਨਕਸੇ ਿੰਭੀਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2.18.7 – ਜੇ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਿੰਮ ਨਹੀਂ ਿਰ ਖਰਹਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਰੇਿ ਲਗਾਓਣਾ

2.19 – ਸਕਿੱਡ ਤੇ ਕਨਯੰਤਰਨ ਅਤੇ
ਕਰਿਵਰੀ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਬਰਰੇਕ ਲਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ
ਹੋ। ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਵੱਚ:
•

ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਦੇ ਨਬਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਬਰਰੇਕ ਿੰਕਸ਼ਨ ਹਨ।
ਉਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਹੀ ਡਰਾਇਵ ਅਤੇ ਬਰਰਕ
ੇ ਕਰੋ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੀਲੇ ਰੰਿ ਦੇ ਖਰਾਬੀ ਲੈਂਪ ਇਹ
ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਨਸਸਟਮ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਕ ਖਰਾਬੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ
ਲੈਂਪ ਬਲਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਜਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਨਿਰ ਜਲਦੀ
ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 5
ਮੀ.ਪਰਰ ਘੰ. (mph) ਦੀ ਿਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਲੈਂਪ ਜਿਦਾ ਰਨਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਲੈਂਪ, ਬਲਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਰਸਤੇ ਨਵੱਚ ਹੋ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਹੀਆਂ
ਤੇ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਕੰਟਰੋਲ ਿੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਖਰਾਬ ਕੰਮ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਨਯਨਮਤ ਬਰਰੇਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਡਰਾਇਵ
ਕਰੋ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਸਸਟਮ ਦੀ ਸਰਨਵਸ ਕਰਵਾਓ।

2.18.8 – ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਮਾਈਂਡਰ
•
•

•

ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ, ਹੋਰ
ਨੇਨੜਓਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਧਆਨ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ
ਆਨਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਿਾ।
ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਨਿਸਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਾ
ੇ । ਏ ਬੀ ਐਸ
(ABS) ਨੂੰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸਲਣਾਂ ਜਾਂ ਜੈਕਨਾਇਿਜ਼
ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਹੀਏ ਦੇ ਸਨਪਨ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।
ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਵਾਹਨ ਦਾ ਨਨਯੰਤਰਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ
ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਿਾ, ਪਰ ਰੁਕਣ ਨਵਚ ਲੱਿਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਘਟਾਏਿਾ।

•

ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਇਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਿੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਨਕੱਡ ਜਾਂ
ਨਿਸਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਨਵਚੋਂ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ:
•
•
•
•

ਓਵਰ ਬਰਰੇਖਿੰਗ। ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਰਰੇਕ ਲਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਹੀਆਂ
ਦਾ ਜਾਮ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਨਿਸਲਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਤੀ
ਰੋਧਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਤਲਕਣ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਓਵਰ-ਸਟੀਅਖਰੰ ਗ। ਵਾਹਨ ਦੇ ਮੁੜਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਵੱਧ
ਿੋਲਾਈ ਨਵੱਚ ਮੋੜਨਾ।
ਓਵਰ-ਐਿਸਲੇਰੇਸ਼ਨ। ਡਰਾਇਵ ਵਹਰੀਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ
ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਉਨਹਰਾਂ ਦੇ ਸਨਪੰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁ ਤ ਤੇ ਜ਼ ਡਰਾਇਖਵੰ ਗ ਿਰਨਾ। ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਿੰਭੀਰ ਨਿਸਲਨ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨਜਹੜੇ ਡਰਾਇਵਰ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ
ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ
ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ
ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ
ਓਵਰ-ਸਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

2.19.1 – ਡਰਾਈਵ-ਵਹਰੀਲ ਸਖਿੱਡਜ਼
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਸਨਕੱਡਜ ਉਹ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਨਪੱਛਲੇ ਪਹੀਏ
ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਬਰਰੇਨਕਿ
ੰ ਜਾਂ ਿਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਖਚਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਿਤੀ ਕਾਰਨ ਨਤਲਕਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਿ਼ਬਾਰੀ ਜਾਂ ਬਰਿ' ਤੇ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਤਲਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲਚ
ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇੰਜਣ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਨਖਚਾਅ ਮੁੜ
ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।)
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ਜਦੋਂ ਨਪਛਲੇ ਡਰਾਇਵ ਪਹੀਏ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਪਛਲੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ
ਬਰੇਰਨਕੰਿ ਸਨਕੱਡਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਨਥਰ ਪਹੀਆਂ ਨਵੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਪਹੀਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਖਚਾਅ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਨਪਛਲੇ ਪਹੀਏ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਲੇ ਪਹੀਆਂ
ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ "ਿੜਣ" ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਨਕਸੇ ਬੱਸ ਜਾਂ ਨਸਧੇ
ੱ ਟਰੱਕ ਅੰਦਰ, ਵਾਹਨ ਪਾਨਸਆਂ ਤੋਂ "ਘੰੁਮਦਾ"
ਹੋਇਆ ਨਿਸਲੇਿਾ। ਟਰਰੇਲਰ ਨਖੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਡਰਾਇਵ
ਵਹਰੀਲ ਨਿਸਲਣ ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਨਖੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਾਨਸਆਂ ਤੇ ਧਕੇਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਜੈਕਨਾਇਿ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ 2.19
ਵੇਖੋ।

2.19.2 – ਡਰਾਈਵ-ਵਹਰੀਲ ਬਰਰੇਖਿੰਗ ਖਫਸਲਣ ਨੂੰ
ਠੀਿ ਿਰਨਾ
ਇਕ ਡਰਾਇਵ-ਵਹਰੀਲ ਬਰਰਨਕਿ
ੇ ੰ ਸਨਕੱਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਨਲਖੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ।
•

ਬਰਰੇਿਾਂ ਨਾਂ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਨਪਛਲੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮਣ ਲਾ
ਦੇਵੇਿਾ, ਅਤੇ ਨਪਛਲੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਈਨਡੰਿ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
• ਿਾਊਂਟਰਸਟੀਅਰ। ਨਕਉਂਨਕ ਵਾਹਨ ਮੁੜ ਸਨਥਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਬਨਣਆ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਵਹਰੀਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਲਟ ਨਦਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਨਿਸਲਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬਰਰੇਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨਸੱਖਣਾ, ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਵਹਰੀਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੋੜਨਾ,
ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ, ਅਤੇ ਇਕ ਨਤਲਕਣ ਨਵੱਚ ਕਾਊਂਟਰਸਟੀਅਨਰੰਿ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਅਨਭਆਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਭਆਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਸਥਾਨ ਇਕ ਲੰਬੀ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਰੇਂਜ ਜਾਂ "ਸਨਕੱਡ ਪੈਡ" ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2.19.3 – ਅਗਲੇ ਪਹੀਏ ਦਾ ਖਤਲਿਣਾ।
ਤੇਜ਼ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਿਲੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਤਲਕਣ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਅਿਲੇ
ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਟਰੈੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜਸ ਨਾਲ ਅਿਲੇ
ਐਕਸਲ ਤੇ ਕਾਿ਼ੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਅਿਲੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਨਤਲਕਣ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਨਵੱਚ, ਅਿਲਾ ਪਾਸਾ ਨਸੱਧੀ ਰੇਖਾ ਨਵੱਚ ਅੱਿੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਅਨਰੰਿ ਵਹਰੀਲ ਨੂੰ ਨਜੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੋੜੋ। ਬਹੁਤ
ਹੀ ਨਤਲਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹਰਾ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਅਦਾਰ ਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ
ਜਾਂ ਮੋੜ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਜਦੋਂ ਇਕ ਅਿਲਾ ਪਹੀਆ ਨਤਲਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤਲਕਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕੋ
ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ। ਮੁੜਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਨਾਲ ਬਰਰੇਕ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਨਤਲਕੇ ਬਿੈਰ ਨਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ
ਸਕੇ ਹੌਲੀ ਕਰੋ।
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ਉਪਭਾਗ 2.17,
2.18, ਅਤੇ 2.19

ਆਪਣਾ ਖਗਆਨ ਟੈਸਟ ਿਰੋ
ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਮੇਂ ਰੁਕਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰਨੱ ਖਅਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ।
ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ?
2. ਰੁਕਾਵਟ ਵੇਲੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ
ਿਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ?
3. “ਬਚਾਅ ਦਾ ਰੈਂਪ" ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
4. ਜੇ ਇਕ ਟਾਇਰ ਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਰੁਕਣ ਲਈ
ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ?
5. ਤੁਸੀਂ ਨਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚ ਐਂਟੀਲੋਕ ਬਰਰੇਕ ਹਨ?
6. ਐਂ ਟ ੀਲੌ ਕ ਬਰਰੇ ਕ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਬਰਰੇਨਕੰਿ
ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
7. ਐਂਟੀਲੌਕ ਬਰਰੇਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਟੈਸਟ ਨਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਰਾਂ ਸਾਨਰਆਂ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਪ-ਭਾਿ 2.17, 2.18 ਅਤੇ 2.19 ਪੜਹਰੋ।
1.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ਤਸਵੀਰ 2.19

2-48

2.20 – ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀਆਂ
ਪਰਹਕਿਕਰਆਵਾਂ

•

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ
ਲੱਿਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਕਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਵੱਚ ਚੁੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਢਲੇ
ਕਦਮ ਇਹ ਹਨ:

•

•
•
•
•
•

ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਕਰਨਾ।
ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਨਚਤ ਕਰੋ ਕਰਨਾ।
ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ।
ਲੌੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ।
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ।

•

2.20.4 – ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਿੱਠੀ ਿਰੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ
ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਿੀ। ਨਰਪੋਰਟ ਲਈ ਹੇਠ ਨਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ
ਕਰੋ:
•

2.20.1 – ਿੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿਰਨਾ।

•

ਨਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਵੱਚ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਹਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਨਕ
ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ
ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਲਈ:

•

•

•
•
•

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੜਕ
ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਸੇ ਹੋਰ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਨਮਲੇਿੀ ਅਤੇ ਟਰਰੈਨਿ਼ਕ ਨੂੰ ਚੱਲਣ
ਦੀ ਆਨਿਆ ਨਮਲੇਿੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀ
ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਨਬਲਕੁਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ
ਇਲਾਕਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲੌੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਿਾ।
ਆਪਣੇ 4-ਤਰਫ਼ਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਲੈਸ਼ਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ।
ਹੋ ਰ ਟਰਰੈ ਨ ਿਕ ਨੂੰ ਚੇ ਤ ਾਵਨੀ ਦੇ ਣ ਲਈ ਨਰਿਲੈ ਕ ਨਟਵ ਨਤਕੋ ਣ
ਲਿਾਓ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਦੂਜੇ ਡਰਾਇਵਰ ਸਮੇਂ ਨਸਰ
ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।

2.20.2 – ਅਖਧਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਖਚਤ ਿਰੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸੈਲ ਿੋਨ ਜਾਂ ਸੀ ਬੀ (CB) ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹਨ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ,
ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਪਰੀ
ੂ ਤਰਹਾਰ ਂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਨਿਰ ਿ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੁਨਲਸ ਨੂੰ ਿੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸੇ ਨੂੰ
ਭੇਜੋ। ਇਹ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕੱਥੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਕ
ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਥਾਂ ਦੱਸ ਸਕੋ।

ਨਕਸੇ ਿੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਨਾ ਨਹਲਾਓ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਿ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਨਰਹਾ ਟਰਰੈਨਿਕ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਾ ਬਣਾਏ।
ਜ਼ਖ਼ਮ 'ਤੇ ਨਸੱਧਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਨਨਕਲਣਾ
ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਜਖਮੀ ਨਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਰਮਾਇਸ਼ ਨਵੱਚ ਰੱਖੋ।

•
•
•
•
•
•

ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਡੀ
ਐਲ (DL) ਨੰਬਰ।
ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ।
ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ (ਜੇ ਡਰਾਇਵਰ ਤੋਂ
ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ)।
ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।
ਹਾਦਸੇ ਨਵੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ
ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ।
ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨਕਸੇ ਪੀਸ ਅਿ਼ਸਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਬੈਜ
ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ।
ਿਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ।
ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ।
ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਨਦਸ਼ਾ।

2.21 – ਅੱਗ
ਟਰੱਕ ਦੀ ਅੱਿ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਿ
ਲੱਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਸੱਖ।ੋ ਜਾਣੋ
ਨਕ ਅੱਿ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

2.21.1 – ਅੱਗ ਦੇ ਿਾਰਨ
ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਿ ਲੱਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਹਨ:
•

2.20.3 – ਜ਼ਿਮੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ

•

ਜੇ ਕੋਈ ਯੋਿਤਾ ਪਰਰਾਪਤ ਨਵਅਕਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ
ਜ਼ ਖ਼ ਮ ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ , ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਪਾਸੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾ ਆਨਖਆ ਜਾਵੇ। ਜਾ,ਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਧਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਨਜੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੇਣ ਨਵੱਚ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਨਦੱਤੇ ਿਏ ਹਨ:

•
•
•

ਦੁ ਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਡੁੱ ਨ ਲਆ ਈਂ ਧ ਣ, ਿਲੇ ਅ ਰਸ ਦੀ
ਿਲਤ ਵਰਤੋਂ।
ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ। ਘੱਟ ਹਵਾ ਭਰੀ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਆਪਸ ਨਵਚ
ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਹੀਏ।
ਇਲੈ ਿ ਖਟਰਰ ਿ ਲ ਖਸਸਟਮ। ਖਰਾਬ ਇਨਸੂ ਲੇ ਸ਼ ਨ , ਨਢੱ ਲੇ
ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ।
ਈਂ ਧ ਨ। ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਨਸਿਰਟਨੋ ਸ਼ ੀ , ਅਣਉਨਚਤ ਈਂ ਧ ਨ
ਪਾਉਣਾ, ਈਂਧਨ ਦੇ ਨਢੱਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ।
ਿਾਰਗੋ। ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਕਾਰਿੋ, ਿਲਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ
ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਕਾਰਿੋ, ਮਾੜੀ ਹਵਾਦਾਰੀ।
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2.21.2 – ਅੱਗ ਦੀ ਰਿਿਾਮ
ੋ
ਹੇਠ ਨਦੱਨਤਆਂ ਵੱਲ ਨਧਆਨ ਨਦਓ:
•
•
•

•
•

ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਨਬਜਲੀ, ਬਾਲਣ, ਅਤੇ ਨਨਕਾਸ ਨਸਸਟਮ,
ਟਾਇਰ, ਅਤੇ ਕਾਰਿੋ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਅੱਿ ਬੁਝਾਓ ਯੰਤਰ ਚਾਰਜ ਹੈ।
ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕੇ ਹੋਵੋ
ਟਾਇਰਾ,ਂ ਪਹੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਿਰਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਰਖਿਖਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ। ਵਾਹਨ ਨਵੱਚ
ਈਂਧਨ ਪਵਾਉਣ, ਬਰਰੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਲਾਟਾਂ ਦਾ ਪਰਰਬੰਧਨ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਿ ਲੱਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਿਤੀਨਵਧੀਆਂ ਨਜਸ ਨਾਲ
ਅੱਿ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਈ ਸਹੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਪਰਰਨਕਨਰਆਵਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਖਨਗਰਾਨੀ ਿਰਨਾ। ਓਵਰਹੀਨਟੰਿ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ
ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਿੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਧੂੰਏ ਦੇ
ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੀਨਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਸਾਵਧਾਨ। ਨਕਸੇ ਵੀ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪਰਰਬੰਧਨ ਨਵੱਚ
ਸਧਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋਂ।

2.21.3 – ਅੱਗ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ
ਅੱਿ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਨਜਹੜੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨਹਰਾਂ ਨੇ ਅੱਿ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਨਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਅੱਿ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਕੰਮ
ਨਕਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅੱਿ ਬੁਝਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਉੱਪਰ ਛਾਪੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਨਧਅਨ ਕਰੋ।
ਅੱਿ ਲੱਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵੱਚ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰਰਨਕਨਰਆਵਾਂ
ਇੱਥੇ ਨਦੱਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ।
ਸੜਿ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਨਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ
ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੋਕਣਾ। ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ ਨਵੱਚ:
•
•
•

ਇਮਾਰਤਾ,ਂ ਦਰੱਖਤਾਂ, ਝਾੜੀਆ,ਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਜਹੀ ਚੀਜ਼
ਜੋ ਅੱਿ ਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲਹਰੇ ਖੇਤਰ ਨਵੱਚ
ਖੜਾ ਕਰੋ।
ਨਕਸੇ ਸਰਨਵਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਵੱਚ ਨਾ ਨਲਜਾਓ!
ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਨਸਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਨਚਤ ਕਰੋ।
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ੱ ਨੂੰ ਬਝਾਉਣ
ੁ
ੋ ਼ ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ,ਂ
ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰਿ
ੋ ।ੋ ਅਿ
ਦੀ ਕਨਸਸ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਇਹ ਅੱਿੇ ਹੋਰ ਨਾ ਿੈਲ ਜਾਵੇ।
•

ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਅੱਿ ਲੱਿਣ ਨਾਲ, ਨਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਬੰਦ
ਕਰ ਨਦਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁੱਡ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲਹਰੋ।
ਲੌਵਰਜ਼, ਰੇਡੀਏਟਰ, ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਹੇਠ ਤੋਂ ਿੋਮ ਨੂੰ ਸੱਟੋ।
• ਵੈਨ ਜਾਂ ਬੌਕਸ ਟਰਰੇਲਰ ਨਵੱਚ ਅੱਿ ਲੱਿਣ ਨਾਲ ਿਾਰਗੋ ਲਈ,
ਦਰਵਾਜੇ਼ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਰੱ ਖੋ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਕਾਰਿੋ ਨਵੱ ਚ
ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਿਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਨ। ਵੈਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਹਰਣ
ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਅੱਿ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਿੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ। ਅੱਿ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ
ਨਨਯਮ ਨਦੱਤੇ ਹਨ:
ਅੱਿ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ
ਅੱਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
• ਅੱਿ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿੋਂ ਅੱਿ ਦੇ ਸਰਰੋਤ ਜਾਂ ਅਧਾਰ ਤੇ
ਨਧਆਨ ਕੇਂਨਦਰਰਤ ਕਰੋ।
ਨੋਟ ਿਰੋ: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਸੀ ਆਰ (CCR), ਟਾਈਟਲ 13
§1242 ਦੇਖੋ।

•

ਸਹੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਵਰਤੋਂ
• ਤਸਵੀਰ 2.20 ਅਤੇ 2.21 ਨੂੰ ਅੱਿ ਦੀ ਨਕਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਿ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਦੀ ਨਕਸਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਦੰਦੇ ਹਨ।
• B: ਸੀ ਨਕਸਮ ਦੇ ਅਿ
ੱ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਨਬਜਲਈ ਅਿ
ੱ ਅਤੇ ਜਲ
ਰਹੇ ਤਰਲ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਹੈ।
• A: B: C ਨਕਸਮ ਨੂੰ ਲੱਕੜ, ਕਾਿਜ਼ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਿ
ੱ ਲਿਣ
ੱ
ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਹੈ।
• ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੱਕੜ, ਕਾਿਜ਼ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪਰੰਤੂ ਨਕਸੇ ਇਲੈਕਨਟਰਰਕਲ ਅੱਿ (ਝਟਕਾ ਲੱਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ
ਸਕਦੀ ਹੈ) ਜਾਂ ਿੈਸੋਲੀਨ ਅੱਿ (ਇਹ ਅੱਿ ਨੂੰ ਿੈਲਾ ਦੇਵੇਿਾ) ਤੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
• ਇਕ ਜਲਦੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਕ ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ
ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਿਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਿ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਿਨੀਸ਼ਮਨ ਕਰਮੀਆਂ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
• ਹਵਾ ਦੀ ਨਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਨਦਓ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੱਿਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਨਦਓ।
• ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਬਲ ਨਰਹਾ ਸੀ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋ
ਜਾਵੇ। ਧੂੰਏ ਜਾਂ ਲਾਟਾਂ ਦੀ ਿੈਰ-ਮੌਜੂਦਿੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਨਕ ਅੱਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸ਼ਰਰੇਣੀ/ਅੱਗ ਦਾ ਪਰਿਾਰ
ਰ
ਸ਼ਰਰੇਣੀ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ਉਪਭਾਗ 2.20 ਅਤੇ 2.21

ਖਿਸਮ

A

ਵੁੱਡ, ਪੇਪਰ, ਸਧਾਰਣ ਬਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਿ
ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਠੰਢਾ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਕ਼ੁਏਨਨਚੰਿ ਦੁਆਰਾ ਬੁਝਾਉਣਾ

B

ਗੈਸੋਲੀਨ, ਤੇਲ, ਗਰੀਸ, ਹੋਰ ਗਰੀਸੀ ਤਰਲ
ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਹਵਾ ਰੋਕ ਕੇ, ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਨਡੰਿ ਦੁਆਰਾ
ਅੱਿ ਬੁਝਾਉਣਾ

C

ਇਲੈਿਖਟਰਰਿਲ ਉਪਿਰਣਾਂ ਦੀ ਅੱਗ
ਕੁਚਾਲਕ ਏਜੰਟ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ
ਸੁੱਕੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਾਉ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ
ਿਰੋ।

D

ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਧਾਤੂਆਂ ਖਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ
ਨਵਸ਼ਸ
ੇ ਼ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ
ਬੁਝਾਓ

ਤਸਵੀਰ 2.20

ਆਪਣਾ ਖਗਆਨ ਟੈਸਟ ਿਰੋ
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਨਵੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ?
2. ਟਾਇਰ ਦੀ ਅੱਿ ਦੇ 2 ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।
3. ਅੱਿ ਦੀਆਂ ਨਕਹੜੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ ਲਈ B:C ਅੱਿ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਯੰਤਰ ਚੰਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
4. ਆਪਣੇ ਅੱਿ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
5. ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਿ ਲੱਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਟੈਸਟ ਨਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਰਾਂ ਸਾਨਰਆਂ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਪ-ਭਾਿ 2.20 ਅਤੇ 2.21 ਦੋਬਾਰਾ ਪੜਹਰੋ।
1.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਯੰਤਰ ਦੀ ਖਿਸਮ/ਸ਼ਰਰੇਣੀ
ਅੱਗ ਦੀ ਸ਼ਰਰੇਣੀ

ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਦੀ ਖਿਸਮ

B ਜਾਂ C

ਨਨਯਮਤ ਸੁੱਕਾ ਰਸਾਇਣ

A, B, C, ਜਾਂ D

ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ਾ ਸੁੱਕਾ ਰਸਾਇਣ

D

ਪਰਪਲ k ਸੁੱਕਾ ਰਸਾਇਣ

B ਜਾਂ C

KCL ਸੁੱਕਾ ਰਸਾਇਣ

D

ਸੁੱਕਾ ਪਾਊਡਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪਾਊਂਡ

B ਜਾਂ C

ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (ਖੁਸ਼ਕ)

B ਜਾਂ C

ਹੈਲੋਜਨੇਟਡ ਏਜੰਟ (ਿੈਸ)

A

ਪਾਣੀ

A

ਪਾਣੀ ਐਂਟੀ-ਿਰਰੀਜ਼ ਨਾਲ

A ਜਾਂ B

ਪਾਣੀ, ਲੋਡਡ ਸਟਰੀਮ ਸਟਾਈਲ

B, ਿੁਝ A ਤੇ

ਝੱਿ

ਤਸਵੀਰ 2.21
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2.22 – ਸ਼ਰਾਬ, ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ,
ਅਤੇ ਡਰਾਇਕਵੰਗ
2.22.1 – ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਡਰਾਇਖਵੰਗ
ਸ਼ਰ ਾਬ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰ ਡਰਾਇਨਵੰ ਿ ਕਰਨਾ ਬਹੁ ਤ ਖ਼ ਤਰਨਾਕ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਕ ਿੰਭੀਰ ਸਮੱਨਸਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਟਰਰੈਨਿਕ
ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ
20,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਮੇਂ
ਦੀ ਪਰਰਤੀਨਕਨਰਆ, ਿਨਹਰਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ
ਨਵਿਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਦਮਾਿ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੱਨਸਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਰਭਾਨਵਤ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਜੋ ਸੂਝ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਨਯੰਤਨਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ
ਦਾ 1 ਨਡਰਰੰਕ ਹੀ ਨਵਕਾਰ ਦੇ ਨਚੰਨਹਰ ਪਰਿਟ
ਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਿੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਬਲੱਡ ਅਲਿੋਹਲ ਸਮੱਗਰੀ ਲਗਭਗ
ਪੌਂਡਾਂ ਖਵੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ
200

220

240

0

.00

.00 .00 .00 .00

ta

.00

.00

ਨਸਰਿ
ਸੁਰੱਨਖਅਤ
ਡਰਾਇਨਵੰਿ
ਸੀਮਾ

1

.04

.03 .03 .02 .02 .02

.02

.02

ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ

2

.08

.06 .05 .05 .04 .04

.03

.03

3

.11

.09 .08 .07 .06 .06

.05

.05

4

.15

.12 .11 .09 .08 .08

.07

.06

5

.19

.16 .13 .12 .11 .09

.09

.08

6

.23

.19 .16 .14 .13 .11

.10

.09

7

.26

.22 .19 .16 .15 .13

.12

.11

8

.30

.25 .21 .19 .17 .15

.14

.13

9

.34

.28 .24 .21 .19 .17

.15

.14

10

.38

.31 .27 .23 .21 .19

.17

.16

ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਕਾਿੀ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਪਰਰਭਾਨਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਅਪਰਾਨਧਕ ਦੰਡ

180

160

140

120

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ
ਪਰਰਭਾਵ ਅਧੀਨ
ਅਪਰਾਨਧਕ ਦੰਡ

ਸ਼ਰਾਬ ਖਿਵੇਂ ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਸੱਧਾ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਵੱਚ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਨਦਮਾਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਨਦਮਾਿ ਨਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ
ਛੋਟੀ ਨਜਹੀ ਪਰਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਤਰਾ ਨਪਸ਼ਾਬ, ਪਸੀਨੇ ਨਵੱਚ ਅਤੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ
ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਕ ਬਾਕੀ ਨਜਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਜਿਰ
ਪਰਰਤੀ ਘੰਟਾ ਨਸਰਿ ⅓ ਔਂਸ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਹੀ ਪਰਰੋਸੈੱਸ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਨਮਆਰੀ ਪੇਯ ਨਵਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਾਿੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਸਰਿ ਬਲੈਕ ਕਾੱਫ਼ੀ ਜਾਂ ਠੰਢਾ
ਸ਼ਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਿਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ
ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਜਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ
ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵਿੀ
ੇ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਇਨਵਿ
ੰ ਵਧੇਰੇ ਪਰਰਭਾਵਤ
ਹੋਵੇਿੀ। ਬੀ ਏ ਸੀ (BAC) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਵੱਚ ਅਲਕੋਹਲ
ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ 2.22 ਵੇਖੋ।

ਪੇਯ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਰਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਰਭਾਨਵਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਕ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ "ਕੁਝ
ਬੀਅਰਾਂ", ਜਾਂ 2 ਿਲਾਸ ਵਾਈਨ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 2 ਸ਼ਾਟਸ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ।

100

ਯਾਦ ਰੱ ਿੋ – 0.04 ਿੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਬਲੱ ਡ ਅਲਕੋ ਹ ਲ
ਕੰਸਨਟਰਰੇਸ਼ਨ ਬੀ ਏ ਸੀ (BAC) ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ
ਿੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨਾ ਤਤਕਾਲ ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC)
§13353.2(3) ਦੇ ਤਨਹਤ ਲਾਇਸੰਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) 23152(d)) ਦੇ ਪਰਰਭਾਵ ਹੇਠ
ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਨਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਨਕ,
0.04 ਪਰਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਬੀ ਏ ਸੀ (BAC) ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਲਈ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਖਡਰਿ
ਰੰ ਿੀ ਹੈ?

ਖਡਰਰੰਿ

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਨੂੰ ਨਕਵੇਂ ਪਰਰਭਾਨਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ ਰ ਾਬ ਪੀਣ, ਨਸ਼ ੀ ਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ
ਕਾਨੂੰਨ।
• ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਵੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਆ
ਜੋਖਮ।
ਤੁਸੀਂ ਖਡਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ
ਨਡਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 4 ਘੰਨਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਲਕੋਹਲ ਸਮੱਿਰੀ ਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਨਬਨਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• 5 ਪਰਰਤੀਸ਼ਤ ਬੀਅਰ ਦਾ 12-ਔਂਸ ਦਾ ਿਲਾਸ।
• 12 ਪਰਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਈਨ ਦਾ ਇਕ 5-ਔਂਸ ਦਾ ਿਲਾਸ।
• 80 ਪਰਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ 1½ ਔਂਸ ਦਾ ਸ਼ਾੱਟ।
ਿੂਨ ਖਵਚ ਅਲਿੋਹਲ ਘਣਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਖਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬੀ ਏ ਸੀ
(BAC) ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਨਜ਼ਆਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਚ ਬੀ ਏ ਸੀ (BAC)), ਤੁਸੀਂ ਨਕੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲਪੀਂਦੇ ਹੋ (ਤੇਜ਼
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚ ਬੀ ਏ ਸੀ (BAC)), ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ
(ਇਕ ਛੋਟੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬੀ ਏ ਸੀ (BAC) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਓਨੀ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ) ਤੋਂ ਨਨਰਧਾਨਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰਰਭਾਵ

•
•
•

ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਵੱਚ ਇੱਕੋ ਨਜਹੀ ਅਲਕੋਹਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਹਰੇਕ 40 ਨਮੰਟਾਂ ਲਈ .01% ਘਟਾਓ। 1 ਨਡਰਰਕ
ੰ 80 ਪਰੂਿ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 1.5 ਔਂਸ, ਬੀਅਰ ਦੇ 12 ਔਂਸ, ਜਾਂ 5 ਔਂਸ ਟੇਬਲ ਵਾਈਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ 2.22
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ਸ਼ ਰ ਾਬ ਅਤੇ ਖਦਮਾਗ। ਨਜਵੇਂ ਨਜਵੇਂ ਬੀ ਏ ਸੀ (BAC) ਵੱ ਧ ਦੀ ਹੈ
ਅਲਕੋਹਲ ਨਦਮਾਿ ਨੂੰ ਨਜ਼ਆਦਾ ਪਰਰਭਾਨਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਦਮਾਿ ਦਾ
ਪਨਹਲਾ ਨਹੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਨਰਣੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਨਯੰਤਰਣ ਤੇ ਪਰਰਭਾਵ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਪੀਣ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਸਰਾਬੀ
਼
ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਤੇ, ਬੇਸ਼ਕ, ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਲਈ ਸਹੀ ਿੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਵੈਨਨਯੰਤਰਣ ਨਬਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਜਵੇਂ ਬੀ ਏ ਸੀ (BAC) ਵਧਣੀ ਜਾਰੀ ਰਨਹੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ,
ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧੇਰੇ ਪਰਰਭਾਨਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਤੇ
ਪਰਰਭਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•
•
•
•
•

ਲੇਨਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ।
ਤੇਜ਼, ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੁਕਤੇ।
ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਅਸਿਲਤਾ।
ਸਟਾਪ ਸਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ।
ਅਣਉਨਚਤ ਪਾਨਸੰਿ (ਤਸਵੀਰ 2.23 ਵੇਖੋ)।

ਿੂਨ ਖਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਸਰ
ਖੂਨ ਨਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਿਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੋ
ਖੂਨ ਦੇ ਹਰ 100 ਨਮਲੀਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਮਲੀਿਰਰਾਮਾਂ ਨਵੱਚ ਦਰਜ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਏ ਸੀ (BAC) ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਜੋ ਭਾਰ ਨਾਲ
ਵੱਧਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀਤੀ ਿਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਨਨਰਭਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੁਸੀਂ ਨਕੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਹੋ)। ਨਜੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੀਵੋਿੇ, ਤੁਹਾਡਾ
ਬੀ ਏ ਸੀ (BAC) ਵੱਧ ਹੋਵੇਿਾ, ਨਜਵੇ ਨਜਿਰ ਪਰਰਤੀ ਘੰਟੇ ਨਸਰਿ 1 ਨਡਰਰੰਕ ਨੂੰ
ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਬਾਕੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨਵੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੀ ਏ ਸੀ
(BAC)

ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਰਰਭਾਵ

ਡਰਾਈਖਵੰਗ ਤੇ ਪਰਰਭਾਵ

ਇਨਹਾਰਂ ਪਰਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਡੀ ਐਲ (DL) ਨੂੰ ਿੁਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ
ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਡਰਾਇਵਰ ਸ਼ਰਾਬ
ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਲਿੋਹਲ ਡਰਾਇਖਵੰਗ ਨੂੰ ਖਿਵੇਂ ਪਰਰਭਾਖਵਤ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ
ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਇਵਰ ਪਰਰਭਾਨਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਨਰਣੇ, ਨਦਰਰਸ਼ਟੀ,
ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪਰਰਤੀਨਕਨਰਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਰਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਿੰਭੀਰ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਿਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ:
•
•
•
•
•

ਖਤਰੇ ਲਈ ਵਨਧਆ ਪਰਰਤੀਨਕਨਰਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ।
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਕਰਨਾ।
ਿਲਤ ਲੇਨ ਨਵੱਚ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਕਰਨਾ।
ਕਰਬ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ।
ਝੂਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ।

2.22.2 – ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਿ
ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਕਾਨੂਨ
ੰ ੀ ਅਤੇ ਿੈਰ ਕਾਨੰਨ
ੂ ੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ
ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂਨ
ੰ ਨਵੱਚ ਨਡਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਤਰਹਾਰ ਂ
ਦੀਆਂ ਨਸ਼ ੀ ਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱ ਖ ਣ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦ ੀ
ਲਿਾਈ ਿਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਕਸੇ ਵੀ "ਨਨਯੰਤਨਰਤ ਪਦਾਰਥ" ਐਮਿੈਟਾਨਮਨ
("ਪੇਪ ਨਪਲਸ, " "ਅੱਪਰਸ, " ਅਤੇ "ਬੈਨੀਜ਼"), ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਰਾਇਵਰ
ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਨਖਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਕਈ ਤਰਹਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਪਰਰਨਕਨਰਆ ਅਤੇ ਆਮ ਨਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਜੁਕਾਮ ਦੀਆਂ
ਦਵਾਈਆਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਬਣਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰਨਖਅਤ
ੱ
ਡਰਾਇਨਵਿ
ੰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਰਰਭਾਨਵਤ
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਨਕ
ਂ , ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ
ਨਦੱਤੇ ਿਏ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਸੂਨਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਸੁਰਨਖਅਤ
ੱ
ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਯਿਤਾ
ੋ
ਨੂੰ ਪਰਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿੀ।
ੇ

.02

ਸ਼ਾਂਤ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਮਾਮੂਲੀ
ਘੱਟ ਨਹਚਨਕਚਾਉਣਾ।
ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਨੱਘ।

.05

ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ
ਨਢੱਲਾਪਣ।

ਘੱਟ ਚੌਕੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਘੱਟ ਸਵੈਕੇਂਨਦਰਰਤ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਵੱਚ
ਨਵਿਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ।

.08

ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਨਰਣੇ ਨਵੱਚ
ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ।

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਈਨਵੰਿ
ਦੀ ਸੀਮਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਲਮੇਲ
ਅਤੇ ਿੈਂਸਲਾ।

.10*

ਸ਼ਰ
ੋ , ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਵਵਹਾਰ
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨਵੱਚ
ਬਦਲਾਵ ਆਉਣੇ।

ਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਵੱਲ
ਨਧਆਨ ਨਦਓ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਪਰਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ
ਨਧਆਨ ਨਦਓ। ਿੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਨਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।

ਪਰਰਤੀਕਰਮ ਸਮੇਂ ਨਵੱਚ ਕਮੀ।

.15

ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਚਾਲ,
ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ।

ਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਵੱਚ
ਅਸਮਰੱਥ।

.30

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਿੁਆ
ਨਦੰਦੇ ਹਨ।

ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਇਲਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਕੋਹਲ
ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਬਦਤਰ
ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਨਨਯਮ ਡਰਿਜ਼
ਰੱ
ਨੂੰ ਡਰਾਇਨਵੰਿ
ਸਮੇਂ ਨਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।

.40

ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਚੇਤਨਾ ਖਤਮ ਿੁਆ
ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

.50

ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

.10 *ਬੀ ਏ ਸੀ (BAC) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਖੂਨ ਸਮੱਿਰੀ ਦਾ 1%
ਦਾ 1/10 (ਜਾਂ 1/1,000) ਨਹੱਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ 2.23

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੱਟ ਲੱਿ ਸਕਦੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ
ਨਿਰਰਿਤਾਰੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲਹਰ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ
ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2.22.3 – ਬੀਮਾਰੀ
ਇਕ ਵਾਰ ਨਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ
ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਮੋਟਰ ਿੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ, ਨਕਸੇ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਜੱਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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2.23 – ਸਭ ਵਪਾਰਿ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ
ਖਤਰਨਾਿ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਨਯਮ
ਸਾਰੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਿਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰਿੋ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL)
ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਿਰੀ ਸਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕ ਨਬਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢੋਅ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

2.23.1 – ਿ਼ਤਰਨਾਿ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਿੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਿਰੀਆਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਨਸਹਤ, ਸੁਰੱਨਖਆ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ 2.24 ਵੇਖੋ।

ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਪਖਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਸ਼ਰਰੇਣੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ HazMat ਸਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕ
ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ
ਸਨਕਉਨਰਟੀ ਐਡਨਮਨਨਸਟਰਰੇਸ਼ਨ (ਟੀ ਐਸ ਏ) (Transportation
Security Administration, TSA) ਸੰਘੀ ਸੁਰਨਖਆ
ੱ
ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ
(ਨਪਛੋਕੜ ਦੇ ਨਰਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਤੋਂ ਿੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਿਾ। ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਐਮ
ਵੀ (DMV) ਆਪਣੀ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ
ਐਸ ਏ (TSA) ਬੈਕਿਰਾਊਂਡ ਨਰਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਲਤਾਪੂਰਵਕ
ਸਾਰੇ ਉਨਚਤ ਨਿਆਨ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕ ਵੈਧ ਡਾਕਟਰੀ
ਿਾਰਮ ਜਮਹਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਿਰਨਪਰੰਰਟਸ, ਇਕ
ਿ਼ੀਸ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲੌੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੀ ਐਸ ਏ (TSA) ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ
ਏਜੰਟਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀ ਐਲ ਪੀ
(CLP) ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੇ ਆਈ ਡੀ (ID) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਨਕਸੇ
ਇਕ ਨੂੰ ਟੀ ਐਸ ਏ (TSA) ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•
•
•

ਇਕ ਕੈਲੀਿੋਰਨੀਆ DL/ID ਕਾਰਡ।
ਇਕ ਪਰਰਾਂਤ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰੀ ਡੀ ਐਲ (DL)।
ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਦੀ ਿੋਟੋ ਰਸੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਐਲ
ਪੀ (CLP)।
TSA ਏਜੰਟ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਲਈ, universalenroll.dhs.gov
ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-855-347-8371 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਸ਼ਰਰੇਣੀ ਦਾ ਨਾਂ

ਉਦਾਹਰਨ

1

ਨਵਸਿੋਟਕ

ਅਸਲਾ, ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ, ਪਟਾਕੇ

2

ਿੈਸਾਂ

ਪਰਰੋਪੇਨ, ਆਕਸੀਜਨ,
ਨਹਲੀਅਮ

3

ਜਲਣਸ਼ੀਲ

ਿੈਸੋਲੀਨ ਬਾਲਣ, ਐਸੀਟੋਨ

4

ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ

ਮਾਨਚਸ, ਨਿਊਜ਼

5

ਆਕਸੀਡਾਇਜ਼ਰ

ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਇਟਰੇਟ,
ਹਾਈਡਰਰੋਜਨ ਪਰੋਕਸਾਈਡ

6

ਜ਼ਨਹਰ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਆਰਸੇਨਨਕ

7

ਰੇਡੀਓਐਕਨਟਵ

ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਪਲੂਟੋਨਨਅਮ

8

ਜੰਿ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ

ਹਾਈਡਰਰੋਕਲੋਨਰਕ ਐਨਸਡ,
ਬੈਟਰੀ ਐਨਸਡ

9

ਿੁਟਕਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਿਰੀਆਂ ਿ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ, ਅਸਬੇਸਟਸ

ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ORM-D (ਹੋਰ ਨਨਯਮਤ
ਪਦਾਰਥ-ਘਰੇਲੂ)

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਤਰਲ

ਹੇਅਰ ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਚਾਰਕੋਲ
ਬਾਲਣ ਤੇਲ, ਹਲਕੇ ਤਰਲ

ਤਸਵੀਰ 2.24

2.23.2 – ਖਨਯਮ ਖਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਲਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਨਯਮਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਨਯਮਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
•
•
•

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰੋਿਿਾਮ।
ਜੋਿਮ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਿਰਨਾ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਉਪਿਰਣ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਿਾਮ।
ੋ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਤਪਾਦ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ
ਤੇ ਚੋਟ ਲਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਅਤੇ
ਦੂਨਜਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਨਨਯਮ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਨਲਆਂ
ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਨਕ ਨਕਸ ਤਰਹਰਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਪੈਕ
ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਜਹੇ ਨਨਯਮ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਨਕ ਭੰਡਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਨਕਵੇਂ ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਟਰਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਵੇਂ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਨਯੰਤਰਨ ਬਾਰੇ ਨਨਯਮ ਹਨ।

2-54

ਜੋਿਮ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਿਰੋ। ਡੌਕਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੀ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਨਸ਼ਨਪੰਿ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਹੀਰੇ
ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਖਤਰਾ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਨਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਿਰੀ ਨੂੰ ਿੈਲਣ ਜਾਂ ਲੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੱਿਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਨਰਆਂ ਬਾਰੇ
ਸੂਚਨਾ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਿਨੀਸ਼ਮਨ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਪੁਨਲਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ
ਸੱਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਨਕ
ਨਕਨਹਰਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਿਰੀਆ
ੱ
ਂ ਨੂੰ ਨਲਜਾਇਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ
ਨਜੰਦਿੀ, ਅਤੇ ਦੂਨਜਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ੰਦਿੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਿਰੀਆਂ ਦੇ
ਨਸ਼ਨਪੰਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਨਸ਼ਨਪੰਿ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ਨਪੰਿ
ਪੇਪਰਾਂ ਨਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਹਰਾਂ ਅੰਦਰ
ਜਾਂ' ਇਨਹਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਨਪਿ
ੰ ਕਾਿਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•
•
•

ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਿਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਨਵੱਚ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਦੇ
ਨਨਯਮ ਨਦੱਤੇ ਿਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਸਮੱਿਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀ ਐਲ (DL) ਕੋਲ HazMat
ਸਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ 2.25 ਵੇਖੋ।

ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਕ ਥੈਲੀ ਨਵੱਚ।
ਡਰਾਇਨਵੰਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਿ਼ ਨਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ
ਥਾਂ ‘ਤੇ।
ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਦ
ਂ ੀ ਹੈ।

2.23.3 – ਖਨਯਮਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਪਲੈਿਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਿਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ
ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਇਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਾਏ
ਿਏ ਨਨਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਕ ਕਾਰਿੋ ਦੇ ਖਤਨਰਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਰੇਣੀ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਵਾਹਨ ਨਵੱਚ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ 4 ਇਕੋ ਨਜਹੇ ਪਲੈਕਰਡ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਿਲੇ, ਨਪਛਲੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਿਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਨਦਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੜਹਨਯਿ
ਰ ੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10¾ ਇੰਚ ਵਰਿਾਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਕ
ਨਬੰਦੂ 'ਤੇ ਨਸੱਧੇ ਮੁੜੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਿੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਿੋ
ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥੋਕ ਪੈਕਨਜੰਿ, ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਜਾਂ ਸੰਤਰੀ ਪੈਨਲ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ
(CVC) §27903) 'ਤੇ ਉਨਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਰੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਡੀ (ID)
ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਿਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਹਲੇ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਿਏ ਇਕ 4 ਅੰਕ ਕੋਡ ਹਨ। ਇਕ
ਆਈ ਡੀ (ID) ਨੰਬਰ ਨਸ਼ਨਪੰਿ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਡੀ (ID) ਨੰਬਰ
ਨੂੰ "NA" ਜਾਂ "UN" ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਿੇ ਰੱਨਖਆ ਜਾਵੇਿਾ। ਯੂ.ਐਸ. ਡੀ
ਓ ਟੀ (U.S. DOT) ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਰਸਪਾਂਸ ਿਾਈਡਬੁੱਕ (ਈ ਆਰ ਜੀ)
(Emergency Response Guidebook, ERG) ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਨਰਧਾਰਤ
ਕੀਤੇ ਿਏ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਡੀ (ID) ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ 2.25
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ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਰਾਂਸਪੋਰਟ
ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਸੱਖਣ ਲਈ ਨਨਯਮ ਪਲੈਕਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇਂ ਹਨ। ਉਨਹਰਾਂ ਕੋਲ HazMat ਤਸਦੀਕ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਕ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੌੜੀਂਦੀ ਤਸਦੀਕ
ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਨਵੱਚ ਦਰਜ
ਸਮੱਿਰੀ 'ਤੇ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀ ਐਮ ਵੀਜ਼ (CMVs) ਲਈ ਇਕ ਟੈਂਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਤਰਲ ਜਾਂ ਿੈਸ ਸਮੱਿਰੀ ਨੂੰ ਨਕਸੇ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਨਜਸਦੀ ਨਵਅਕਤੀਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 119 ਿੈਲਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ
ਰੇਟ ਸਮਰੱਥਾ 1,000 ਿੈਲਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਾਈ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ' ਤੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਚੈਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਜੋ ਨਕ ਇਕ ਖਾਲੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਂਕ ਨੂੰ
ਟਰਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਨਿਆ ਹੈ, ਨਜਸ ਦੀ ਰੇਟ ਸਮਰੱਥਾ 1,000 ਿੈਲਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ
ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਿਲੈਟਬੈੱਡ ਟਰਰੇਲਰ ਨਾਲ ਜੁਨੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਨੂੰ ਇਕ ਟੈਂਕ ਵਾਹਨ (ਸੀ ਐਿ ਆਰ (CFR), ਟਾਈਟਲ 49 §383.5)
ਨਹੀਂ ਮੰਨਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਿਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਦੇ ਅਸਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ
ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰਿੋ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ।

ਨੋਟ ਿਰੋ: ਨਜਨਹਾਰ ਂ ਲਈ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਉਨਹਾਰ ਂ
ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਟੈਂਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਲਆ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ?
2. ਕੌਿੀ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਹੁਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰੇਿੀ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ?
3. ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਿਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਨਤਹਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
4. ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਨਕਉਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਟੈਸਟ ਨਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਰਾਂ ਸਾਨਰਆਂ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਪ-ਭਾਿ 2.22 ਅਤੇ 2.23 ਦੋਬਾਰਾ ਪੜਹਰੋ।

ਨਜਹੜੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ HazMat ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨਹਰਾਂ ਪਲੇਿਾਰਡ
ਦੇ ਨਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿੱਡੀ
ਨੂੰ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁਛ
ੱ ।ੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ HazMat ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਡਰਾਇਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਨਜਹਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਨਕਆ ਨਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਰਮਾਣ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਨਿਆ ਨਹੀਂ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਇਸ
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ਖ਼ ਤ ਰਨਾਕ ਸਮੱ ਿ ਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਨਕਹੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਨਕਹਨੜਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਨਯਮ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਨਵੱਚ ਵੀ
ਹਨ ਇਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਇਕ ਨਕਸਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਇਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ
ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਨਨਯਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਉਪਭਾਗ 2.22 ਅਤੇ 2.23
ਆਪਣਾ ਖਗਆਨ ਟੈਸਟ ਿਰੋ
1.

ਸਾਡੇਨਾਲ
ਜੁੜੋ

ਇਹ ਪੇਜ਼ ਇਰਾਦਤਨ ਖਾਲੀ
ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
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ਭਾਗ 3: ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਸਰੱ
ੁ ਖਿਅਤ ਢੁਆਈ
ਇਸ ਭਾਗ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
3.1 – ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ
3.2 – ਕਾਰਗੋ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ
3.3 – ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ
3.4 – ਿਾਸ ਖਧਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਗੋ
ਇਹ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੁਆਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੀ
ਡੀ ਐਲ (CDL) ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਗੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ
ਬੁਖਨਆਦੀ ਖਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ
ਤਰਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਿਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਖਢੱਲਾ ਬੰਖਨਆ ਕਾਰਗੋ ਜੋ ਖਕਸੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਖਡੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਰਰੈਖਿਕ
ਦੀਆਂ ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ
ਚੋਖਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਲਾਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਢੱਲਾ ਬੰਖਨਆ ਹੋਇਆ
ਕਾਰਗੋ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਖਟਲ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ
ਵਾਹਨ ਨੁਕਸਾਖਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਕਸੇ ਵਾਹਨ
ਨੂੰ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਟੀਅਖਰੰਗ ਪਰਰਭਾਖਵਤ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਹਨ ਉੱਪਰ ਖਨਯੰਤਰਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਖਜ਼ਆਦਾ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਚੁੱਖਕਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਜਾ ਨਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਖਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ:
•
•
•

ਆਪਣੇ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ।
ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਅਤੇ ਿਰਾਬ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ।
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਖਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਗੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਖਨਆ
ਹੋ ਇ ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਦੇ ਿ ਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਖਸਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਿ ਣ ਖਵਚ
ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਖਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਗੋ ਅਪਾਤਕਾਲ ਖਵਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਉਪਰਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਚ
ੰੁ ਨੂੰ ਪਰਰਭਾਖਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਖਜਨਹਾਂਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਉੱਪਰ
ਪਲੈਕਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਢੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਿਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ HazMat ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਕਤਾਬਚੇ
ਦੇ ਭਾਗ 9 ਖਵਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ
ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

3.1 – ਿਾਰਗੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਹੱਸੇ ਵੱਜ,ੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ
ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਸੰਤੁਲਨ ਖਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਖਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਖਟਰਰਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਖਹਲੇ 50 ਮੀਲ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਗੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਵਾਲੇ
ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਖਜਸ ਤਰਹਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ ਖਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ
ਬਦਲਾਵ ਕਰੋ।
ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਲੋਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਖਟਰਰਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਖਜਸ ਤਰਹਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ ਕਾਰਗੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਵਾਲੇ
ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 3 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 150 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ
ਬਾਅਦ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਖਟਰਪ
ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ
ਬਰਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ।
ਥਾਂ - ਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ, ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਕਰਨ, ਲੋਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਕੱਥੇ ਚਲਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਘੀ, ਰਾਜਕੀਯ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖਨਯਮ ਖਭੰਨ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਖਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋਂ।

3.2 – ਿਾਰਗੋ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ
ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨਾ ਖਲਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਹੇਠਾਂ ਭਾਰ ਦੀਆਂ
ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਖਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਖਜਹੜੀਆਂ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

3.2.1 – ਉਹ ਪਖਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
ਸਕਲ ਵਾਹਨ ਭਾਰ (ਜੀ ਵੀ ਡਬਖਲਯੂ) (Gross Vehicle Weight,
GVW)। ਇਸਦੇ ਲੋਡ ਸਮੇਤ ਇਕਹਰੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ।
ਸਕਲ ਜੋੜੇ ਦਾ ਭਾਰ (ਜੀ ਸੀ ਡਬਖਲਯੂ) (Gross Combination
Weight, GCW)। ਇਸਦੇ ਲੋਡ ਸਮੇਤ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ।
ਸਕਲ ਵਾਹਨ ਭਾਰ ਦੀ ਰੇਖਿੰਗ (ਜੀ ਵੀ ਡਬਖਲਯੂ ਆਰ) (Gross
Vehicle Weight Rating, GVWR)। ਇਕਹਰੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਈ
ਉਤਾਪਦਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰ ਲਈ ਖਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਖਗਆ
ਮੁੱਲ
ਸਕਲ ਜੋੜੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਰੇਖਿੰਗ (ਜੀ ਸੀ ਡਬਖਲਯੂ ਆਰ) (Gross
Combination Weight Rating, GCWR)। ਜੋੜੇ ਦੇ (ਖਤਆਰ
ਕੀਤ)ੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਪਦਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰ ਲਈ
ਖਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਮੁੱਲ। ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਖਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਮੁਲ
ੱ ਦੀ ਅਣਹੋਦ
ਂ ਖਵਚ, ਜੀ ਸੀ ਡਬਖਲਯੂ ਆਰ (GCWR) ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ
ਵਾਲੇ ਯੂਖਨਟ ਦੇ ਜੀ ਵੀ ਡਬਖਲਯੂ ਆਰ (GVWR), ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਵਾਹਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਰੱਿੇ ਗਏ ਖਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ
ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਐਕਸਲ ਦਾ ਭਾਰ। 1 ਐਕਸਲ ਜਾਂ ਐਕਸਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਖਗਆ ਭਾਰ।
ਿਾਇਰ ਦਾ ਲੋਡ। ਖਕਸੇ ਖਨਰਧਾਰਤ ਦਬਾਓ ਤੇ ਟਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਵਖਹਣ
ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਖਧਕਤਮ ਭਾਰ। ਇਹ ਰੇਖਟੰਗ ਹਰੇਕ ਟਾਇਰ ਦੇ ਇਕ
ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ। ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ
ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਭਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਰੇਖਟੰਗ ਖਦੱਤੀ ਗਈ ਹੰਦ
ੁ ੀ ਹੈ।
ਕਪਖਲੰਗ ਖਡਵਾਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਕਪਖਲੰਗ ਖਡਵਾਇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਰਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖਲਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਖਧਕਤਮ ਭਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਈ
ਰੇਖਟੰਗ ਖਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3.2.2 – ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ
ਜੀ ਵੀ ਡਬਖਲਯੂ ਆਰਜ਼ (GVWRs), ਜੀ ਸੀ ਡਬਖਲਯੂ ਆਰਜ਼ (GCWRs) ਅਤੇ ਐਕਸਲ ਦੇ ਭਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਖਧਕਤਮ ਮੁੱਲ ਖਨਰਧਾਰਤ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਸਰ, ਅਖਧਕਤਮ ਐਕਸਲ ਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਰਜ ਫਾਰਮੂਲੇ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਖਬਰਰਜ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹ
ਐਕਸਲ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਅਖਧਕਤਮ
ਐਕਸਲ ਭਾਰ ਦੀ ਆਖਗਆ ਖਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਖਜਹਾ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕੀ
ਰਸਖਤਆਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਟੀਅਖਰੰਗ, ਬਰਰੇਖਕੰਗ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਖਨਯੰਤਰਣਾਂ
ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਪਰਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ
ਚੜਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੀਮੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਿਰਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਖਕਉਹ
ਉਤਰਾਈ ਖਵਚ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਰਿਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਕਣ
ੁ
ਦੀ ਦੂਰੀ ਖਵਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ
ਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਲਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

3.2.4 – ਭਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਓ
ਭਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੰਤਲ
ੁ ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਸੁਰਖੱ ਿਅਤ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਅਖਰੰਗ ਵਾਲੇ ਐਕਸਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਰਿਣ
ੱ
ਦੇ
ਕਾਰਨ ਸਟੀਅਖਰੰਗ ਦੇ ਖਵਚ ਕਖਠਨਾਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੀਅਖਰੰਗ
ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ
ਮੂਹਰਲੇ ਐਕਸਲ (ਖਪਛੇ
ੱ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਰਿਣ
ੱ
ਦੇ ਕਾਰਨ)
ਸਟੀਅਖਰੰਗ ਐਕਸਲ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖਜਸ
ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੀਅਖਰੰਗ ਮਖੜਆ
ੋ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਰਰਾਇਖਵੰਗ ਐਕਸਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਗੜ
ਦੇ ਖਵਚ ਘਾਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਘੁਮ
ੰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਟਰੱਕ ਗਤੀ
ਪਕੜਹਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਖਜਹਾ ਭਾਰ ਖਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੂਰਤਾ ਦਾ
ਉੱਚਾ ਕੇਦ
ਂ ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲਟਣ ਦੀ ਖਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਤਲ ਤਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖਜ਼ਆਦਾ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਖਕ ਲੋਡ ਪਾਖਸਆਂ ਤੇ ਖਸ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਖਡੱਗ
ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰ 3.1 ਦੇਿ।ੋ

3.3 – ਿਾਰਗੋ ਨੂੰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਿਰਨਾ
3.3.1 – ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੰਨਣਾ
ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲੇ ਅਤੇ ਖਪਛਲੇ ਪਾਸ,ੇ ਅਤ/ੇ ਜਾਂ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਖਕਸੇ
ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਪਾਖਸਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਖਫਸਲਣ ਤੋਂ ਰੋਖਕਆ ਜਾ
ਸਕੇ। ਬਲਾਖਕੰਗ ਨੂੰ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਖਵਰੱਧ
ੁ ਸੁਰਖੱ ਿਅਤ ਰੂਪ ਖਵਚ ਖਫਟ ਬੈਠਣ ਦੇ
ਲਈ ਖਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਖਹਲਜੁਲ
ੱ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਨੰੂ
ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਤਲ ਨਾਲ ਬਖਨਆ
ੰ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਖਹੱਲਜੱਲ
ੁ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਖਹੱਸੇ
ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਟ
ਂ ਦੇ ਤਲ ਅਤ/ਜਾ
ੇ ਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ।

ਿਰਾਬ ਮੌਸਮ ਖਵਚ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਖਵਚ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਰੂਪ ਖਵਚ ਅਖਧਕਤਮ
ਖਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਭਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਨਾ ਹੋਏ। ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਧਆਨ ਖਵਚ ਰੱਿੋ।

3.2.3 – ਖਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਨਾ ਰੱਿੋ
ਵਾਹਨ ਦੀ ਗੂਰਤਾ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੂਰਤਾ ਦਾ ਉੱਚਾ ਕੇਂਦਰ (ਉੱਚਾ ਚੜਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਕਾਰਗੋ ਜਾਂ ਖਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਾਰਗੋ ਦਾ ਹੋਣਾ) ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ
ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋੜਾਂ ਤੇ
ਖਜ਼ਆਦਾ ਿਤਰਨਾਕ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਿਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਝੁਕਣਾ
ਪਵੇ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਖਕ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਖਜੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਰੱਿਣ
ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵੰਡ ਖਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਹੱਖਸਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ
ਹਲਕੇ ਖਹੱਖਸਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਿ ਖਦਓ।
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us:

3.3.2 – ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ

3.3.4 – ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ

ਸਮਤਲ ਤਲ ਵਾਲੇ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਖਵਚ ਜਾਂ ਉਹ ਟਰਰੇਲਰ ਖਜਨਹਰਾਂ ਦੇ ਪਾਖਸਆਂ
ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਖਡੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਬੰਖਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਵੈਨਾਂ, ਬੰਨਣਾ ਵੀ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਇਸ
ਤਰਹਰਾਂ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਜਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ
ਕਖਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ। ਬੰਨਣਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਖਕਸਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਖਨਯਮ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਰਣਾਲੀ ਖਜਸਨੂੰ ਖਕ ਖਕਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਖਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਕੁਲ ਕੰਮਕਾਰੀ ਲੋਡ
ਸਮਰੱਥਾ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ½ ਗੁਣਾਂ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਰੱਸੀਆਂ, ਸਟਰਰੈਪਸ, ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ
ਕੱਸਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ (ਖਵੰਚ, ਰੈਚੇਟ, ਕਖਲੰਖਚੰਗ ਉਪਕਰਣ)। ਬੰਧਨਾਂ
ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰਹਾਰਂ ਬੰਖਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਖਜਵੇਂ ਖਕ
ਹੁੱਕਾਂ, ਨੱਟ, ਰੇਲਾਂ, ਖਰੰਗਜ਼) ਤਸਵੀਰ 3.2 ਦੇਿੋ।

ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਬੁਖਨਆਦੀ ਕਾਰਨ ਹਨ:
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ਤਸਵੀਰ 3.2

• ਡੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਗੋ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।
• ਕਾਰਗੋ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ।
ਕਈਂ ਰਾਜਾਂ ਖਵਚ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ
ਹੈ। ਖਜਸ ਰਾਜ ਖਵਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂੰ
ਬਣੋ।
ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਕਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ
ਸ਼ੀਖਸ਼ਆਂ ਖਵਚੋਂ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਵਰ
ਖਢੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਫੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਗੋ ਤੋਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ
ਖਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਣੀ ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦਿਣੀ
ੇ
ਖਵਚ ਰਕਾਵਟ
ੁ
ਪੈਦਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

3.3.5 – ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੰਿੇਨਰ ਖਵਚ ਪਾਏ ਲੋਡ
ਕੰਟੇਨਰ ਖਵਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਖਵਚ ਰੇਲ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਢੋਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਡਲੀਵਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅੰਤ
ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਖਵਚ ਉਨਹਰਾਂ ਦੇ ਿੁਦ ਦੇ ਬੰਧਨ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ
ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਜੋ ਿਾਸ ਫਰਰਮ
ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਸੱਧੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਖਕ
ਦੂਜੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਖਵਚ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਤਰਹਰਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਖਸਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲੋਡਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤਹਾਨ
ੁ
ੂੰ ਚੈਕ
ੱ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕਲ ਭਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸਲ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ
ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਹਰ 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬੰਧਨ ਲਗਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਭੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੰਧਨ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਖਬਨਾਂ ਖਕ ਕਾਰਗੋ
ਦਾ ਆਕਾਰ ਖਕੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ 2 ਬੰਧਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ।
ਧਾਤ ਦੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਭਾਰੀ ਪੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਖਕ
ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਕਹੜੀਆਂ ਹਨ।
ਲਾਗਜ਼, ਡਰਰੈਸਡ ਲੰਬਰ, ਮੈਟਲ ਕੋਇਲਜ਼, ਪੇਪਰ ਰੋਲਜ਼, ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ
ਪਾਇਪ, ਇੰਟਰਮੋਡਲ ਕੰਟੇਨਰਜ਼, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲਜ਼, ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ,
ਪੱਧਰੇ ਜਾਂ ਕਰਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਰੋਲ-ਆਨ/ਰੋਲ-ਆਿ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ,ਅਤੇ ਵੱਡੇ
ਬੋਲਡਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਐਿ ਆਰ (CFR), ਖਸਰਲੇਿ
49 §393 ਖਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ।

3.3.3 – ਹੈਡਰ ਬੋਰਡਜ਼
ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈਡਰ ਬੋਰਡਜ਼ (''ਹੈਡੇਕ ਰੈਕ'') ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਗੋ
ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਾਲਤ ਖਵਚ ਰੁਕਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਮੂਹਰਲੇ ਖਸਰੇ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ
ਖਵਚ ਹੈ। ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਲਜਾਏ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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3.3.6 – ਖਰਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਡਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਕੋਈ ਅਖਜਹਾ ਵਾਹਨ ਜੋ ਖਕ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਗਆ, ਸਹੀ
ਤਰਹਰਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਖਜਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ
ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਹੱਸਾ ਜਾਂ ਲੋਡ ਦਾ ਖਰਸਾਵ, ਖਡੱਗਣਾ, ਲੀਕ, ਉੱਡਣਾ,
ਛੁਟ
ੱ ਣਾ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਵਿ
ੱ ਹੋਣਾ ਵਾਪਰਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਵਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਪਵਾਦ: ਸਾਿ ਪਾਣੀ
ਜਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਿੰਭ (ਸੀ ਵੀਸੀ (CVC) §§23114 ਅਤੇ 23115)
ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਜੋ ਕੂੜੇ, ਰੱਦੀ, ਗੰਦ, ਸੁਆਹ, ਆਖਦ ਨੂੰ ਖਲਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ,
ਇਸਨੂੰ ਲੋਡ ਦੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਹੱਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਖਡੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਡ
ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਾਰਗੋ ਵਾਲੇ
ਿੇਤਰ ਖਵਚ ਖਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰੀ
ਖਕਨਾਰੇ ਤੋਂ 6 ਇੰਚ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਗੋ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰ ਦੇ ਖਵਚ
ਖਕਸੇ ਖਕਸਮ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ, ਤਰਰੇੜਾਂ, ਜਾਂ ਿੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਜਨਹਰਾਂ ਦੇ ਖਵਚੋਂ
ਸਮੱਗਰੀ ਖਡੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਨੂੰ ਖਲਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ
ਸੀਲਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਟਾਇਰ ਜਾਂ ਟਾਇਰਾਂ
ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਖਪੱਛੇ ਖਛੱਖਟਆਂ ਵਾਲੇ ਫਲੈਪ ਅਤੇ ਫੈਂਡਰਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §23114 ਖਵਚ ਦਖਸਆ
ੱ
ਖਗਆ ਹੈ। ਇਹ
ਉਨਹਰਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਜੋ ਖਗੱਲ,ੇ ਿਰਾਬ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬ ਜ਼ੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂ,ੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਰਸ
ੋ ਖਸੰ
ੈ ਗ ਪਲਾਟਾਂ ਖਵਚਂੋ ਖਨਕਲਣ ਵਾਲੇ
ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖਲਜਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਖਵਅਕਤੀ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਬੇਖਧਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਕਸੇ ਸੜਕ
ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਖਚੰਨਹਰ,
ਖਸਗਨਲ, ਰੇਲ ਗਾਰਡ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੀ ਸੁਖਵਧਾ ਖਜਸਦਾ
ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ, ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਰਚ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਖਵਚ
ਰੋਡਵੇਅ ਤੋਂ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਿਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3.4 – ਖਾਸ ਕਧਆਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ
ਿਾਰਗੋ
3.4.1 – ਸੁੱਕਾ ਢੇਰ
ਸੁੱਕੇ ਢੇਰ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ ਿਾਸ ਖਧਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖਕਉਂਖਕ ਉਨਹਰਾਂ
ਦਾ ਗੂਰਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਥਾਂ ਬਦਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋੜਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਖਦਆਂ ਅਤੇ ਖਤੱਿੇ ਮੋੜ ਕੱਟਖਦਆਂ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ
ਖਧਆਨ ਖਦਓ (ਧੀਮੇ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ)।

3.4.2 – ਲਿਕਵਾਂ ਮੀਿ
ਇਕ ਰੈਿਖਰਜਰੇਟਡ ਟਰੱਕ ਖਵਚ ਲਟਕਵਾਂ ਮੀਟ (ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਬੀਿ, ਪੋਰਕ, ਲੈਬ
ਂ ) ਗੂਰਤਾ ਦੇ ਕਂਦ
ੇ ਰ ਦੇ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ
ਅਸਖਥਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਅਤੇ ਰੈਂਪਾਂ ਤੇ ਚੜਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗੇ
ਖਤਿ
ੱ ੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਿਾਸ ਖਧਆਨ ਖਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੀਮੇ ਚਲੋ।

3.4.3 – ਪਸ਼ੂਧਨ
ਪਸ਼ੂਧਨ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਖਵਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਢੁਆਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਲੋਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਰਨ ਨਾਲ,
ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਿਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਿਾਸ ਖਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਖਕਉਂਸ਼ਕ ਜਾਨਵਰ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਲਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਗੂਰਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਖਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3.4.4 – ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਲੋਡ
ਖਜ਼ਆਦਾ ਲੰਬਾਈ, ਖਜ਼ਆਦਾ ਚੌੜਾਈ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰੇ ਲੋਡਜ਼
ਿਾਸ ਟਰਰਾਂਖਜ਼ਟ ਪਰਖਮਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕੈਲੀਿੋਰਨੀਆ ਖਵਚ
ਕੈਲਟਰਰਾਂਸ) (CalTrans) ਡਰਰਾਇਖਵੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਸ ਸਖਮਆਂ
ਲਈ ਸੀਮਤ ਕਰ ਖਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਾਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ''ਚੌੜਾ ਲੋਡ'' (“wide load”) ਦੇ ਖਚੰਨਹਰ, ਫਲੈਖਸ਼ੰਗ
ਲਾਇਟਾਂ, ਝੰਡੇ, ਆਖਦ। ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡਾਂ ਲਈ ਪੁਖਲਸ ਦੇ ਐਸਕਾਰਟ
ਜਾਂ ਪਾਇਲਟ ਵਾਹਨਾਂ ਖਜਨਹਾਰਂ ਉੱਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਖਚੰਨਹਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਫਲੈਖਸ਼ੰਗ ਲਾਇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨਹਾਰਂ ਿਾਸ ਲੋਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਰਰਾਇਖਵੰਗ ਲਈ ਿਾਸ ਲੋਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3-4

3.4.5 – ਿਾਸ ਖਨਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਲੋਡ ਖਜਸਦੀ ਚੌੜਾਈ 80 ਇੰਚ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਾਇਖਟੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਡ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ
ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਰੋਰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਬਰ ਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਲੀਐਂਰਸ ਅਤੇ ਸਾਇਡਮਾਰਕਰ ਲੈਂਪ ਅਤੇ ਖਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਰਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਾਲ ਮੇਲ
ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸਾਇਡ ਮਾਰਕਰ ਲੈਂਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਖਵਕਲਪ ਦੇ ਵੱਜੋਂ, ਜੇ ਪਰਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਚੌੜਾਈ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ
ਅਿੀਰ ਤੱਕ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰੋਰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਹਲ ਦੇ
ਮੂਹਰਲੇ ਖਹੱਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ,ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਪਾਖਸਆਂ ਤੇ ਅਤੇ
ਖਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਅੰਬਰ ਮੇਲ ਵਾਲਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਖਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ
ਲਾਲ ਮੇਲ ਵਾਲਾ ਸਾਇਡ ਦੀ ਕਲੀਐਂਰਸ ਦਾ ਲੈਂਪ ਖਦਿਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) § 25100)

3.4.6 – ਲੋਡ ਨੂੰ ਪਰਰੋਜੈਕਿ ਕਰਨਾ
ਪਰਰੋਜੈਕਖਿੰਗ ਲੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਿਾਂ (ਜਾਂ ਝੰਡੇ)। ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਖਕਸੇ
ਵਾਹਨ ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਜਾਂ (48 ਇੰਚ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਇੰਚ ਦੇ ਵਰਗ ਆਕਾਰ ਦਾ ਗੂੜਾ ਲਾਲ ਜਾਂ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ
ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੋਡ ਦੇ ਖਬਲਕੁੱਲ ਅੰਤ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ
ਪਾਖਸਆਂ ਅਤੇ ਖਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 500 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਲੋਡ ਦੇ ਅੰਤਲੇ
ਖਸਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਜਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਇਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §24604)।
ਖਕਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਿੱਬੇ ਪਾਸੇ 1 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਡ
ਤੇ ਲੋਡ ਦੇ ਖਬਲੁਕੁੱਲ ਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੰਬਰ ਲਾਇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਖਪੱਛੇ
ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਨ 120 ਇੰਚ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਚੌੜਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬਰ ਰੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਖਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲ
ਲੈਂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਜਨਹਰਾਂ ਖਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।

ਭਾਗ 3
ਆਪਣਾ ਖਗਆਨ ਿੈਸਿ ਕਰੋ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ਉਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਕਹੜੀਆਂ ਹਨ ਖਜਨਹਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਇਵਰ ਖਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਅਕਸਰ ਖਕੰਨੀ ਵਾਰ
ਰੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਕਲ ਜੋੜ ਭਾਰ ਰੇਖਟੰਗ ਖਕਸ ਤਰਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਕਲ ਜੋੜ ਭਾਰ ਤੋਂ
ਖਕਸ ਤਰਹਰਾਂ ਖਭੰਨ ਹੈ?
ਉਨਹਰਾਂ 2 ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਖਜੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖਧਕਤਮ ਭਾਰ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਹਰਲੇ ਐਕਸਲ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ
ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਖਕਸੇ ਸਮਤਲ ਤਲ ਵਾਲੇ ਲੋਡ ਦੇ ਲਈ ਬੰਧਨ ਦੀ ਖਨਊਨਤਮ
ਖਗਣਤੀ ਖਕੰਨੀ ਹੈ?
20 ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਲੋਡ ਲਈ ਬੰਧਨ ਦੀ ਖਨਊਨਤਮ ਖਗਣਤੀ ਖਕੰਨੀ ਹੈ?
ਿੁੱਲਹਰੇ ਤਲ ਤੇ ਪਏ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ 2 ਦੇ ਬੁਖਨਆਦੀ ਕਾਰਨ
ਦੱਸੋ।
ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲੋਡ ਦੀ ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂਚਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਰਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਖਵਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਰਾਂ ਸਾਖਰਆਂ
ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਭਾਗ 3 ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜਹਰੋ।

ਜੇ ਵਾਹਨ 102 ਇੰਚ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਲਾਲ ਜਾਂ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ
ਝੰਡਾ ਜੋ 12 ਵਰਗ ਇੰਚ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਿੱਬੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਿੱਬੇ ਖਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖਦਿਾਇਆ ਖਗਆ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §25104)

3.4.7 – ਖਪੱਗੀਬੈਕ ਿਰਰੇਲਰਜ਼
ਜਦੋਂ ਖਕਸੇ ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਖਕਸੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਖਲਜਾਉਣ ਲਈ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ
ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਹਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਖਪੱਗੀਬੈਕ) ਤਾਂ ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਬਦਲਣ,
ਉਲਟਣ ਜਾਂ ਅਸਖਥਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਰੇਲ
ਰ ਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰਹਾਰ ਂ ਨਾਲ
ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਖਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਭਾਗ 4: ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰੱ
ੁ ਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੁਆਈ
ਇਸ ਭਾਗ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
4.1 – ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
4.2 – ਲੋਜ਼ਡੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਟਰਹਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
4.3 – ਸੜਕ ਤੇ
4.4 – ਜ਼ਟਰਹਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
4.5 – ਪਰਹਤੀਬੰਧਤ ਅਜ਼ਭਆਸ
4.6 – ਬਰਹੇਕ-ਡੋਰ ਇੰਟਰਲਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸਵਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਸਮੇਤ 10
ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ
ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜ਼ਜਹਾ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਉਪਰ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਹੋਏ।
ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਬੱਸ, ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਵਾਹਨ, ਇਕ
ਆਮ ਜਨਤਕ ਪੈਰਾਟਰਹਾਂਜ਼ਿਟ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਹਹਾਂ
ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਹਾਂ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ, ਵਰਜ਼ਤਆ, ਜਾਂ
ਰੱਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਇਹ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਸਮੇਤ 10 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸਮੂਹ
ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਸਮੇਤ 15 ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਲਜਾਉਣ ਲਈ
ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀ, ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਰੱਿੀ ਜਾਂਦੀ ਵੈਨ ਦੇ ਜ਼ਵਚ ਡਰਾਇਜ਼ਵੰਗ
ਟੈਸਟ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ
ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪਰਹਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਭਾਗ 2 ਅਤੇ
4 ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਗਆਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਿਰੂਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਵਚ ਹੈਂਡਬਰਹੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ 5
ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਗਆਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਿਰੂਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸ ਸ਼ਰਹੇਣੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਜੋ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਨਰਾਂ
ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਰੀ (ਪੀ) ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ (ਐਸ) ਤਸਦੀਕ ਵਾਲੇ ਸੀ ਐਲ ਪੀ
(CLP) ਧਾਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਘੀ/ਜਰਾਜ ਦੇ ਆਜ਼ਡਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ,
ਟੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਨਰੀਿਕਾਂ, ਹੋਰ ਟਰੇਹਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਡੀ
ਐਲ (CDL) ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਐਮ
ਵੀ (CMV) ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਐਫ ਐਮ ਸੀ ਐਸ ਆਰ
(FMCSR) §383.25)।

4.1 – ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਪਛਲੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ
ਗਈ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਜ਼ਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਦੱਸੇ
ਗਏ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏੈ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੱਜੋਂ
ਪਰਹਮਾਜ਼ਣਕ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੋਏ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਪਛਲੇ ਡਰਾਇਵਰ
ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਿਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਪਰਹਮਾਣੀਕਰਨ ਹੈ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ
ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਗ 11 ਦੇਿੋ। ਭਾਗ 11
ਦੇ ਅੰਤ ਜ਼ਵਚ ਯਾਦ ਰੱਿਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਐਮ ਵੀ ਜ਼ਵਿੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਜ਼ਵਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ
ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਿਣ ਜ਼ਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਵਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਕਸ ਤਰਹਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਅਰ ਬਰਹਕ
ੇ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭਾਗ 5 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਵੋ।

4.1.1 – ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ
ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜ਼ਕ ਇਹ ਚੀਿਾਂ ਚੰਗੀ
ਕੰਮਕਾਰੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਹਨ:
•

ਸਰਜ਼ਵਸ ਬਰਹੇਕਾਂ ਜ਼ਜਨਹਹਾਂ ਜ਼ਵਚ ਏਅਰ ਹੋਿ ਕਪਜ਼ਲੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਹੇਲਰ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਟਰਹੇਲਰ ਹੈ)

•

ਪਾਰਜ਼ਕੰਗ ਬਰਹੇਕ।

•

ਸਟਰਹੀਅਜ਼ਰੰਗ ਦੀ ਪਰਹਣਾਲੀ।

•

ਲਾਇਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰਫ਼ਲੈਕਟਰਿ।

•

ਟਾਇਰ (ਮੂਹਰਲੇ ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਰਬੜ ਚੜਾਏ ਜਾਂ ਗੱਟੀਆਂ ਕੱਢੇ
ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ)।

•

ਹੌਰਨ।

•

ਜ਼ਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਇਪਰ ਜਾਂ ਵਾਇਪਰਿ।

•

ਜ਼ਪੱਛੇ-ਦੇਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ।

•

ਕਪਜ਼ਲੰਗ ਉਪਕਰਣ (ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ)।

•

ਪਹੀਏ ਅਤੇ ਜ਼ਰਮ।

•

ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਉਪਕਰਣ।
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4.1.2 – ਪਹੁੰਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੈਨਲ

4.1.4 – ਰੂਫ਼ ਹੈਚਸ (ਛੱਤ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ)

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਹਹਾਂ ਦੇ
ਿੁੱਲਹਹੇ ਹੋਏ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਦਰਵਾਿੇ ਬੰਦ ਕਰ ਜ਼ਦਓ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਕ
ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਹਹਾਂ ਦੇ ਿੁੱਲਹਹੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ
(ਬੈਗੇਿ, ਰੈਸਟਰੂਮ ਸਰਜ਼ਵਸ, ਇੰਜਨ, ਆਜ਼ਦ ਲਈ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਜ਼ਦਓ।

ਤੁਸੀਂ ਤਾਿੀ ਹਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਛੱਤ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਜ਼ਵਚ ਿੁੱਲਹਹੀ ਅਵਸਥਾ ਜ਼ਵਚ ਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਹਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਮ ਅਜ਼ਭਆਸ ਵੱਜੋਂ ਿੁੱਲਹਹਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਿੋਲਹਹ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ
ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਰੱਿੋ।

4.1.3 – ਬੱਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਹੱਸਾ
ਕਈਂ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੁੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਰੀ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ
ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਹੱਸੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਗਜ਼ਲਆਰਾ ਅਤੇ
ਪੋੜਹਹੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ ਦੇ
ਹੇਠ ਜ਼ਲਿੇ ਜ਼ਹੱਸੇ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਕੰਮਕਾਰੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
•

ਹਰੇਕ ਹੈਂਡਹੋਲਡ ਅਤੇ ਰੇਜ਼ਲੰਗ।

•

ਫਲੋਰ ਦੀ ਕਵਜ਼ਰੰਗ।

•

ਜ਼ਸਗਨਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਡਵਾਇਸਾਂ, ਜ਼ਜਨਹਹਾਂ ਜ਼ਵਚ, ਜੇ ਬੱਸ ਜ਼ਵਚ
ਰੈਸਟਰੂਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੈਸਟਰੂਮ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੱਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

•

ਆਪਾਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਬਾਹਲ ਜ਼ਨਕਲਣ ਦੇ ਹੈਂਡਲ।

ਸੀਟਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁ ਰੱ ਜ਼ ਿਅਤ ਹੋ ਣ ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆ ਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਰਤਣ ਜ਼ਵਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਆਪਾਤਕਾਲ ਜ਼ਨਕਾਸੀ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਸਹੀ
ਜ਼ਨਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਹਹਾਂ ਦੇ ਬੱਿਰ
ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਸਹੀ ਤਰਹਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਿੁੱ ਲ ਹਹੇ ਹੋ ਏ ਆਪਾਤਾਕਾਲੀਨ ਜ਼ਨਕਾਸੀ ਦਰਵਾਿੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੜਹਹ ਕ ੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਾਹਨ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਦਰਵਾਿੇ ਤੇ ਜ਼ਲਜ਼ਿਆ
''ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਜ਼ਨਕਾਸ'' ਦਾ ਜ਼ਚੰਨਹਹ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਜ਼ਵਚ ਨਿਰ ਆਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਦਰਵਾਿੇ ਦੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਇਟ ਹੈ
ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਜ਼ਜਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਵਾਹਨ ਜ਼ਵਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਸੇ
ੱ ਜ਼ਵਚ, ਸਾਰੇ ਕਟਾਈ
ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਜ਼ਤਿ
ੱ ੇ ਜ਼ਕਨਾਜ਼ਰਆਂ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਕੰਟਨ
ੇ ਰ ਦੇ ਜ਼ਵਚ ਰੱਿੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਔਿਿਾਰ, ਉਪਕਰਣ,
ਜਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹੱਸੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਜਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ
ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਪਜ਼ਹਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜ਼ਕ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਵਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੱਗ
ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਜ਼ਰਫ਼ਲੈਕਟਰਿ ਮੌਜੂਦ
ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਕ ਬੱਸ ਜ਼ਵਚ ਸਰਕੱਟ ਬਰਹਕ
ੇ ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਵਚ
ਵਾਧੂ ਇਲੈਕਟਰਹੀਕਲ ਜ਼ਫਊਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

4.1.5 – ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ!
ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ
ਦੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

4.2 – ਲੋਕਡੰਗ ਅਤੇ ਕਟਰਹਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਲਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਦਰਵਾਿੇ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਜ਼ਵਚ
ਨਾ ਰੱਿਣ ਜ਼ਦਓ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਜ਼ਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜ਼ਜਹਾ ਨਾ ਰੱਿੋ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ
ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੋਏ।। ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਹਾਂ
ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਕਰੋ ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ:
•

ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਨਾਂ ਝੰਜਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦਓ।

•

ਜ਼ਕਸੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਿੜਹਹਕੀ
ਜਾਂ ਦਰਵਾਿੇ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਜ਼ਦਓ।

•

ਜੇ ਚੁਕ
ੱ ਕੇ ਜ਼ਲਜਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਡੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾਂ
ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋ ਰਜ਼ਿਆ
ੱ
ਕਰੋ।

4.2.1 – ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱ ਗ ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਗੋ ਜਾਂ ਬੈ ਗ ਾਂ ਦਾ
ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਿੋ। ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਹੁਜ਼ਤਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਜ਼ਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਬੱ ਧ ੀ ਸੰ ਘ ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਉਨਹਹ ਾਂ
ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇਹ ਢੁਆਈ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਸਹਤ, ਸੁਰਜ਼ਿਆ
ੱ
ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਿੋਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਜ਼ਨਯਮ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਕ ਇਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਿਤਰਨਾਕ
ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਈ ਡੀ
(ID) ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਿਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ। ਿਤਜ਼ਰਆਂ ਸਬੰਧੀ
ਕੁੱਲ 4-ਇੰਚ ਦੇ 9 ਜ਼ਵਜ਼ਭੰਨ ਹੀਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਲ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ
4.1 ਦੇਿੋ। ਹੀਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਿੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸੁਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜ਼ਕ ਜ਼ਨਯਮ ਇਸਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਜ਼ਕਸੇ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਢੁਆਈ ਨਾ ਕਰੋ।

ਿਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਪਖਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਸ਼ਰਰੇਣੀ

ਸ਼ਰਰੇਣੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਉਦਾਹਰਣ

1

ਧਮਾਕਾਿੇਜ

ਅਸਲਾ, ਡਾਇਨਾਮਾਇਟ,
ਆਜ਼ਤਸ਼ਬਾਜੀ

2

ਗੈਸਾਂ

ਪਰਹੋਪੇਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹੀਲੀਅਮ

3

ਜਲਹਹਣਸ਼ੀਲ

ਗੈਸੋਲੀਨ ਬਾਲਕ, ਐਸੀਟੋਨ

4

ਜਲਹਹਣਸ਼ੀਲ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ

ਮਾਜ਼ਚਸਾਂ, ਜ਼ਫਊਿ

5

ਆਕਸੀਡਾਇਿਰ

ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟਰਹੇਟ,
ਹਾਈਡਰਹੋਜਨ ਪੈਰਾਅਕਸਾਇਡ

6

ਿਜ਼ਹਰ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਆਰਸੈਜ਼ਨਕ

7

ਰੇਜ਼ਡਓਐਕਜ਼ਟਵ

ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ

8

ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਕ

ਹਾਈਡਰਹੋਕਲੋਜ਼ਰਕ ਐਜ਼ਸਡ,
ਬੈਟਰੀ ਐਜ਼ਸਡ

9

ਫੁਟਕਲ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ

ਫੋਰਮਲਡੀਹਾਇਡ, ਐਸਬੈਸਟੋਸ

ਕੋਈ
ਨਹੀਂ

ਓ ਆਰ ਐਮ-ਡੀ
(ਅਦਰ ਰੈਗੁਲੇਜ਼ਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲਡੋਮੈਸਜ਼ਟਕ)
ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪਰਹੇ ਜਾਂ ਚਾਰਕੋਲ
(ORM-, Other Regulated
Material-Domestic)

ਕੋਈ
ਨਹੀਂ

ਜਲਹਹਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ

ਬਾਲਣ ਤੇਲ, ਹਲਕੇ ਤਰਲ

ਤਸਵੀਰ 4.1

4.2.2 – ਵਰਖਿਤ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ
ਬੱ ਸ ਾਂ , ਛੋ ਟੇ ਹਜ਼ਥਆਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਜ਼ਜਸ ਉੱ ਪ ਰ ORM-D ਲੇ ਬ ਲ
ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਇਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ
ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਤਰਨਾਕ
ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜਹਹੀ ਜ਼ਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਵਚ
ਇਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:
•

ਜ਼ਡਵੀਿਨ 2.3 ਿਜ਼ਹਰੀ ਗੈਸ, ਤਰਲ ਸ਼ਰਹੇਣੀ 6 ਿਜ਼ਹਰ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ
ਜਾਂ ਉਤੇਜਕ ਪਦਾਰਥ।

•

ਸ਼ਰਹੇਣੀ 6 ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਿਜ਼ਹਰਾਂ ਦੇ 100 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ।

•

ਛੋਟੇ-ਹਜ਼ਥਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਥਾਂ
ਜ਼ਵਚ ਧਮਾਕਾਿੇਿ ਸਮੱਗਰੀ।

•

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਵਚ ਲੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੇਜ਼ਡਓਐਕਜ਼ਟਵ
ਪਦਾਰਥ।

•

ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ
500 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਰਹੇਣੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ
100 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ।

ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਚਜ਼ਕਤਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਨੱਜੀ
ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰ ਜ਼ਵਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੱਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਲਜਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਹਹੀਲ ਚੇਅਰਾਂ (ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਕੇ) ਦੀਆਂ ਬਰਹੇਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਵਹਹੀਲ
ਚੇਅਰ ਵਾਲੇ ਪੈਲਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਚੜਹਹਾਇਆ ਜਾਂ ਉਤਾਜ਼ਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਾਂਜ਼ਤਰਹਕ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਜ਼ਰਸਾਓ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਤਰਹਹਾਂ
ਨਾਲ ਵਹਹੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ। ਵਹਹੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਵਚ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵਹਹੀਲ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਨਯਮ ਸੀ ਸੀ
ਆਰ (CCR), ਜ਼ਸਰਲੇਿ 13 §1293 ਜ਼ਵਚ ਹਨ।

4.2.2.1 – ਲੋਡਖੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਖੰਗ
ਬੱਸ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਜ਼ਡੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਜ਼ਡੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਸੁਰਜ਼ਿਆ
ੱ
ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਰਿਣਾ
ੱ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਿੋਲਹਹਣ
ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜ਼ਕ ਸਵਾਰੀਆਂ
ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਹਨ। ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਦਓ। ਸਵਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਚੋਜ਼ਟਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਝਟਜ਼ਕਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4.2.2.2 – ਿਾਨਵਰ
ਪਰਹਮਾਜ਼ਣਕ ਸਵਾਵਾ,
ੇ
ਂ ਗਾਇਡ, ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਜ਼ਵਚ ਕਮਤਰ ਸਵਾਰੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕੱਜ਼ੁ ਤਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਦੀ ਢੁਆਈ ਉੱਪਰ ਪਰਤੀਬ
ਹ
ੰਧ ਹੈ (ਕਲੀਫ਼ਰਨੀਆ
ੈ
ੋ
ਜ਼ਸਵਲ ਕੋਡ (ਸੀ ਸੀ
ਸੀ) (California Civil Code, CCC) 54.2)।

4.2.3 – ਸਟੈਂਡੀ ਲਾਇਨ
ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਇਡਰ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਜ਼ਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ
ਨਹੀਂ ਿੜਹਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਜਨਹਹਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿੜਹਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ
ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨਹਹਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ 2-ਇੰਚ ਦੀ ਲਾਇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏ ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਜ਼ਸਆ
ਜਾ ਸਕੇ ਜ਼ਜੱਥੇ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿੜਹਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸਨੂੰ ਸਟੈਂਡੀ ਲਾਇਨ
ਕਜ਼ਹੰਦੇ ਹਨ। ਿੜਹਹੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਿਮੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਜ਼ਪੱਛੇ ਿੜਹਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਈਂ ਵਾਰ ਜ਼ਬਨਾਂ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਜ਼ਵਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਬੈਟਰੀਆਂ
ਜਾਂ ਗੈਸੋਜ਼ਲਨ ਜ਼ਜਹੇ ਆਮ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਲਜਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ
ਨਾ ਜ਼ਦਓ।
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4.2.4 – ਤੁਹਾਡੇ ਖਟਕਾਣੇ ਤੇ

4.3.3 – ਆਮ ਹਾਦਸੇ

ਆਪਣੇ ਜ਼ਟਕਾਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੱਧਵਰਤੀ ਸਟਾਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

ਬਹੁਤੇ ਆਮ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਚੁਰਸਜ਼ਤਆਂ
ਜ਼ਵਚ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਸਗਨਲ ਜਾਂ ਸਟਾਪ ਦਾ ਜ਼ਚੰਨਹਹ ਦੂਜੇ
ਟਰਹਜ਼ਫ਼ਕ
ੈ
ਨੂੰ ਜ਼ਨਯੰਜ਼ਤਰਤ
ਹ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਸਕੂਲ
ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਲਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਈਂ ਵਾਰ ਸ਼ੀਜ਼ਸ਼ਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ
ਨਹੀਂ ਦੇਿ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਨਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ
ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਜ਼ਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਿਾਲੀ
ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਸਟਾਪ ਜ਼ਵਿੇ ਪੋਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਿਾਂ ਦੀਆਂ ਟਜ਼ਹਣੀਆਂ
ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਿੋ। ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਕੜਹਹਨ ਅਤੇ ਟਰਹੈਜ਼ਫ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ਜੰਨੀ ਥਾਂ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣੋਂ। ਸਟਾਪ
ਤੋਂ ਜ਼ਨਕਲਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਇੰਤਿਾਰ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ
ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ ਜ਼ਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਸਗਨਲ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਡਰਾਇਵਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਹਕ
ੇ ਲਗਾਉਣਗੇ।

•

ਜ਼ਟਕਾਣੇ ਬਾਰੇ।

•

ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ।

•

ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ।

•

ਬੱਸ ਦਾ ਨੰਬਰ।

ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ ਜ਼ਕ ਜੇ ਉਹ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਲਜਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਨ।
ਜੇ ਰਸਤਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਤਲ ਬਾਰੇ
ਦੱਸੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਹਾਂ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਚਾਰਟਰ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ
ਜ਼ਵਚ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜ਼ਵਚ ਮਦਦ ਜ਼ਮਲੇਗੀ।

4.3 – ਸੜਿ ਤੇ
4.3.1 – ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਨਗਰਾਨੀ
ਬਹੁਤੇ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਜ਼ਸਟੀ ਵਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਾਮ
ਅਤੇ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਨਯਮ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਜ਼ਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ਜਾਂ ਜ਼ਬਜਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਜ਼ਨਯਮ ਦੱਸੋ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਵਆਜ਼ਿਆ ਕਰਨ
ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਵਚ ਕਜ਼ਠਨਾਈ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਜ਼ਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਮਲੇਗੀ।
ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਹਸੇ
ੱ , ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ
ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੜਕ, ਪਾਜ਼ਸਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਪੱਛੇ ਵੱਲ ਜ਼ਨਗਹਹਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਰੱਿਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4.3.2 – ਸਟਾਪ ਤੇ
ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਜ਼ਦਆਂ ਅਤੇ ਉਤਰਜ਼ਦਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਚਲਦੀ ਜਾਂ ਰੁਕਦੀ
ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਥੜਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ
ਆਪਣੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰੋ। ਚੱਲਣ
ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਉਨਹਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਜਾਂ ਿੁਦ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ
ਇੰਤਿਾਰ ਕਰੋ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਜ਼ਟਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸ
ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਝਟਜ਼ਕਆਂ ਤੋਂ
ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਕਦਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਜ਼ਵਘਨਕਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜ਼ਜਆਂ
ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਸਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ
ੁ
ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਤਾਰੋ ਜ਼ਜੱਥੇ ਅਜ਼ਜਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨਹਹ ਾਂ ਲਈ
ਅਸੁ ਰੱ ਜ਼ ਿਅਤ ਹੋ ਏ ਗਾ। ਅਗਲੇ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਜਾਂ
ਅਜ਼ਜਹਾ ਿੇਤਰ ਜ਼ਜੱਥੇ ਚੰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜ਼ਵਚ ਅਜ਼ਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ
ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਜੱਥੇ ਜ਼ਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਬਹੁਤੇ ਕੈਰੀਅਰਿ ਦੇ ਕੋਲ
ਜ਼ਵਘਨਕਾਰੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਸੱਝਣ ਲਈ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ।
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4.3.4 – ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਜੋ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਧੂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਅਜ਼ਜਹਾ ਅਕਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਰਸ਼ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਸੜਕ ਨੂੰ
ਜ਼ਤਲਕਵਾਂ ਬਣਾ ਜ਼ਦੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਮੋੜ ਦੀ ਇਕ ''ਜ਼ਡਿਾਇਨ
ਸਪੀਡ'' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮੌਸਮ ਜ਼ਵਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਿ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਰਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਰਗੜ
ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋੜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਫਸਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਰਫ਼ਤਾਰ! ਜੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਮੋੜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ।

4.3.4(a) –ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਖਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ
ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਜ਼ਦਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਜ਼ਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਨੂੰ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਜ਼ਵਤ ਿਤਜ਼ਰਆਂ
ਦੇ ਜ਼ਹੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਜ਼ਨਯਮਤ ਰੂਪ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਪੱਛੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਦੇਿਦੇ ਰਹੋ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੀਜ਼ਸ਼ਆਂ ਤੇ ਜ਼ਧਆਨ ਕੇਂਦਜ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ
ਕਰ ਲਵੋਗੇ।
ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਵਚ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਉਭਜ਼ਰਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਸਮਤਲ ਸ਼ੀਜ਼ਸ਼ਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋੜੇ ਿੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਅਕਸਰ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਿੋ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੀਿਾਂ ਵਾਸਤਜ਼ਵਕ
ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

4.3.5 – ਰੇਲਰੋਡ-ਹਾਈਵੇ ਕਰਾਖਸੰਗ/ਸਟਾਪ

4.3.6 – ਡਰਰਾਖਬਰਰਿਸ

ਰੇਲਰੋਡ ਕਰਾਖਸੰਗਜ਼ ਤੇ ਰੁਕ:ੋ
• ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੇਲਰੋਡ ਕਰਾਜ਼ਸੰਗ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ 15 ਅਤੇ 50 ਦੇ
ਜ਼ਵਚਕਾਰ ਰੋਕ ਲਵੋ।

ਡਰਰਾਖਬਰਰਿਸ ਤੇ ਰੁਕੋ। ਉਹ ਡਰਹਾਜ਼ਬਜਸ ਜ਼ਜਨਹਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਸਗਨਲ ਲਾਇਟ
ਜਾਂ ਟਰਹੈਜ਼ਫ਼ਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੁੱਕ ਜਾਓ। ਜ਼ਬਰਹਜ ਦੇ
ਡਰਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੁਟ
ੱ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਰੁਕ
ੱ ਜਾਓ। ਕਰਾਜ਼ਸੰਗ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਿੋ ਜ਼ਕ ਡਰਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਮੇ
ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ:

•

ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਟਰਹੇਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਵਚ ਦੇਿੋ। ਜੇ ਮੂਹਰਲਾ
ਦਰਵਾਿਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਟਰਹੇਨ ਨੂੰ ਦੇਿਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਜ਼ਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰਲੇ ਦਰਵਾਿੇ ਨੂੰ
ਿੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਟਰਹਜ਼ੈ ਫ਼ਕ ਦੀ ਲਾਇਟ ਹਰਾ ਰੰਗ ਜ਼ਦਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਹਜ ਿੁਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਟਰਹੈਜ਼ਫ਼ਕ
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਰਹੈਜ਼ਫ਼ਕ ਨੂੰ ਜ਼ਨਯੰਜ਼ਤਰਤ
ਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

ਟਰਹੇਨ ਦੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਜ਼ਕ ਹੋਰ ਟਰਹੈਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਟਰਹੇਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

•

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਵਚ ਮੈਨੂਅਲ ਟਰਹਾਂਸਜ਼ਮਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਹੈਕ
ਕਰਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਗਅਰ ਨਾ ਬਦਲੋ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਧੀਮੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4.4 – ਕਟਰਹਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਾਹਨ ਦੀ
ਜਾਂਚ

— ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਡਸਜ਼ਟਰਹਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਰੇਲਰੋਡ ਟਰਹੈਕ ਜੋ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ।
— ਸਟਰਹੀਟਕਾਰ ਕਰਾਜ਼ਸੰਗਿ ਤੇ।
— ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਇਕ ਪੁ ਜ਼ ਲਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਲੈ ਗ ਮੈ ਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ
ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
— ਜੇ ਟਰਹੈਜ਼ਫ਼ਕ ਜ਼ਸਗਨਲ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
— ''ਛੋ ਟ ਜ਼ਦੱ ਤ ੀਆਂ ' ' ਜਾਂ ''ਸੁੰ ਨ ੀਆਂ ਛੱ ਡ ੀਆਂ ' ' ਵੱ ਜੋਂ ਜ਼ਚੰ ਜ਼ ਨਹਹ ਤ
ਕਾਰਜ਼ਸੰਗਿ ਤੇ।

ਹਰੇਕ ਜ਼ਸ਼ਫ਼ਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਪਰਹਾਂਜ਼ਤਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਈ ਗਈ
ਹਰ ਬੱਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਲਿਤ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਜ਼ਵਚ ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਹਹਾਂ
ਦਾ ਨੁਕਸ ਜੋ ਜ਼ਕ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਪਰਹਭਾਜ਼ਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਜਸਦੇ ਕਾਰਨ
ਬੱਸ ਜ਼ਕਤੇ ਿਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਰੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਹਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਜ਼ਵਚ ਇਨਹਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਜ਼ਸਆ
ਜ਼ਗਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਈਂ ਵਾਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਿੇ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਹੱਥਾਂ
ਦੇ ਹੈਂਡਲ, ਸੀਟਾਂ, ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਜ਼ਨਕਾਸ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੜਕੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਜ਼ਸ਼ਫ਼ਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਮਕੈਜ਼ਨਕ ਬੱਸ ਦੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ
ਬਰਹੇਕ-ਡੋਰ ਦੇ ਇੰਟਰਲਾਕ ਸਹੀ ਤਰਹਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

— ਅਧਿਧ੍ਰਿਤ ਟਰਿੈਧਿ੍ ੍ੰਟਰੋਲ ਧਿਗਨਲ
— ਰੇਲਰੋਡ ੍ਰਾਧਿੰਗ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਪ੍ਰਣ

ਰੁਕਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਦੰਦੀਆਂ ਕਰਾਦਿੰਗਿ

ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ

ਤਿਵੀਰ 4-A
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4.5 – ਪਰਹਤੀਬੰਧਤ ਅਕਭਆਸ

ਭਾਗ 4

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਿਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ
ਬੱਸ ਜ਼ਵਚ ਤੇਲ ਪੁਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹਹਿ
ੇ ਕਰੋ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਕਸੇ ਬੰਦ ਇਮਾਰਤ ਜ਼ਵਚ ਤੇਲ ਨਾਲ ਪਵਾਓ।
ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਹਹਾਂ
ਦੀ ਜ਼ਧਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੋ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਅਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਜ਼ਕਸ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਿਰਾਬ ਹੋਈ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂ ਧੱਕ ਕੇ
ਨਾ ਜ਼ਲਜਾਓ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਦੀਕੀ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੇ
ਲਈ ਹੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ਲਜਾਓ ਜਾਂ ਧੱਕੋ। ਿਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਆਪਣੇ ਰੁਿਗਾਰਦਾਤੇ ਦੇ ਜ਼ਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂ ਧੱਕ ਕੇ ਜ਼ਲਜਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

4.6 – ਬਰਹੇਿ-ਡੋਰ ਇੰਟਰਲਾਿਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ
ਅਰਬਨ ਮਾਸ ਟਰਹਾਂਜ਼ਿਟ ਕੋ ਚ ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਵਚ ਬਰਹੇ ਕ ਅਤੇ ਐਕਸਲਰੇ ਟ ਰ
ਇੰਟਰਲਾਕ ਜ਼ਸਸਟਮ ਲੱਜ਼ਗਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਲਾਕ, ਜਦੋਂ
ਜ਼ਪਛਲਾ ਦਰਵਾਿਾ ਿੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਹੇਕਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਥਰੋਟਲ ਨੂੰ ਜ਼ਵਹਲੀ ਕਰਕੇ ਰੱਿਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜ਼ਵਚ ਰੱਿਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਜ਼ਪਛਲਾ ਦਰਵਾਿਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਲਾਕ ਵੀ ਿੁੱਲਹਹ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਜ਼ਕੰਗ ਬਰਹੇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਵਰਤੋ।

4-6

ਆਪਣੇ ਖਗਆਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਕੁਝ ਚੀਿਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।
ਉਹ ਕੁਝ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜ਼ਕਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ
ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਉਹ ਕੁਝ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜ਼ਕਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ
ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਲਜਾ ਸਕਦੇ?
ਸਟੈਂਡੀ ਲਾਇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਮਾਅਨੇ ਰੱਿਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਇਕ ਜ਼ਵਘਨਕਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਬੱਸ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਕੱਥੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ?
ਰਲਰ
ੇ ਡ
ੋ ਕਰਾਜ਼ਸਗ
ੰ ਤੋਂ ਜ਼ਕਨ
ੰ ੀ ਦਰ
ੂ ੀ ਤੇ ਤਹਾ
ੁ ਨੂੰ ਰਕ
ੁ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਕ ਡਰਹਾਜ਼ਬਰਹਜ ਨੂੰ ਕਾਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੁਕਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਨਹਹਾਂ ''ਵਰਜ਼ਜਤ ਅਜ਼ਭਆਸਾਂ'' ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਇਸ
ਜ਼ਕਤਾਬਚੇ ਜ਼ਵਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਰਜ਼ਕੰਗ ਬਰਹੇਕ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟਰਹਾਂਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਦਾ ਜ਼ਪਛਲਾ
ਦਰਵਾਿਾ ਿੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ?

ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ
ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਵਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਹਾਂ ਸਾਜ਼ਰਆਂ
ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਭਾਗ 4 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹਹੋ।

ਭਾਗ 5: ਏਅਰ ਬਰਕਸ
ਰੇ
ਇਸ ਸੈਿਸ਼ਨ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
5.1 –ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਹੱਸੇ
5.2 –ਖਡਊਲ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ
5.3 –ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ
5.4 –ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ
ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਸ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਸ ਵਾਲੇ ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜਹਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਸ ਵਾਲੇ ਟਰਰੇਲਰ
ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਨੂੰ
ਵੀ ਪੜਹਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਸ, ਬਰਕਾਂ
ਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਰੈਰਸਡ ਹਵਾ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰਖੱ ਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹਨ, ਪਰ ਬਰੇਕ
ਰ ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਰਂ
ਸੰਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਵਰਖਤਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਸ ਅਸਲ ਖਵਚ 3 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਬਰਰੇਖਕੰਗ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ: ਸਰਖਵਸ ਬਰਰੇਕ, ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕ, ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰੇਕ।
•

ਸਰਵਿਸ ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਅਤੇ
ਿੁੱਲਹਰਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਡਰਾਇਖਵੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਕ
ਰੇ
ਪੈਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
• ਪਾਰਵਕੰਗ ਬਰਰੇਕ ਪਰਰ ਣ ਾਲੀ ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਲਗਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਿੁੱਲਹਰਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕ
ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
• ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫੇਲਹਰ
ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਖਵਸ ਅਤੇ ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਹੱਖਸਆਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਹੈ।
ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਸੀ ਡੀ ਐਲ
(CDL) ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ
ਖਦੱਤੀ ਪਖਰਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਵਚ ਹੇਠ ਖਲਿੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਖਜਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਟੈਸਟ ਖਵਚ
ਜਾਂਖਚਆਂ ਜਾਵੇਗਾ:
• ਏਅਰ ਗੇਜਾਂ।
• ਘੱਟ ਦਬਾਓ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲਾ(ਲੇ) ਉਪਕਰਣ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਇਖਵੰਗ ਦੇ ਟੈਸਟ ਖਵਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਦੇ
ਖਵਚ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਮੰਖਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਡੀ
ਐਲ (CDL) ਦੇ ਉੱਪਰ ''ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਸ ਨਹੀਂ'' ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ।

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਇਕ ਪੂਰੀ ਸਰਖਵਸ ਬਰਰੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ
ਹੋਣ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦੇ 90 ਪਰਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਰੇ ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ ਦੇ
ਚੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਖਗਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §26502)।
ਇਨਹਾਰਂ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਹੱਸੇ ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਪੈਖਰਹਰਆਂ ਦੇ ਖਵਚ ਖਵਸਤਾਰ
ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

5.1 – ਇਿ ਏਅਰ ਬਰਹੇਿ ਪਰਹਣਾਲੀ ਦੇ
ਕਹੱਸੇ।
ਏਅਰ ਬਰਰਕ
ੇ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਈਂ ਖਹੱਸੇ ਹੁਦ
ੰ ਹ
ੇ ਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਖਹੱਖਸਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5.1.1 – ਏਅਰ ਕੰਪਰੈਸਰ
ਏਅਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਾਂ (ਭੰਡਾਰਾਂ)
ਦੇ ਖਵਚ ਕੰਪਰਰਸ
ੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੰਪਰੈਸ
ਰ ਰ ਖਗਅਰਾਂ ਜਾਂ ਇਕ ਵੀ-ਬੈਲਟ
(v-belt) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਖੜਆ
ੁ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਰੈਰਸਰ ਹਵਾ
ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਰਣਾਲੀ
ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ
ਆਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇੰਜਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾ ਖਚਕਨਾ ਕੀਤਾ ਖਗਆ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਰਰੈਸਰ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪੂਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ
ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਤੇਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂਚੋ।

5.1.2 – ਏਅਰ ਕੰਪਰਰੈਸਰ ਗਿਰਨਰ
ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਨਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਕੰਪਰਰਸ
ੈ ਰ, ਹਵਾ ਨੂੰ
ਹਵਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਖਵਚ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਟੈਂਕ ਖਵਚਲਾ
ਦਬਾਓ ''ਬੰਦ ਕਰਨ'' ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ (ਤਕਰੀਬਨ 125 ਪੌਂਡ ਪਰਰਤੀ ਵਰਗ
ਇੰਚ ਜਾਂ ''ਪੀ ਐਸ ਆਈ'' (psi)) ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕੰਪਰਰੈਸਰ
ਨੂੰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਖਦੰਦਾ ਹੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਖਵਚਲਾ ਦਬਾਓ ''ਚਾਲੂ
ਕਰੋ'' (ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi)) ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਗਵਰਨਰ ਕੰਪਰਰੈਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਖਪੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਗਆ ਖਦੰਦਾ ਹੈ।

5.1.3 – ਹਿਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਟੈਂਕ
ਹਵਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ
ਰੱਿਣ ਲਈ ਵਰਖਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖਗਣਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਰ
ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਵਖਭੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਕ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ
ਰੱਿਣਗੇ ਖਜਸ ਨਾਲ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈਂ ਵਾਰ ਵਰਖਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ
ਖਕ ਕੰਪਰਰੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।
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5.1.4 – ਹਿਾ ਦੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਨਕਾਸੀ ਮਾਰਗ

5.1.6 – ਸੁਰੱਵਿਆ ਿਾਲਿ

ਕੰਪਰਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹਵਾ ਖਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਰੈਰਸਰ
ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਕ ਏਅਰ ਬਰਰੇਖਕੰਗ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਖਵਚ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਕਾਰਨ ਬਰਰੇਕ ਫੇਲਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤੇਲ, ਹਵਾ ਦੇ ਟੈਂਕ ਦੇ
ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਖਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਹੋਵੋ ਖਕ ਤੁਸੀਂ
ਹਵਾ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਿਾਲੀ ਕਰ ਖਦੰਦੇ ਹੋ। ਹਵਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਟੈਂਕ ਦੇ
ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਖਨਕਾਸੀ ਵਾਲਵ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਕਸਮਾਂ ਹਨ:

ਉਹ ਪਖਹਲਾ ਟੈਂਕ ਖਜਸ ਖਵਚ ਏਅਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹਵਾ ਧੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖਵਚ
ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹਤ ਵਾਲਵ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਵਚ
ਆਟੋਮੈਖਟਕ ਡਰਰੇਨ ਵਾਲਵ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ)। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਵ ਟੈਂਕ ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਲਵ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 150 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi) ਤੇ ਿੁੱਲਹਰਣ ਲਈ
ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਵ ਹਵਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਕੋਈ ਿਰਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਰਾਬੀ ਨੂੰ ਮਕੈਖਨਕ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਓ।

•

ਮੈਨੂਅਲੀ—ਇਸਨੂੰ ਚੋਥਾਈ ਭਾਗ ਤੱਕ ਘੁਮਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ
ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਖਦਨ ਡਰਾਇਖਵੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਿੁਦ ਿਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ 5.1 ਦੇਿੋ।
• ਆਟੋਮੈਵਟਕ—ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ ਖਨਕਾਲੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਟੈਂਕ ਹੱਥੀ ਿਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮੈਖਟਕ ਟੈਂਕ ਖਬਜਲਈ ਹੀਖਟੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਠੰਡ ਦੇ ਮੋਸਮ ਖਵਚ ਆਟੋਮੈਖਟਕ ਖਨਕਾਸ ਮਾਰਗ
ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਖਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

5.1.7 – ਬਰਰੇਕ ਪੈਡਲ
ਤੁਸੀਂ ਬਰਰੇਕ ਦੇ ਪੈਡਲ (ਇਸਨੂੰ ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਵਾਲਵ ਜਾਂ ਟਰਡਲ
ਰੈ
ਵਾਲਵ
ਵੀ ਕਖਹੰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਬਾ ਕੇ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪੈਡਲ ਨੂੰ
ਸਿਤੀ ਨਾਲ ਹੇਠ ਵੱਲ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਖਜ਼ਆਦਾ ਏਅਰ ਪਰਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਖਵਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਰੇਕਾਂ
ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਰੇਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕੰਪਰਰੈਸ ਕੀਤੀ
ਹੋਈ ਹਵਾ ਪਰਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਨਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਟੈਂਕਾਂ
ਖਵਚਲਾ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਓ ਏਅਰ ਕੰਪਰਰੈਸਰ
ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਬਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਪੈਡਲ
ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਰਰੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ
ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਖਨਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਬਾਓ
ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

5.1.8 – ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਰਰੇਕਸ
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਰਰੇਕਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹੀਏ ਤੇ ਵਰਖਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ
ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਕਸਮ ਐਸ-ਕੈਮ (S-cam) ਡਰੰਮ ਬਰਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਰਰੇਕ ਦੇ ਖਹੱਖਸਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਸਿੀਰ 5.1

5.1.5 – ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਿਾਸ਼ਪ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲਾ
ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਵਚ ਹਵਾ ਦੇ ਖਵਚ ਅਲਕੋਹਲ
ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਠੰਡ ਦੇ ਮੋਸਮ ਖਵਚ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਸ ਦੇ ਵਾਲਵਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਖਹੱਖਸਆਂ ਖਵਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਖਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ (ਠੰਡ ਦੇ ਮੋਸਮ ਖਵਚ ਹਰ ਰੋਜ਼)
ਅਤੇ ਖਜਸ ਤਰਹਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਭਰ ਖਦਓ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾ ਦੇ ਟੈਂਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖਨਕਾਸੀ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਖਹੰਦੀ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਕ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਵਚ ਆਟੋਮੈਖਟਕ ਡਰਰੇਨ
ਵਾਲਵ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ)।
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ਬਰਰੇਕ ਡਰੰਮ, ਸ਼ੂਜ਼, ਅਤੇ ਲਾਇਵਨੰਗਜ਼। ਬਰਰੇਕ ਡਰੰਮਜ਼ ਵਾਹਨ ਦੇ
ਐਕਸਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖਸਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੰਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ
ਬੋਲਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਰਰੇਖਕੰਗ ਦੀ ਪਰਰਣਾਲੀ ਡਰੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਰਰੇਕ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਇਖਨੰਗ ਨੂੰ ਡਰੰਮ ਦੇ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਹੱਸੇ ਵੱਲ ਧੱਖਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਗੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ, ਖਜਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਧੀਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)।
ਖਬਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰੰਮ ਦੁਆਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ
ਗਰਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਖਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਕ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਕੰਨੀ ਸਿਤੀ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮੀ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਰੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸ-ਕੈਮ (S-cam) ਬਰਰੇਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਰੇਕ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਹਰੇਕ ਬਰਰੇਕ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਖਵਚ ਹਵਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਪਰਰੈਸ਼ਰ ਰਾੱਡ
ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ, ਖਜਸ ਨਾਲ ਸਲੈਕ ਐਡਜਸਟਰ ਖਹੱਲਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰਰੇਕ ਕੈਮਸ਼ਾਫ਼ਟ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ-ਕੈਮ
(S-cam) (ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਿਰ ''ਐਸ'' (S) ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)
ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਐਸ-ਕੈਮ (S-cam) ਬਰਰੇਕ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰਹਾਰ ਂ
ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਰੇਕ ਡਰੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ
ਧੱਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਰੇਕ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਐਸ-ਕੈਮ (S-cam)
ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਰੇਕ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡਰੰਮ ਤੋਂ ਪਰਹਾਰ ਂ
ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਖਜਸ ਕਾਰਨ ਦਬਾਰਾ
ੁ
ਤੋਂ ਖਬਨਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਲਗਦਾ
ੱ
ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ 5.2 ਦੇਿੋ।

ਕੈਮਲਾਸਟਰ (CamLaster)। ਕੈਮਲਾਸਟਰ (CamLaster) ਬਰਰੇਕ
ਦਾ ਖਡਜ਼ਾਇਨ ਪਰਰੰਪਰਾਗਤ ਐਸ-ਕੈਮ (S-cam) ਬਰਕ
ਰੇ ਤੋਂ 2 ਕੰੁਜੀਵਤ
ਰੂਪਾਂ ਖਵਚ ਵੱਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਅੰਦੂਰਨੀ ਬਦਲਾਓ ਪਰਰਣਾਲੀ ਹੈ ਖਜਸਨੂੰ
ਖਕ ਬਰਰੇਕ ਨੂੰ ਖਨਰੰਤਰ ਢੁੱਕਵੀ ਅਵਸਥਾ ਖਵਚ ਰੱਿਣ ਲਈ ਖਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਖਗਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸ-ਕੈਮ (S-cam) ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਲੈਕ
ਐਡਜਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ ਪੈਂ ਦ ੀ ਹੈ । ਦੂ ਜ ੀ ਖਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਤਾ ਖਵਲੱ ਿ ਣ ਕੈ ਮ
ਖਡਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਕ ਬਰਰੇਕ ਦੇ ਸ਼ੂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਰੰਮ
ਬਰਰੇਕ ਖਜਸ ਖਵਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕਹਰੀ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਐਂਕਰ-ਖਪਨ ਬਰਰੇਕ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ, ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਕੈਮਲਾਸਟਰ (CamLaster) ਬਰਰੇਕ, ਡਰੰਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਰਾਬਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਰੈਂਪ ਨੂੰ
ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

5.1.9 – ਸਪਲਾਈ ਪਰਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜਸ
ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਵਚ ਏਅਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ
ਇਕ ਪਰਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਖਵਚ ਖਡਊਲ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ
ਪਰਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅੱਧੇ ਖਹੱਸੇ ਲਈ ਇਕ ਗੇਜ ਹੋਏਗੀ
(ਜਾਂ 2 ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਗੇਜ)। ਖਡਊਲ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ
ਖਵਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੇਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਖਕ ਏਅਰ
ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਵਚ ਖਕੰਨਾ ਦਬਾਓ ਹੈ।

5.1.10 – ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ
ਇਹ ਗੇਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਕੰਨਾ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ
ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। (ਇਹ ਗੇਜ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ।) ਇਕੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਕ ਬਰਰੇਕਾਂ ਖਢੱਲੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਧੀਮੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਖਗਅਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਅਡਜੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਹਵਾ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ,
ਜਾਂ ਯਾਂਖਤਰਰਕ ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਬਾਓ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5.1.11 – ਘੱਟ ਹਿਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਾਿਨੀ
ਏਅਰ ਬਰਰੇ ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਵਚ ਹਵਾ ਦੇ ਘੱ ਟ ਦਬਾਓ ਸਬੰਧ ੀ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਸਗਨਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ
ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਸਗਲਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਕ
ਂ ਖਵਚਲੀ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ 55 ਅਤੇ 75 ਪੀ ਐਸ ਆਈ
(psi) ਦੇ ਖਵਚਕਾਰ ਖਡੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ½ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਖਵਚ ਕੰਪਰਰਸ
ੈ ਰ
ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੱਟ ਆਊਟ)। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਖਕ ਇਕ ਬੱਜ਼ਰ ਵੀ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਤਸਿੀਰ 5.2
ਿੈਜ ਬਰੇਰਕਸ। ਬਰਰੇਕ ਦੀ ਇਸ ਖਕਸਮ ਖਵਚ ਬਰਰੇਕ ਚੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਪੁੱਸ਼
ਰਾੱਡ ਇਕ ਵੈਜ ਨੂੰ ਖਸੱਧੇ ਰੂਪ ਖਵਚ2 ਬਰਰੇਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਖਸਖਰਆਂ ਦੇ ਖਵਚਕਾਰ
ਧੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਿਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਰੇਕ ਡਰੰਮ ਦੇ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਹੱਸੇ ਤੇ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਜ ਬਰੇਰਕਸ ਦੇ ਖਵਚ ਇਕਖਹਰਾ ਬਰਰੇਕ
ਚੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 2 ਬਰਰੇਕ ਚੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਕ ਵੈਜਸ ਨੂੰ
ਬਰਰੇਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਖਸਖਰਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਜ ਖਕਸਮ
ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਸਵੈ-ਬਦਲਾਓ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨਹਰਾਂ
ਲਈ ਹੱਥੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਡਸਕ ਬਰਰੇਕਾਂ। ਏਅਰ-ਅਪਰੇਰਟਡ ਖਡਸਕ ਬਰਰੇਕਾਂ ਖਵਚ, ਐਸ-ਕੈਮ
(S-cam) ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਤਰਹਰਾਂ, ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ ਬਰਰੇਕ ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਲੈਕ
ਐਡਜਸਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਸ-ਕੈਮ (S-cam) ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕ
''ਪਾਵਰ-ਸਖਕਰਰਊ'' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਲੈਕ ਐਡਜਸਟਰ ਤੇ
ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬਰਰੇਕ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਦਬਾਓ, ਪਾਵਰ ਸਖਕਰਰਊ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ
ਖਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸਖਕਰਰਊ ਖਡਸਕ ਜਾਂ ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕੈਲੀਪਰ ਦੇ ਬਰਰੇਕ
ਦੇ ਲਾਇਖਨੰਗ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਖਵਚ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸੀ-ਕਲੈਮਪ (c-clamp)
ਦੀ ਤਰਹਰਾਂ।

ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖਕਸਮ ''ਖਵਗ ਵੈਗ (ਇਕ ਖਕਸਮ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ)''
ਹੈ। ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਜਦੋਂ ਪਰਰਣਾਲੀ ਖਵਚਲਾ ਦਬਾਓ 55 ਅਤੇ 75 ਪੀ
ਐਸ ਆਈ (psi) ਦੇ ਖਵਚਕਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਨਗਹਰਾ ਦੇ
ਖਵਚ ਇਕ ਯਾਂਖਤਰਰਕ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਖਗਰਾ ਖਦੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਬਾਓ 55 ਅਤੇ 75
ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi) ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੈਚਾਖਲਤ ਖਵਗ ਵੈਗ
ਤੁਹਾਡੀ ਖਨਗਹਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੱਥੀ ਰੀਸੈੱਟ ਦੀ ਖਕਸਮ ਨੂੰ ਹੱਥੀ
''ਖਨਗਹਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ'' ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਖਵਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਪਰਰਣਾਲੀ ਖਵਚਲਾ ਦਬਾਓ 55 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ
ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਵਚ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਖਕ 80-85 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi)
ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਦਬਾਓ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਖਸਗਨਲ ਦੇਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਖਦੰਦੇ ਹਨ।

5.1.12 – ਲਾਇਟ ਿਾਲੇ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਰੋਕੋ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਕ
ਰ ਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਪੱਛੇ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਖਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ ਇਲੈਕਖਟਰਰਕ ਸਖਵਚ
ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਜਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਖਵੱਚ ਬਰਰੇਕ ਦੀਆਂ ਲਾਇਟਾਂ
ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਖਦੰਦਾ ਹੈ।

ਵੈਜ ਬਰਰੇਕਾਂ ਅਤੇ ਖਡਸਕ ਬਰਕਾਂ
ਰੇ ਐਸ-ਕੈਮ (S-cam) ਬਰਕਾਂ
ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਘੱਟ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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5.1.13 – ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦਾ ਵਲਮਵਟੰਗ ਿਾਲਿ

5.1.15 – ਪਾਰਵਕੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਵਨਯੰਤਰਣ

ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ (1975 ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ) ਦੇ ਖਵਚ ਕੈਬ ਖਵਚ
ਮੂਹਰਲੀ ਬਰਰੇਕ ਦਾ ਖਲਮਖਟੰਗ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਇਕ ਖਨਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਖਨਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ''ਸਧਾਰਣ'' ਅਤੇ ''ਸਖਲਪਰੀ''
ਵੱਜੋਂ ਖਚੰਖਨਹਰਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਨਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ''ਸਖਲਪਰੀ''
ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਵਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਲਮਖਟੰਗ ਵਾਲਵ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ''ਸਧਾਰਣ'' ਦਬਾਓ ਅੱਧੇ ਤੱਕ ਘਟਾ ਖਦੰਦਾ ਹੈ।
ਖਲਮਖਟੰਗ ਵਾਲਵਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਫਸਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੀਆਂ
ਦੇ ਖਫਸਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ, ਉਹ
ਅਸਲ ਖਵਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ
ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਖਵਚ ਮੂਹਰਲੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ
ਪਤਾ ਚਖਲਆ ਹੈ ਖਕ ਬਰਰਕਾਂ
ੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਹਰਲੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ
ਬਰਫ਼ ਤੱਕ ਤੇ ਖਫਸਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ
ਤਾਕਤ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਖਨਯੰਤਰਣ ਨੂੰ
''ਸਧਾਰਣ'' ਅਵਸਥਾ ਖਵਚ ਰੱਖਿਆ ਖਗਆ ਹੈ।

ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਖਵਚ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ, ਪੀਲੇ,
ਪੁੱਸ਼-ਪੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾੱਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਖਦਆਂ ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਕਾਂ
ਰੇ (ਸਪਖਰਗ
ੰ ਬਰਰੇਕਾਂ) ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ
ਲਈ ਨਾੱਬ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਨਹਾਰਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਅੰਦਰ
ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਕਾਂ
ਰੇ ਨੂੰ
ਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਨਯੰਖਤਰਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਬਹੁ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਖਵਚ ਮੂ ਹ ਰਲੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਆਟੋ ਮੈ ਖ ਟਕ ਖਲਮਖਟੰ ਗ
ਵਾਲਵਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨਹਰਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਕ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (60 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi) ਜਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਦਬਾਓ ਲਗਾਉਣਾ), ਮੂਹਰਲੇ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ
ਘਟਾ ਖਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਰਾਂ ਵਾਲਵਜ਼ ਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਖਨਯੰਤਰਣ
ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

5.1.14 – ਸਪਵਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ
ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ, ਟਰੱਕ ਟਰਰੈਕਟਰਜ਼, ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖਵਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਰਰੇਕਾਂ
ਅਤੇ ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਯਾਂਖਤਰਰਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
(ਖਕਉਂਖਕ ਖਕਸੇ ਕਾਰਨਵੱਸ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਇਨਹਰਾਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦੁਆਰਾ
ਤਾਕਤਵਰ ਸਪਖਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਨੂੰ
ਹਟਾ ਖਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਖਦੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਬ ਦੇ ਖਵਚ
ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਕਾਂ
ਰੇ ਤੋਂ ਹਵਾ
ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਨਕਲਣ ਦੀ ਆਖਗਆ ਖਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪਖਰੰਗ
ਬਰਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਖਦੰਦੇ ਹਨ। ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਵਚ ਖਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ
ਦਾ ਖਰਸਾਵ, ਖਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਖਵਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਪਖਰੰਗਾਂ
ਤੋਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲਗਵਾਏਗਾ।
ਟਰਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਰਰੇਟ ਟਰੱਕ ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ
ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ 20 ਤੋਂ 45 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi)
ਦੀ ਰੇਂਜ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 20 ਤੋਂ 30 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi)) ਤੱਕ ਖਡੱਗ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਚਾਖਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਪਖਹਲੀ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਇਟ ਅਤੇ ਬੱਜ਼ਰ ਵਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ
ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਖਨਯੰਖਤਰਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਵੋ।
ਸਪਖਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਬਰੇਰਖਕੰਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਡਜੈਸਟਮੈਂਟ
ਖਵਚਲੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਤੇ ਖਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ
ਅਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖਨਯਮਤ ਬਰਰੇਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ/ਪਾਰਖਕੰਗ ਦੀਆਂ ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
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ਚੇਤਾਿਨੀ। ਜਦੋਂ ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਰੇਕ
ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦਬਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਸਪਖਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਬਰਰੇ ਕ ਾਂ ਨੁ ਕ ਸਾਨਗਰਰ ਸ ਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਰੇ ਕ ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਖਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਇਸ ਲਈ ਅਖਜਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ
ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ
ਹੋਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਰੇਕ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਡੂਲੇਵਟੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਿਾਲਿਜ਼। ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਖਵਚ ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ
ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਇਕ ਕੰਟਰੋਲ
ਹੈਂਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮਾਡੂਲੇਖਟੰਗ ਵਾਲਵ
ਕਖਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਖਰੰਗ-ਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਰੇਖਕੰਗ
ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਖਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਖਜੰਨਾ ਖਜ਼ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਲੀਵਰ
ਨੂੰ ਖਹਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਖਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ
ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਖਵਸ
ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਫੇਲਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਕਾਂ
ਰੇ ਨੂੰ ਖਨਯਖਤਰਤ
ੰ ਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਡੂਲੇਖਟੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਵ ਯੁਕਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਖਕੰਗ
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਖਜੰਨਾ ਖਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਓਥੇ ਤੱਕ ਖਲਜਾਓ ਅਤੇ
ਇਸਨੂੰ ਲਾਖਕੰਗ ਖਡਵਾਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਖਟਕਾਣੇ ਤੇ ਰੱਿੋ।
ਵਡਊਲ ਪਾਰਵਕੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਿਾਲਿਜ਼। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਮੁੱਿ ਦਬਾਓ
ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਾਹਨ,
ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖਵਚ ਇਕ ਹਵਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਿਰਾ ਟੈਂਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਜਸਨੂੰ ਖਕ
ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਖਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖਜਹਾ
ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੋ।
ਵਾਲਵਜ਼ ਖਵਚਂੋ ਇਕ ਧੱਕ-ੋ ਖਿੱਚੋ ਖਕਸਮ ਦਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਖਕੰਗ
ਦੇ ਲਈ ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਖਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ
ਵਾਲਵ ''ਬਾਹਰ'' ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਖਵਚ ਸਪਖਰੰਗ ਨਾਲ ਿੁੱਲਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਹੋ, ਹਵਾ ਦੇ ਵੱਿਰੇ ਟੈਂਕ ਖਵਚ ਪਈ ਹੋਈ
ਹਵਾ ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਖਦੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਸਕੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਨੂੰ ਿੋਲਹਰ ਖਦੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਿਰੇ ਟੈਂਕ ਖਵਚ ਕੇਵਲ ਥੋੜਹਰੀ ਖਜਹੀ ਹਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਖਜਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ
ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖਧਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ
ਆਪੂਰਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਿਤਰਨਾਕ ਖਟਕਾਣੇ ਤੇ ਫਸ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸਵੀਰ 5.3 ਦੇਿੋ।

•

ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਦੇ ਖਵਚ ਿੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੂਹਰਲੇ ਜਾਂ ਖਪਛਲੇ ਖਕਨਾਰੇ ਤੇ
ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਦੀ ਿਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਪੀਲੀ ਬੱਤੀ ਹੋਏਗੀ।
1 ਮਾਰਚ 1998 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਵਚ
ਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਖਵਚ, ਿਰਾਬੀ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਬੱਤੀ, ਬਲਬ ਜਾਂਚ ਦੇ
ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਫਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ ਖਵਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 5 ਮੀ.ਪਰਰ.ਘੰ.
(mph) ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬੱਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੱਗਦੀ ਰਖਹ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
•

•

•

•

ਜੇ ਬਲਬ ਚੈੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਰਖਹੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਗਦੀ ਰਖਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ
ਸੰਭਵ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਜਾਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏ ਬੀ ਐਸ
(ABS) ਦੇ ਖਨਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਗੁਆ ਖਦੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀ ਓ ਟੀ (DOT) ਦੁਆਰਾ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਰ ਖਦੱਤੇ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖਲਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਖਵਚ,
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਖਠਨ ਹੋਏਗਾ ਖਕ ਇਸ ਖਵਚ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਹੈ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਈ ਸੀ ਯੂ ਅਤੇ ਪਹੀਏ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ
ਜੋ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਖਪੱਛੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨ
ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਿੋ।
ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਬਰਰੇਕਾਂ ਤੋਂ
ਅਖਤਖਰਕਤ ਹਦ
ੰੁ ਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਤਹਾ
ੁ ਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਰਖੇਰ ਕਗ
ੰ ਦੀ ਸਧਾਰਣ
ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS)
ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹੀਏ ਜਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS), ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ
ਘਟਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਖਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਰਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਖਨਯੰਤਰਣ ਹੇਠਾਂ ਰੱਿਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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5.1.16 – ਐਂਟੀਲਾਕ ਬਰਰੇਵਕੰਗ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ
1 ਮਾਰਚ, 1997 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਟਰੱਕ ਟਰਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ (ਟਰੱਕ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟਰ
ਡਾਲੀਆ)ਂ ਜੋ ਖਕ 1 ਮਾਰਚ, 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਹਨ, ਦੇ ਖਵਚ ਐਂਟੀਲਾਕ
ਬਰਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਰਾਂ ਤਾਰੀਿਾਂ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ
ਬਣੇ ਬਹੁਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਵਚ ਇਛੁਕ
ੱ ਰੂਪ ਖਵਚ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS)
ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ
ਦੇ ਖਵਚ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤਾਰੀਿ
ਦੇ ਲਈ ਪਰਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS)
ਇਕ ਕੰਖਪਊਟਰੀਖਕਰਰਤ ਪਰਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਖਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਰਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਹੋਣ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
•
•

ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਵਚ ਿਰਾਬੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ
ਲਈ ਪੀਲੀ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਖਕ ਕੁਝ ਿਰਾਬੀ ਹੈ।
ਟਰੈਰਕਟਰ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖਵਚ ਇੰਸਟਰੂਮਂੈਟ ਪੈਨਲ ਤੇ ਏ
ਬੀਐਸ ਦੀ ਿਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਪੀਲੀ ਬੱਤੀ ਹੋਏਗੀ।

ਆਪਣੇ ਵਗਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਿਾਲੀ ਖਕਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪਰਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੇਜ ਨੂੰ ਖਕਸ ਲਈ ਵਰਖਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਵਚ ਘੱਟ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ
ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਖਸਗਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ?
ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਮੂਹਰਲੇ ਪਹੀਏ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਹਰ ਤਰਹਾਂਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਖਵਚ
ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਕਸ ਤਰਹਰਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਖਵਚ
ਐਂਟੀਲਾਕ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ?

ਇਹ ਪਰਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਖਵਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਰਾਂ ਸਾਖਰਆਂ
ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਪਭਾਗ 5.1 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹਰੋ।
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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5.2 – ਕਡਊਲ ਏਅਰ ਬਰਹੇਿ
ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖਡਊਲ ਏਅਰ
ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਖਡਊਲ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ
ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਵਚ 2 ਵੱਿਰੀਆਂ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਜੋ ਖਕ ਬਰਰੇਕ ਖਨਯੰਤਰਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕਹਰੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਅਰ ਟੈਂਕ, ਹੋਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਨਾਂ
ਆਖਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਪਛਲੇ ਐਕਸਲ ਜਾਂ
ਐਕਸਲਾਂ ਤੇ ਖਨਯਮਤ ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਰਰਣਾਲੀ ਮੂਹਰਲੇ
ਐਕਸਲ (ਅਤੇ ਸੰਭਾਖਵਤ ਰੂਪ ਖਵਚ ਇਕ ਖਪਛਲੇ ਐਕਸਲ ਤੇ) ਖਨਯਮਤ
ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ ਟਰਰੇਲਰ (ਜੇ ਇਹ ਲੱਖਗਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ) ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਖਹਲੀ ਪਰਰਣਾਲੀ
ਨੂੰ ''ਮੁੱਢਲੀ'' ਪਰਰਣਾਲੀ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਰਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ''ਸੈਕੰਡਰੀ''
ਪਰਰਣਾਲੀ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ 5.4 ਦੇਿੋ।
ਖਡਊਲ ਏਅਰ ਪਰਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ, ਹਵਾ
ਦੇ ਕੰਪਰਰੈਸਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
100 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi) ਦਬਾਓ ਬਣਾਉਣ ਖਦਓ। ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ
ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੇਜਾਂ (ਜਾਂ ਜੇ ਇਕ ਗੇਜ ਖਵਚ 2 ਸੂਈਆਂ
ਹਨ ਤਾਂ ਸਈਆ
ੂ
)ਂ ਨੂੰ ਦਿ
ੇ ।ੋ ਹਵਾ ਦੇ ਘਟ
ੱ ਦਬਾਓ ਵਾਲੀ ਲਾਇਟ ਅਤੇ ਬੱਜ਼ਰ
ਵੱਲ ਖਧਆਨ ਖਦਓ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਵਚ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ
ਖਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲ
ੱ ਨਾਲਂੋ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਵਾਲੀ ਲਾਇਟ ਅਤੇ ਬੱਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਲ 55 ਪੀ
ਐਸ ਆਈ (psi) ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਖਕਸੇ ਵੀ ਪਰਰਣਾਲੀ ਖਵਚ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦੇ 55 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi) ਤੋਂ
ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੀ ਲਾਇਟ ਅਤੇ ਬੱਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਖਜਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਰੂਪ ਖਵਚ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ ਖਵਚ ਹਵਾ
ਦਾ ਦਬਾਓ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਖਪਛਲੀਆਂ
ਬਰਰੇਕਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਾਹਨ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਪਰਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਓ।
ਿਨ-ਿੇ ਚੈੱਕ ਿਾਲਿ
ਇਹ ਖਡਵਾਇਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਖਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਰਰਵਾਖਹਤ ਹੋਣ ਦੀ
ਆਖਗਆ ਖਦੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ
ਦੇ ਖਵਚ ਹਵਾ ਦੇ ਕੰਪਰਰੈਸਰ ਅਤੇ ਪਖਹਲੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਖਵਚਕਾਰ ਇਕ ਚੈੱਕ
ਵਾਲਵ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ (CVC) §26507)। ਚੈੱਕ
ਵਾਲਵ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੰਪਰਰੈਸਰ ਦੇ ਖਵਚ ਲੀਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

5.3 – ਏਅਰ ਬਰਹੇਿ ਵਾਲੀਆਂ
ਪਰਹਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 7-ਕਦਮ ਵਾਲੀ ਬੁਖਨਆਦੀ
ਜਾਂਚ ਪਰਰਖਕਰਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨਾਲ
ਯੁਕਤ ਵਾਹਨ ਦੀ ਇਨਹਰਾਂ ਤੋਂ ਖਵਰਵੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ
ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਜਸ ਕਰਰਮ ਖਵਚ ਇਹ 7-ਕਦਮ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਵਚ ਖਫੱਟ
ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਹਰਾਂ ਖਹੱਖਸਆਂ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ।

5.3.1 – ਕਦਮ 2 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਜਨ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ
ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ
ਏਅਰ ਕੰਪਰਰੈਸਰ ਦੀ ਡਰਾਇਵ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ (ਜੇ ਕੰਪਰਰੈਸਰ ਬੈਲਟ
ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ)। ਜੇ ਕੰਪਰਰੈਸਰ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਸਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਖਵਚ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

5.3.2 – ਕਦਮ 5 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸ ਪਾਸ ਘੁੰਮਣ ਦੀ
ਜਾਂਚ
ਐਸ -ਕੈਮ (S-cam) ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੈਕ ਅਡਜੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਸਮਤਲ ਤਲ ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਖਹੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟ ਲਗਾਓ। ਪਾਰਖਕੰਗ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਿੋਲਹਰ
ਖਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਲੈਕ ਅਡਜੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਹਲਾ ਸਕੋ। ਦਸਤਾਖਨਆਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ
ਸਲੈਕ ਐਡਜਸਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋ। ਜੇ ਸਲੈਕ ਅਡਜੈਸਟਰ, ਖਜੱਥੇ
ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਰਾੱਡ ਇਨਹਰਾਂ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਕ ਇੰਚ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ
ਖਹੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪ ਅਡਜਸਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਤੋਂ ਅਡਜਸਟ ਕਰਵਾਓ।
ਉਹ ਵਾਹਨ ਖਜਨਹਰਾਂ ਦੇ ਖਵਚ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਬਰਰੇਕ ਸਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ
ਰੋਕਣਾ ਕਖਠਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਬਰਰੇਕਾਂ, ਸੜਕ ਦੇ ਖਕਨਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਖਵਚ ਪਾਈ
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮੱਖਸਆ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਸਲੈਕ
ਅਡਜਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
1994 ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਵਚ ਸਵੈਚਖਲਤ ਸਲੈਕ ਅਡਜਸਟਰ
ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਖਕ ਪੂਰੀ ਬਰਰੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈਚਖਲਤ ਸਲੈਕ
ਅਡਜਸਟਰ ਿੁਦ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ
ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਰੱਿ ਰਿਾਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸਲੈਕ ਅਡਜਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵੈਚਖਲਤ ਅਡਜਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਅਡਜਸਟ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵੈਚਖਲਤ ਅਡਜਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ

ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਵਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਸ਼ ਰਾੱਡ ਦਾ ਸਟਰੋਕ, ਵੈਧ ਬਰਰੇਕ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ
ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਖਕ ਅਡਜਸਟਰ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਯਾਂਖਤਰਰਕ ਸਮੱਖਸਆ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਰਰੇਕ ਪੁਰਖਜ਼ਆਂ
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਖਸਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਡਜਸਟਰ ਨੂੰ ਅਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਲਗਾਇਆ ਖਗਆ ਸੀ।
ਪੁੱਸ਼ ਰਾੱ ਡ ਨੂੰ ਵੈਧ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦ ਰ ਖਲਆਉਣ ਲਈ ਸਵੈਚ ਖਲਤ
ਅਡਜਸਟਰ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਂਖਤਰਕ
ਰ ਸਮਖਸਆ
ੱ
ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੈਚਖਲਤ ਅਡਜਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਨਯਮਤ ਰੂਪ ਖਵਚ
ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਤਨ ਅਡਜਸਟਰ ਦੇ ਖਵਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਟੁਟ
ੱ
ਭੱਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਕ ਜਦੋਂ ਸਵੈਚਖਲਤ
ਅਡਜਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਖਸਆ
ੱ
ਦੇ ਹਲ
ੱ ਲਈ ਡਰਾਇਵਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਖਜੰਨੀ ਜਲਦੀ
ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਮਰਮਤ
ੁ ੰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਖਵਚ ਲੈ ਜਾਦਾ
ਂ ਹ।ੈ ਸਵਚਖਲਤ
ੈ
ਸਲਕ
ੈ
ਅਡਜਸਟਰ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਿਤਰਨਾਕ ਹੈ ਖਕਉਂਖਕ ਇਸਦੇ
ਕਾਰਨ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਬਰਰੇਖਕੰਗ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਰਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ
ਖਵਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵੈਚਖਲਤ ਅਡਜਸਟਰ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ
ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਖਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ
ਹਾਲਤ ਦੇ ਖਵਚ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਕਉਂਖਕ ਇਸ
ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਖਕ ਬਰਰੇਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ ਖਕਉਂਖਕ ਇਸ ਪਰਰਖਕਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਖਛਪੀ
ਹੋਈ ਸਮੱਖਸਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੋ ਟ ਕਰੋ : ਸਵੈ ਚ ਖਲਤ ਸਲੈ ਕ ਅਡਜਸਟਰ ਵੱ ਿ -ਵੱ ਿ ਉਤਪਾਦਕਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਬਰਰੇਕ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੱਖਸਆ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ
ਪਖਹਲਾਂ ਖਕਸੇ ਿਾਸ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਸਰਖਵਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਖਲਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਰਰਕ
ੇ ਡਰੰਮਜ਼ (ਜਾਂ ਵਡਸਕਾ),ਂ ਲਾਇਵਨੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਜ਼ਾਂ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਬਰਰੇਕ ਡਰੰਮਜ਼ (ਜਾਂ ਖਡਸਕਾਂ) ਦੇ ਖਵਚ ਰਗੜ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ
ਤੋਂ ½ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਤਰਰੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲਾਇਖਨੰਗਜ਼
(ਰਗੜ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ) ਖਢੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗਰਰੀਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਖਭੱਖਜਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਿਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਖਵਚ (¼
ਇੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਘਖਸਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਂਖਤਰਰਕੀ ਪੁਰਜ਼ੇ
ਆਪਣੇ ਖਟਕਾਣੇ ਖਸਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਕ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ
ਜੁੜੀਆਂ ਹਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਜ਼ਾਂ ਰਗੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਘਸੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
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5.3.3 – ਕਦਮ 7 ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ ਦੀ ਅੰਤਮ ਜਾਂਚ
ਨੋ ਟ ਕਰੋ : ਇਸ ਸੈ ਕ ਸ਼ਨ ਖਵਚ ਦੱ ਸ ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏਅਰ ਬਰਰੇ ਕ
ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਨ-ਕਬ
ੈ ਏਅਰ ਬਰੇਕ
ਰ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਖਹੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਖਵਚਾਖਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ ਖਵਚ ਤਾਰੇ ਦੇ ਖਨਸ਼ਾਨ
(*) ਵੱਜੋਂ ਖਚੰਖਨਹਤ
ਰ ਮੱਦਾਂ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਹੁਨਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਾਹਨ
ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਹੱਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਇਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਖਤਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਖਕਸੇ ਵੀ ਕਰਰਮ ਦੇ ਖਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਇਨਹਰਾਂ ਮੱਦਾ ਦਾ ਪਰਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟੈਸਟ
ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਬਾਰ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਖਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੁਨਰ
ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਖਹੱਸੇ ਖਵਚ ਸੁਤੇਖਸਧ ਅਸਫ਼ਲਤਾ
ਸਮਖਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਸਗਨਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਵਾਹਨ ਖਵਚ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ
ਚੱਲ।ੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕਹਰੇ-ਸਰਕਟ ਏਅਰ ਪਰਰਣਾਲੀ ਖਵਚ ਅਚਾਨਕ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰੀਆਂ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ ਖਵਚ,
ਰੁਕਣ ਖਵਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ
ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਕੇਵਲ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਖਵਚ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ
ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟਾਇਪ 1 ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲ
ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖਵਚ ਸੁਣਨਯੋਗ ਅਤੇ ਦੇਿੇ ਜਾ ਸਕਣਯੋਗ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਦੀ ਖਕਸਮ ਵਾਲਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਪਕਰਣ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਦਮ 7 ਖਵਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਾਈਡਰੋਰਖਲਕ ਬਰਰੇਕ ਜਾਂਚ
ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ: ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ:

*ਘੱਟ ਦਬਾਓ ਦੀ ਚੇਤਾਿਨੀ ਦੇ ਵਸਗਨਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

~~~e

~~~WATER

ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੇ ਇੰਨਾ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਘੱਟ ਦਬਾਓ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਖਸਗਨਲ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਇੰਜਨ
ਬੰਦ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਵੈਸੇ ਚਾਬੀ ''ਚਾਲ''ੂ ਜਾਂ ''ਬੈਟੀ ਚਾਰਜ'' ਦੀ
ਅਵਸਥਾ ਖਵਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਰਰੇਕ ਨੂੰ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਅਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 55-75 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi)
ਦੇ ਖਵਚਕਾਰ ਖਡੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਦਬਾਓ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖਸਗਨਲ (ਬੱਜ਼ਰ, ਲਾਇਟ ਜਾਂ ਫਲੈਗ) ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
ਪਰ ਜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਖਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ ਇਹ ਉਚ ਦਬਾਓ
(80-85 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi)) ਤੇ ਖਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਹਵਾ
ਦੇ ਟੈਂਕ ਖਵਚ (ਜਾਂ ਖਡਊਲ ਏਅਰ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ ਖਵਚ ਖਨਊਨਤਮ ਹਵਾ
ਦੇ ਦਬਾਓ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ ਖਵਚ) ਹਵਾ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦੇ 55 ਪੀ
ਐਸ ਆਈ (psi) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਡੱਗਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਘੱਟ ਦਬਾਓ ਦੀ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਖਸਗਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਦਬਾਓ 55 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi) ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤੇ
ਹਵਾ ਦੇ ਘੱਟ ਦਬਾਓ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਖਸਗਨਲ ਖਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੰਦ
ੁ ਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੁਰਖੱ ਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ 5.5 ਦਿੋ
ੇ ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ, ਘੱਟ ਹਵਾ ਦੇ ਉਸ ਦਬਾਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਖਜਸ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਖਸਗਨਲ ਖਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ(ਉਨਹਰਾ)ਂ ਮਾਨਕ(ਕਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਖਜਸ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਵਚ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਖਕ 80-85 ਪੀ ਐਸ
ਆਈ (psi) ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਦਬਾਓ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ
ਖਸਗਨਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਖਦੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਉੱਪਰ (55-75 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi)) ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਾਨਕ(ਕਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਨਰੀਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਘੱਟ
ਦਬਾਓ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਉੱਚ ਦਬਾਓ ਤੇ ਖਕਰਰਆਖਲ
ਹੋਣ ਲਈ ਖਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

*

ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਹੁਨਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਖੱਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਦੇ
ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
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ਤਸਿੀਰ 5.5

*ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਵਕ ਸਪਵਰੰਗ ਿਾਲੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਸੁਤੇਵਸੱਧ
ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓ। ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕ ਵਾਲਵ (ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ)
ਅਤੇ ਟਰਰੈਕਟਰ ਪਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਵ (ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨ) ਨੂੰ ਿੋਲਹਰ ਖਦਓ
ਅਤੇ ਬਰਰੇਕ ਪੈਡਲ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਿ ਅਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਟਰਰੈਕਟਰ-ਟਰਰੇਲਰ ਵੱਜੋਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਖਵਚ ਹਵਾ ਦੇ
ਟੈਂਕ ਖਵਚਲਾ ਦਬਾਓ 20 ਅਤੇ 45 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi) ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇ,
ਤਾਂ ਟਰਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕ ਵਾਲਵ ਬੰਦ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਖਨਕਖਲਆ)। ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਖਕਸਮਾਂ ਖਵਚ ਅਤੇ ਇਕਹਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਕਸਮਾਂ ਖਵਚ,
ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕ ਵਾਲਵ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਖਨਕਖਲਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦਬਾਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ
ਖਜਸ ਤੇ ਬਰਰੇਕਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੱਸੋ ਖਜਸ
ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਖਜਨਹਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪਾਰਕ ਬਰਰੇਕ ਲਈ
ਹਵਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ (ਟੈਂਕ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਹਾਰ ਂ ਖਵਚ ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਕ
ਰੇ ਵਾਲਵ
ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖਨਕਲੇਗਾ।ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਦੇ ਖਵਚ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪਾਰਕ
ਬਰਰੇਕ ਟੈਂਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈਚਖਲਤ ਸਖਥਤ ਨੂੰ
ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਹਰੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪਖਰੰਗ
ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੀਹਰੇ ਭੰਡਾਰਨ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪਵਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ
ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi) ਤੱਕ
ਘੱਟਣ ਤੇ ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕ ਵਾਲਵ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖਨਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ
ਖਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। ਅਖਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ।
• ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਿੁੱਲਹਰੀ (ਛੱਡੀ ਹੋਈ) ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਵਚ
ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਇੰਜਨ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਵਚ, ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਲਜਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਖਗਅਰ ਖਵਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਰਗੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ
ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇਖਵੰਗ ਦੇ
ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਲਈ ਖਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਖਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਿਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਜਨ ਸਧਾਰਣ ਖਵਹਲੀ ਅਵਸਥਾ ਖਵਚ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 600-900 ਆਰ ਪੀ ਐਮ ਐਸ (rpms)।
ਇਹ ਖਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਕ ਕੀ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ ਢੁੱਕਵੀ ਦਰ ਤੇ ਬਣ
ਖਰਹਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਿੋ। ਖਡਊਲ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਵਾ
ਦਾ ਦਬਾਓ 45 ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 85 ਤੋਂ 100 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi) ਤੱਕ
ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕਹਰੀ ਹਵਾ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ (1975 ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ
ਦੀਆਂ) ਦੇ ਲਈ 3 ਖਮਨਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਤੋਂ 90 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi) ਤੱਕ
ਦਬਾਓ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ
ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਕ
ਵਾਹਨ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਨਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਖਗਆ ਹੈ।

ਹਿਾ ਦੇ ਵਰਸਾਓ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਖਵਚ ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਟੈਸਟ ਹਨ:

ਸਟੈ ਵ ਟਕ ਲੀਕੇ ਜ਼ ਟੈ ਸ ਟ
ਬੁਖਨਆਦੀ ਤਰ
ੌ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਰ ਂ ਚਾਰਜ ਹਵਾ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ (ਕੰਪਰਸਰ
ਰੈ
ਦੇ ਲਈ ਪਰਰਭਾਵਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ), ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਬੰਦ
ਕਰ ਖਦਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਾਂ
ਰੇ ਨੂੰ ਿਲਹਰ
ੋ
ਖਦਓ ਅਤੇ ਪਰਣਾਲੀ
ਰ
ਨੂੰ ਸਖਥਰ
ਹੋਣ ਖਦਓ (ਏਅਰ ਗੇਜ ਦੀ ਸੂਈ ਦੀ ਹਰਕਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)।
ਇਕ ਖਮਨਟ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ। ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ
ਘਟਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:
•
•
•

ਇਕਹਰੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi) ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ
2 ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋੜ ਦੇ ਖਵਚ 3 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi) ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ
3 ਜਾਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਵਚ 5 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi)
ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ।
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ: ਜੋੜੇ ਗਏ 2 ਜਾਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਵਾਹਨ ਦੇ ਖਵਚ ਜੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਵਚ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ
ਦਬਾਓ ਖਵਚ ਅਖਧਕਤਮ ਕਮੀ 2 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਖਗਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਖਵਚ ਖਜ਼ਆਦਾ ਕਮੀ
ਹੋਣਾ, ਬਰਰੇਖਕੰਗ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਵਚ ਸਮੱਖਸਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਇਹ ਟੈਸਟ ਇਕਹਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਖਜਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕ ਖਰਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਡਜ਼ਾਇਨ
ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।

*

ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਹੁਨਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਹੱਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਦੇ
ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
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*ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਲੀਕੇ ਜ ਟੈ ਸ ਟ
ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਅਖਧਕਤਮ
ਦਬਾਓ ਤੱਕ ਬਣਨ ਖਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਟ-ਆਊਟ ਨਹੀਂ
ਹੁਦ
ੰ ਾ)। ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦੇ ਬਣਨ ਤੇ, ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਖਦਓ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓ, ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕ (ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ
ਖਵਚ) ਅਤੇ ਟਰਰੈਕਟਰ ਪਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਿੋਲਹਰ ਖਦਓ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ
ਬਰਰਕ
ੇ ਨੂੰ ਖਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬਰੇਕ
ਰ ਨੂੰ
ਹਵਾ ਦੇ ਗੇਜ ਦੇ ਸਖਥਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਖਮਨਟ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਿੋ। ਇਹ
ਦੇਿਣ ਲਈ ਖਕ 1 ਖਮਨਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ 3 ਪੀ ਐਸ ਆਈ
(psi) (ਇਕਹਰੇ ਵਾਹਨ ਲਈ) ਜਾਂ 1 ਖਮਨਟ ਖਵਚ 4 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi)
(ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨ) ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਗੇਜ ਨੂੰ ਦੇਿੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਕ ਪਰਰਣਾਲੀ
ਖਵਚ ਖਕੰਨੀ ਹਵਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਗਆ ਖਦੱਤੀ
ਗਈ ਹਵਾ ਦੀ ਘੱਟਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•
•
•

ਇਕਹਰੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi) ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ
2 ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋੜ ਦੇ ਖਵਚ 4 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi) ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ
3 ਜਾਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਵਚ 6 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi)
ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ।
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ: ਜੋੜੇ ਗਏ 2 ਜਾਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਵਾਹਨ ਦੇ ਖਵਚ ਜੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਵਚ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ
ਦਬਾਓ ਖਵਚ ਅਖਧਕਤਮ ਕਮੀ 3 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਖਗਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਖਵਚ ਖਜ਼ਆਦਾ ਕਮੀ
ਹੋਣਾ, ਬਰੇਰਖਕੰਗ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਵਚ ਸਮੱਖਸਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨੋ ਟ ਿਰੋ : ਟੈ ਸ ਖਟੰ ਗ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ, ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਇਸ ਟੈ ਸ ਟ ਦਾ
ਪਰਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ
ਲਈ ਆਖਗਆ ਖਦੱਤੀ ਗਈ ਹਵਾ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਖਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ
ਖਰਸਾਓ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਖਕਸੇ ਖਰਸਾਓ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਟੈਸਖਟੰਗ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ, ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਖਕ ਕੀ
ਹਵਾ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਹੈ।

*ਹਿਾ ਦੇ ਕੰਪਰਰੈਸਰ ਗਿਰਨਰ ਦਾ ਕੱਟ-ਇਨ ਦਬਾਓ
ਟੈਸਟ
ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਚੱਲ ਖਰਹਾ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਦੇ
ਲਈ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ
ਦਬਾਓ ਦੇ ਅਖਧਕਤਮ ਦਬਾਓ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ (ਕੱਟ-ਆਊਟ), ਹਵਾ ਦੇ ਟੈਂਕ ਦੇ
ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਰਰੇਕ ਦੇ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਬਾਉਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਖਕ ਕੰਪਰੈਸ
ਰ ਰ ਖਕਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੱਟ-ਇਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਪੰਪ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦੀ ਗੇਜ ਨੂੰ ਦੇਿੋ (ਸੂਈ
ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਖਦੰਦੀ ਹੈ)। ਅਖਜਹਾ ਬੱਸ ਦੇ ਲਈ 85 ਪੀ ਐਸ ਆਈ
(psi) ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 100 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi) ਤੋਂ
ਪਖਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟੈ ਸ ਖਟੰ ਗ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਪਛਾਣੋ ਖਕ ਹਵਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ
ਕੰਪਰਰੈਸਰ ਖਵਚ ਖਕਸ ਸਮੇਂ ਕੱਟ-ਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖਨਊਨਤਮ
ਦਬਾਓ ਬਾਰ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਵਕੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ
ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਪਖਹਨ ਲਵੋ।ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕ ਨੂੰ ਖਨਰਧਾਰਤ
ਕਰ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਖਕ ਕੀ ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਹੇਠਲੇ ਖਗਅਰ ਦੇ ਖਵਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਿੋ।

ਸਰਵਿਸ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ
ਹਵਾ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਦਬਾਓ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਖਦਓ, ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਧੀਮੇ-ਧੀਮੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲਜਾਓ (ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮੀ. ਪਰਰ.
ਘੰ. (mph)), ਅਤੇ ਬਰਰੇਕ ਪੈਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਖਦਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਨਾਲ ਲਗਾਓ। ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਖਕਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ''ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ'',
ਅਸਧਾਰਣ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਗਤੀਖਵਧੀ ਖਵਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ
ਨੋਟ ਕਰੋ।
ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਨਹਰਾਂ ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਜਨਹਰਾਂ
ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਉਪਭਾਗ 5.2 ਅਤੇ 5.3

*ਕਕਕਕ ਹਿਾ ਦੇ ਕੰਪਰਰੈਸਰ ਗਰਿਰਨਰ ਦਾ ਕੱਟ-ਆਊਟ
ਦਬਾਓ ਟੈਸਟ
ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨ ਦੇ
ਲਈ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ ਵੱਧਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਕੱਟ-ਆਊਟ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਵੱਧਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਖਦੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਕੰਪਰਰਸ
ੈ ਰ
ਨੂੰ 140 ਪੀ ਐਸ ਆਈ (psi) (ਅਖਧਕਤਮ) ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਕੱਟ-ਆਊਟ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਗਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
1.
2.
3.
4.

ਖਡਊਲ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਸਲੈਕ ਅਡਜਸਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਤੁਸੀਂ ਸਲੈਕ ਅਡਜਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ??
ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਦਬਾਓ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਖਸਗਨਲ ਨੂੰ ਖਕਵੇਂ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ
ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਕਸ ਤਰਹਰਾਂ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਕ ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਕ
ਰੇ ਾਂ ਸੁਤਖੇ ਸੱਧ
ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਲੀਕੇਜ ਦੀਆਂ ਅਖਧਕਤਮ ਦਰਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਟੈਸਖਟੰਗ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਬਾਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਜੱਥੇ ਖਕ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੱਟ-ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਅਖਧਕਤਮ ਦਬਾਓ (ਕੱਟ-ਆਊਟ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਜੱਥੇ ਖਕ
ਇਹ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6.

ਨੋਟ ਕਰ:ੋ ਏਅਰ ਡਰਾਇਰ ਦੇ ਖਨਕਾਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਊਟ ਵੱਜੋਂ
ਨਹੀਂ ਦੱਖਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਰਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਖਵਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਰਾਂ ਸਾਖਰਆਂ
ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਪਭਾਗ 5.2 ਅਤੇ 5.3 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹਰੋ।

5.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*

ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਹੁਨਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਖੱਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਦੇ
ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
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5.4 – ਏਅਰ ਬਰਹੇਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨੀ
5.4.1 – ਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਕਣਾ
ਬਰਰੇਕ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕੋ। ਦਬਾਓ ਉੱਪਰ ਖਨਯੰਤਰਰਣ ਬਣਾਓ ਤਾਂ
ਜੋ ਵਾਹਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਰਖੱ ਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਕ।ੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ
ਖਵਚ ਮੈਨੂਅਲ ਟਰਰਾਂਸਖਮਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਦਬਾਓ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਜਨ ਦਾ ਆਰ ਪੀ ਐਮ (rpm) ਖਵਹਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ
ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੁੱਕ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਗਅਰ ਨੂੰ ਚੁਣੋਂ।

5.4.2 – ਐਂਟੀਲਾਕ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਰੇਕ ਲਗਾਉਣੀ
•

•

•

•

•

•

•

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਲਕਵੀਆਂ ਸਤਹਰਾਵਾਂ ਤੇ ਖਬਨਾਂ ਏ ਬੀ ਐਸ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ
ਖਵਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਰਰੇਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੀਏ ਜਾਮ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੀਏ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਵਾਹਨ ਉੱਪਰ ਖਨਯੰਤਰਣ ਗੁਆ ਖਦੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪਹੀਏ
ਵੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਫਸਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੈਕਨਾਇਫ਼, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਖਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਘੁੰਮ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਮ ਹੋਏ ਪਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਣ
ਖਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਖਪਊਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਰੇਖਕੰਗ ਦੇ ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ
ਘਟਾ ਖਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਨਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਦੇ ਖਵਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਕੋ ਜਾਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਰੇਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ
ਖਕਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਰਹਰਾਂ ਖਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ
ਬਰਰੇਖਕੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਫਸਲਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਦੇਹੋ।
ਕੇਵਲ ਟਰੈਰਕਟਰ, ਕੇਵਲ ਟਰੇਰਲਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਕ ਕੇਵਲ 1
ਐਕਸਲ ਤੇ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਰੇਖਕੰਗ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਉੱਪਰ ਖਜ਼ਆਦਾ ਖਨਯੰਤਰਣ ਖਦੰਦਾ ਹੈ।
ਸਧਾਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਰੇਕ ਲਗਾਓ
ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਟਰਰਕ
ੈ ਟਰ ਦੇ ਖਵਚ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਅਖਰੰਗ ਉੱਪਰ ਖਨਯੰਤਰਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਜੈਕਨਾਇਫ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਟਰਰਲ
ੇ ਰ
ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਖਨਗਹਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਝੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਖਦਓ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਖੱ ਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਅਖਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਖਵਚ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ
ਗੱਲ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਕ ਟਰੇਰਲਰ ਝੂਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਅਖਰੰਗ ਦਾ ਖਨਯੰਤਰਣ ਗੁਆ ਖਦੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟਰੈਰਕਟਰ
ਜੈਕਨਾਇਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਨਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਪਾ
ਲੈਂਦੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਰੇਕਾਂ ਛੱਡੋ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਖਵਚ ਅਖਜਹਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ)।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਟਰਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਰਾਲੀ
ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਬਰਰੇਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਖਵਚ:
— ਬਰਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਖਜੰਨੀ
ਖਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਖਵਚ ਰੁਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖਨਯੰਤਰਣ ਰੱਿਣ
ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
— ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਖਬਨਾਂ ਖਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਰਕ
ੈ ਟਰ, ਟਰਲ
ਰੇ ਰ
ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਏ ਬੀ ਐਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਰੇਕ
ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

— ਜਦੋਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਹੌ ਲ ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ , ਆਪਣੇ ਟਰਰੈਕਟਰ ਅਤੇ
ਟਰਰੇਲਰ ਵੱਲ ਖਧਆਨ ਖਦਓ ਅਤੇ ਖਨਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ
ਦੇ ਲਈ ਬਰਰੇਕਾਂ ਹਟਾ ਖਦਓ (ਜੇ ਅਖਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਹੈਂ)।
— ਇਸ ਪਰਰਖਕਰਰਆ ਦਾ ਕੇਵਲ 1 ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਇਕ ਖਸੱਧੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਲਾਂ ਤੇ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS)
ਲੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ
ਨਾਲ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
— ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਦੇ ਖਬਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਧਾਰਣ ਬਰਰੇਕ
ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਓ
ਅਤੇ ਬਰਰੇਕ ਲਗਾਓ ਖਜਸ ਤਰਹਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
— ਯਾਦ ਰੱਿੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਦੇ ਖਵਚ ਿਰਾਬੀ ਆ
ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਧਾਰਣ ਬਰਰੇਕਾਂ ਹਨ। ਸਧਾਰਣ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਓ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ
ਪਰਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲਵੋ।

5.4.3 – ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਕਣਾ
ਜੇ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਖਵਕ
ਪਰਰਤੀਖਕਰਰਆ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ
ਦੂਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ
ਚੰਗੀ ਪਰਰਤੀਖਕਰਰਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾਰਂ ਬਰਰਕ
ੇ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਜਸ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਖਸੱਧੀ ਰੇਿਾ ਖਵਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ''ਖਨਯੰਖਤਰਰਤ ਬਰਖਕੰ
ਰੇ ਗ''
ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ''ਸਟੈਬ ਬਰਰੇਖਕੰਗ'' ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਨਯੰਵਤਰਰਤ ਬਰਵਕੰ
ਰੇ ਗ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਂਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ
ਕੀਤੇ ਖਬਨਾਂ ਖਜੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਰੇਕ
ਰ ਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਕ
ਰ ਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ
ਹੋ। ਅਖਜਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਟੀਅਖਰੰਗ ਵਹਰੀਲ ਦੀ ਖਹੱਲਜੁੱਲ ਨੂੰ ਖਜੰਨਾ ਹੋ
ਸਕੇ ਓਨਾ ਘੱਟ ਰੱਿੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਜ਼ਆਦਾ ਸਟੀਅਖਰੰਗ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨੇ
ਪੈਦ
ਂ ੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਪਹੀਏ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਰੇਕ
ਰ ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਖਦਓ। ਖਜੰਨੀ
ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਓ।
ਸਟੈਬ ਬਰੇਰਵਕੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਰੱਿੋ। ਜਦੋਂ ਪਹੀਏ
ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਖਦਓ। ਜਦੋਂ ਪਹੀਏ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ,
ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਓ। (ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਰੇਕਾਂ
ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਘੰੁਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ
ਖਵਚ 1 ਸੈਕੰਡ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਖਸੱਧਾ
ਚਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।)
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5.4.4 – ਰੁਕਣ ਦੀ ਦੂਰੀ

5.4.5 – ਬਰਰੇਕ ਦਾ ਵਿੱਲਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਫੇਲਹਰ ਹੋਣਾ

ਰੁਕਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ''ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਦੂਰੀ'' ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੈਕਸ਼ਨ
2.6 ਖਵਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਦੇਰੀ
''ਬਰਰੇਕ ਲੈਗ'' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਬਰਰੇਕ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਖਦਿਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਹਾਈਡਰਰੋਖਲਕ ਬਰਰੇਕਾਂ ਖਵਚ (ਇਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ/ਮੱਧਮ
ਵਾਹਨਾਂ ਖਵਚ ਵਰਖਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਬਰਰੇਕਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ, ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਵਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (½ ਸੈਕੰਡ
ਜਾਂ ਖਜ਼ਆਦਾ) ਖਕਉਂਖਕ ਹਵਾ ਨੂੰ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਤੱਕ ਪਰਰਵਾਖਹਤ
ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ
ਵਾਹਨਾਂ ਖਵਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੁਲ
ੱ ਦੂਰੀ 4 ਕੁਲ
ੱ ਕਾਰਕਾਂ ਉੱਪਰ ਖਨਰਭਰ ਕਰਦੀ
ਹੈ।

ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਖਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਕ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਡ
ਬਰਰੇਕ ਦੇ ਡਰੰਮ ਜਾਂ ਖਡਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਧੀਮਾ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਰਰੇਖਕੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸਖਹਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਖਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ
ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਬਰਰੇਖਕੰਗ ਦੇ ਪਰਰਭਾਵ
ਉੱਪਰ ਖਨਰਭਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਰਰੇਕਾਂ ਖਢੱਲੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ
ਫੇਲਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਮਝੀ ਗਈ ਦੂਰੀ + ਪਰਰਤੀਖਕਰਰਆ ਦੀ ਦੂਰੀ + ਬਰਰੇਕ ਲੈਗ ਦੀ ਦੂਰੀ +
ਬਰਰੇਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੂਰੀ - ਰੁੱਕਣ ਖਵਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ
ਸੁੱਕੇ ਰਸਖਤਆਂ ਤੇ 55 ਮੀ.ਪਰਰ.ਘੰ (mph) ਤੇ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ ਲੈਗ ਦੂਰੀ
ਤਕਰੀਬਨ 32 ਫੁੱਟ ਜੋੜ ਖਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ 55 ਮੀ.ਪਰਰ.ਘੰ (mph)
ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪਕੜਹਰ ਅਤੇ ਬਰਰੇਕ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਖਵਚ ਔਸਤ
ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ 450 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਤਸਵੀਰ 5.6 ਦੇਿੋ।
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ਤਸਿੀਰ 5.6

ਬਰਰੇਕ ਦਾ ਖਢੱਲਾ ਪੈਣਾ ਅਡਜਸਟਮਂੈਟ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਰਭਾਖਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖਕਸੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਨਯੰਤਰਣ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ
ਬਰਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਹੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਬਰਰੇਕਾਂ ਜੋ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਹਰਾਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਜੋ ਖਕ
ਆਪਣੀ ਅਡਜਸਟਮੈਟ
ਂ ਖਵਚ ਹਨ ਉਨਹਾਰ ਂ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਢੱਲੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਹਨ(ਨਾਂ) ਨੂੰ
ਖਨਯੰਖਤਰਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀ ਬਰਖਕੰ
ਰੇ ਗ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਬਰਰੇਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਾਸ
ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ
ਅਕਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।

5.4.6 – ਬਰਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿੁੱਕਿੀਂ ਤਕਨੀਕ
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ਸਰਖਵਸ ਬਰੇਕ
ਰ ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤਂੋ ਦੇ ਨਤੀਜਤਨ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਰੇਕ
ਰ ਾਂ ਖਢੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ
ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ ਖਢੱਲੀਆਂ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ ਖਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ
ਦੀ ਲਾਇਖਨੰਗ ਦੇ ਖਵਚ ਰਸਾਇਣਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਜਸ
ਕਾਰਨ ਰਗੜ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਤਨ ਬਰੇਕ
ਰ ਦੇ ਡਰੰਮ ਦਾ
ਖਵਸਤਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਜਵੇਂ ਹੀ ਖਜ਼ਆਦਾ ਹੋਇਆ ਡਰੰਮ ਫੈਲਦਾ ਹੈ,
ਬਰਰਕ
ੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਲਾਇਖਨੰਗ ਨੂੰ ਡਰੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਖਜ਼ਆਦਾ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਣਾ ਪੈਦ
ਂ ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਖਵਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਨਰੰਤਰ ਖਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰੇਕ
ਰ ਾਂ
ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਢੱਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਅ ਹਨ ਖਜੱਥੇ ਖਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਰਖਕਆ
ੋ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਯਾਦ ਰੱਿੋ ਖਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖਤਿੀ
ੱ ਢਲਾਣ ਤੇ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਜਨ
ਦੇ ਬਰਰੇਖਕੰਗ ਦੇ ਪਰਰਭਾਵ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਸਹੀ
ਹੇਠਲੇ ਖਗਅਰ ਖਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਕਨੀਕ
ਹੇਠ ਖਲਿੀ ਹੋਏਗੀ:
•

ਸੁ ਖ ਨਸ਼ਖਚਤ ਧੀਮਾਪਣ ਮਖਹਸੂ ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਰੇ ਕ ਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜ
ਅਨੁਸਾਰ ਦਬਾਓ।
• ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ''ਸੁਰਖੱ ਿਅਤ'' ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ
5 ਮੀ.ਪਰਰ. ਘੰ. (mph) ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਖਦਓ।
(ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸੈ ਕੰ ਡ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਖਹਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।)
• ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ''ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਫ਼ਤਾਰ'' ਤੱਕ ਵੱਧ
ਜਾਵੇ, ਕਦਮ 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਫ਼ਤਾਰ 40 ਮੀ.ਪਰਰ.ਘੰ
(mph) ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਰਰਕ
ੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਰਫ਼ਤਾਰ 40 ਮੀ.ਪਰ.ਰ ਘੰ (mph) ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁਚ
ੰ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਨੂੰ 35 ਮੀ.ਪਰ.ਰ ਘੰ (mph) ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਓਖ। ਇਸਨੰੂ ਖਜੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੋਏ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਧੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ
ਨਹੀਂ ਪਹੁਚ
ੰ ਜਾਂਦ।ੇ

5.4.7 – ਹਿਾ ਦਾ ਘੱਟ ਦਬਾਓ

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਖਵਚ ਸਵੈਚਖਲਤ ਏਅਰ ਟੈਂਕ ਖਨਕਾਸੀ ਮਾਰਗ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਮੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮਕਾਰੀ
ਖਦਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਅਰ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਿਾਲੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਬਰਰੇਕਾਂ ਫੇਲਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਰਵਕੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਵਬਨਾਂ ਜਾਂ ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਏ
ਵਬਨਾਂ ਆਪਣੇ ਿਾਹਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਿੀ ਸੁੰਨਾ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ
ਿਾਹਨ ਵਰੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਟ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਖਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਪਾਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਖਕ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਵਚ ਹਵਾ ਖਰਸ ਰਹੀ ਹੋਏ।
ਖਨਯੰਖਤਰਰਤ ਬਰਰੇਖਕੰਗ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ
ਖਵਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਵਾ ਮੋਜੂਦ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ 20 ਤੋਂ 45 ਪੀ ਐਸ
ਆਈ (psi) ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਖਵਚਕਾਰ ਖਡੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ
ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਭਾਰੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਲੱਖਦਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਨ,
ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਖਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਖਕਉਂਖਕ ਸਪਖਰੰਗ ਬਰਕਾਂ
ਰੇ
ਸਾਰੇ ਐਕਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਲਕੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਖਤਲਕਵੀਆਂ ਸਤਹਰਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸਪਖਰੰਗ
ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਖਨਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਖਫਸਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਵਚ
ਹੁੰਖਦਆਂ ਰੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1.

5.4.8 – ਪਾਰਵਕੰਗ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ

2.

ਖਜਸ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਖਲਿੇ
ਮੌਖਕਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ
ਨਾੱਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਿੋਲਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਧੱਕੋ।
ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਖਵਚ ਇਹ ਖਨਯੰਤਰਣ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ
ਇਕ ਨਾੱਬ ਹੋਏਗੀ ਖਜਸ ਉੱਪਰ ''ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ'' ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਖਗਆ
ਹੋਏਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲ ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਆਕਾਰ ਦੀ ਨੀਲੇ
ਰੰਗ ਦੀ ਨਾੱਬ ਹੋਏਗੀ (ਇਸ ਖਵਚ ਇਕ ਲੀਵਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸੇਪਾਸੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਖਹੱਲਦਾ ਹੈ)।
•

ਜੇ ਬਰਰੇਕਾਂ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ (ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖਕਸੇ ਖਤੱਿੀ
ਢਲਾਣ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ) ਜਾਂ ਜਮਹਾਰਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਪਮਾਨ
ਖਵਚ ਬਰਰੇਕਾਂ ਖਗੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ
ਕਰੋ। ਜੇ ਇਨਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨਹਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਹਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਜੇ ਜਮਹਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਖਵਚ ਇਨਹਰਾਂ ਦੇ ਖਗੱਲੇ ਹੋਣ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਇਨਹਾਰਂ ਨੂੰ ਵਰਖਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਮ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਇਕ ਸਮਤਲ ਸਤਹਰਾ ਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਗਰਮ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ
ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਖਦਓ। ਜੇ ਬਰਰੇਕਾਂ ਖਗੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਗੇਅਰ ਦੇ
ਖਵਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਖਜਹਾ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ।

ਉਪਭਾਗ 5.4
ਆਪਣੇ ਵਗਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

3.
4.
5.
6.

7.

ਢਲਾਣ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾਂ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਖਗਅਰ ਦੇ
ਖਵਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ?
ਖਕਨਹਰਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਰਰੇਕਾਂ ਖਢੱਲੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ
ਫੇਲਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਲੰਬ,ੇ ਖਤਿ
ੱ ੀ ਢਲਾਣਾਂ ਤੇ ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨੀ ਇੰਜਨ ਦੇ ਬਰੇਖਰ ਕੰਗ
ਪਰਰਭਾਵ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪੂਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਵਾ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਖਕੰਨਾ ਿਾਲੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਰੈਕਟਰ-ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਨਾਲ ਯੁਕਤ
ਜੋੜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਰੇਕ ਖਕਸ ਤਰਹਰਾਂ ਲਗਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਖਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਾਰਣ ਬਰਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ?

ਇਹ ਪਰਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਖਵਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਰਾਂ ਸਾਖਰਆਂ
ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਪਭਾਗ 5.4 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹਰੋ।
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ਇਹ ਪੇਜ਼ ਇਰਾਦਤਨ ਖਾਲੀ
ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
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ਭਾਗ 6: ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨ
ਇਸ ਸੈਿਸ਼ਨ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
6.1 – ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਚਲਾਉਣਾ
6.2 – ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਾਂ
6.3 – ਐਂਟੀਲੌਕ ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ
6.4 – ਕਪਸਲੰਗ ਅਤੇ ਅਨਕਪਸਲੰਗ
6.5 – ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ
ਇਹ ਭਾਗ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ (ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਰੇਲਰ, ਦੋਹਰੇ, ਤੀਹਰੇ, ਟਰਰੇਲਰ
ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਟਰੱਕ) ਦੇ ਲਈ ਟੈਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨੂੰ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਨਊਨਤਮ ਸਗਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ
ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਿਟ ਨੂੰ ਪਾਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਭਾਗ 7 ਦਾ ਵੀ ਅਸਧਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6.1 – ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ
ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ
ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰੇ, ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹਰਾਂ
ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕਹਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਜ਼ਆਦਾ
ਡਰਾਇਸਵੰਗ ਹੁਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਿਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਜੋੜੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕਹਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਜ਼ਆਦਾ ਡਰਾਇਸਵੰਗ ਹੁਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਭਾਗ
ਦੇ ਸਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿੁਰੱਸਿਆ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਿਾਿ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

6.1.1 – ਪਲਟ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ
ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਵਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਸਵਚ ਅੱਧੇ
ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਕਿੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਸਵਚ
ਸਜ਼ਆਦਾ ਕਾਰਗੋ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ''ਗੂਰਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ'' ਿੜਕ ਤੋਂ
ਹੋਰ ਉਤਾਂਹ ਹੋ ਜਾਂਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਦਾ ਪਲਟਣਾ ਸਜ਼ਆਦਾ
ਆਿਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਟਣ
ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਿਾਲੀ ਸਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਗੁਣਾਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ- ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ
ਸਜੰਨਾ ਿੰਭਵ ਹੋ ਿਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਿੋ, ਅਤੇ ਮੋੜਾਂ ਉੱਪਰ ਧੀਮੇ
ਵਾਹਨ ਚਲਾਓ। ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਸਵਚ ਸਿੱਧੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਗੋ
ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਿਣਾ ਹੋਰ ਸਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਦੇ ਇਲਾਵਾ,

ਆਪਣੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੱਗ ਦੇ ਕਂਦ
ੇ ਰੀਸਕਰਤ
ਰ ਕਰਕੇ ਰਿੋ
ੱ । ਜੇ ਲੋਡ ਇਕ
ਪਾਿੇ ਵੱਲ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰੇਲ
ਰ ਰ ਝੁਕ ਿਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਲਟਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹੰਦ
ੁ ੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ
ਕਾਰਗੋ ਕਂਦ
ੇ ਰੀਸਕਰਤ
ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜੰਨਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿੰਭਵ
ਹੋ ਿਕੇ ਫੈਸਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਕਾਰਗੋ ਦਾ ਸਵਤਰਣ ਇਿ ਸਕਤਾਬਚੇ ਦੇ
ਭਾਗ 3 ਸਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ।)
ਪਲਟਣਾ ਉਿ ਿਮੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋੜ ਕੱਟਦੇ
ਹੋ। ਨੁੱਕਰਾਂ, ਰੈਂਪਾਂ ਤੇ ਚੜਸਦਆਂ ਅਤੇ ਰੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਸਦਆਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਧੀਮਾ
ਚਲਾਓ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੇਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਿਾਿ ਤੌਰ ਤੇ ਉਿ ਿਮੇਂ
ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਭਰੇ ਹੋਵੋ।

6.1.2 – ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਟੀਅਰਰੰਗ ਘਮਾਓ
ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਸਵਚ ਿਤਰਨਾਕ ''ਕਰਰੈਕ ਸਦ ਸਵਹਰਪ'' ਪਰਰਭਾਵ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੇਨ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਕ ਸਦ ਸਵਹਰਪ
ਕਕਕਕਕਕ ਪਰਰਭਾਵ ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ
ਕਈਂ ਹਾਦਿੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ ਸਜੱਥੇ ਕੇਵਲ ਟਰਰੇਲਰ ਪਲਸਟਆ ਹੈ।
''ਸਪੱਛੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ'' ਹੋਣਾ ਕਰਰੈਕ ਸਦ ਸਵਹਰਪ ਪਰਰਭਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ
ਹੈ। ਤਿਵੀਰ 6.1, 8 ਸਕਿਮ ਦੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਪਛਲੇ ਪਾਿੇ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ
ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੱਗਜ਼ ਸਜਨਹਰਾਂ ਸਵਚ ਸਨਊਨਤਮ ਕਰਰੈਕ-ਸਦ-ਸਵਹਰਪ
ਪਰਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਿਰ ਤੇ ਦਰਿਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਜਨਹਰਾਂ ਸਵਚ ਅਸਧਕਤਮ ਪਰਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਰਿਾਇਆ
ਸਗਆ ਹੈ। ਚਾਰਟ ਸਵਚ 2.0 ਦਾ ਸਪੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ
ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਪਲਟਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਦੇਿ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੀਹਰੇ ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਚ ਸਪੱਛੇ ਵੱਲ ਦਾ ਝੁਕਾਅ
3.5 ਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ 5-ਐਕਿਲ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪਛਲੇ ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ
3.5 ਗੁਣਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਹ
ਦੇ ਸਵਚ ਿਟੀਅਸਰੰਗ ਚਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਿਟੀਅਸਰੰਗ ਵਹਰੀਲ ਨੂੰ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੇਰਲਰ ਪਲਟ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ
ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿੋ (ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਹਰ 10 ਫੁੱਟ
ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਿੈਕੰਡ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਿੀਂ 40 ਮੀ. ਪਰਰ. ਘੰ.
(mph) ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਿੈਕੰਡ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਵੋ। ਅਸਚੰਭਤ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਫਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿੜਕ ਤੇ ਸਜੰਨਾ
ਹੋ ਿਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਿੋ। ਰਾਤ ਦੇ ਿਮੇਂ, ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਸਵਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਡਲਾਇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਿਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਹਨ
ਚਲਾਓ। ਸਕਿੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੱਕ
ਧੀਮੇ ਹੋ ਜਾਵੋ।
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ਤਸਵੀਰ 6.1

6.1.3 – ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਬਰਰੇਕ ਲਗਾ ਲਵੋ।

6.1.4 – ਰੇਲਰੋਡ ਕਰਾਰਸੰਗਜ਼

ਚਾਹੇ ਤੁਿੀਂ ਲੋਡ ਚੁੱਸਕਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਿਾਲੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੀ
ਰਫ਼ਤਾਰ ਉੱਪਰ ਸਨਯੰਤਰਣ ਰਿ।
ੱ ੋ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ, ਉਨਹਾਰ ਂ ਦੇ ਿਾਲੀ
ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਰੁਕਣ ਸਵਚ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ
ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਭਾਰ ਚੁੱਸਕਆ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਿਿਤ ਿਿਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਪਕੜ ਸਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਪਹੀਆਂ ਦਾ ਜਾਮ ਹੋਣਾ ਆਿਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਝੂਲ ਿਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਚ ਵੱਜ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਜੈਕਨਾਇਫ਼ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ''ਬਾਬਟੇਲ'' ਟਰੈਕਟਰਾਂ (ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ
ਸਜਨਹਰਾਂ ਸਵਚ ਿੈਮੀਟਰਰੇਲਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ) ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਿਮੇਂ ਸਜ਼ਆਦਾ
ਸਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਸਲਆ
ੱ
ਹੈ ਸਕ ਬਾਬਟੇਲਜ਼
ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਕਸਠਨ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ
ਲਈ ਅਸਧਕਤਮ ਿਕਲ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ-ਿੈਮੀਟਰਰੇਲਰ
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਕਣ ਸਵਚ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਰੇਲਰੋਡ ਕਰਾਸਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ
ਹਨ, ਿਾਿ ਤੌਰ ਤੇ ਉਿ ਿਮੇਂ ਜਦੋਂ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਲੀਅਰੈਂਿ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਰੱਗ ਦੇ ਸਵਚ, ਸਪੱਛੇ ਰਸਹਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਦੂਰ
ਤੱਕ ਦੇਿੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਬਰਰੇਕ ਲਗਾ ਿਕੋ। ਅਚੰਸਭਤ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਅਤੇ ''ਕਾਹਲੀ'' ਸਵਚ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
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ਇਹ ਟਰਰੇਲਰ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰਾਸਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਫੱਿ ਿਕਦੇ ਹਨ।
•

ਨੀਵੇਂ ਝੂ ਲ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ (ਲੋ ਅ ਬੋ ਆ ਏ, ਕਾਰ ਕੈ ਰ ੀਅਰ,
ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੈਨਾਂ, ਪੋਜ਼ਮ-ਬੈਲੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਾਲੇ ਟਰਰੇਲਰ)।
• ਇਕਹਰੇ-ਐਕਿਲ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋ ਸਕ ਇਕ ਲੰਬੀ ਟਰਰਾਲੀ
ਨੂੰ ਸਿੱਚ ਸਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਿਦੇ ਲੈਂਸਡੰਗ ਸਗਅਰ ਇਕ
ਟੈਂਡਮ-ਐਕਿਲ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿੈੱਟ
ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਟਰਰਕ
ੈ ਾਂ ਤੇ ਫੱਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਸਵਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਸਨਕਲੋ ਅਤੇ ਟਰਰਕ
ੈ ਤੋਂ ਪਰਹਾਰ ਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਨੋਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ
ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਸਿੰਗਜ਼ ਸਵਿੇ ਿਾਇਨਪਿਟਾ
ੋ
ਂ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ। 911 ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ
ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਿਕਣੇ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚੰਨਹਰਾਂ, ਿਾਿ ਤੌਰ ਤੇ
ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਸਗਆ ਹੋਏ ਤਾਂ DOT (ਡੀ ਓ ਟੀ), ਿਮੇਤ ਸਟਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿੋ।

6.1.5 – ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਰਿਸਲਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰੋ
ਜਦੋਂ ਸਕਿੇ ਟਰੇਰਲਰ ਦੇ ਪਹੀਏ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਰਰੇਲਰ ਝੂਲਣ
ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਜਹਾ ਉਿ ਿਮੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜਦੋ ਟਰਰੇਲਰ ਿਾਲੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਇਿ ਤਰਹਾਰਂ ਦੇ
ਜੈਕਨਾਇਫ਼ ਨੂੰ ਅਕਿਰ ''ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਜੈਕਨਾਇਫ਼'' ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੀਰ
6.2 ਦੇਿੋ।

•

ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਦਓ।
ਪਕੜ ਵਾਪਿ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਦਓ। ਸਰਗ
ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਹੈਂਡਬਰਰੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ (ਜੇ
ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ)। ਅਸਜਹਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਸਕਉਂਸਕ ਟਰਰੇਲਰ
ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਫਿਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਪਹੀਏ ਿੜਕ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਕੜ ਬਣਾ
ਲੈਦ
ਂ ੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਪੱਛੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

6.1.6 – ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਕੱਟੋ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਸਕਿੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਛਲੇ ਪਹੀਏ, ਮੂਹਰਲੇ
ਪਹੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰਿਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਿਨੂੰ ਆਫ਼-ਟਰਰੈਸਕੰਗ
ਜਾਂ ''ਚੀਸਟੰਗ'' ਕਸਹੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਵੀਰ 6.3 ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਸਕਿ ਤਰਹਰਾਂ
ਆਫ਼-ਟਰਰੈਸਕੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਿਤਾ ਸਜਿ ਉੱਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਰੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਵਾਹਨ ਸਜ਼ਆਦਾ ਆਫ਼ਟਰਰੈਕ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ (ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ) ਦਾ ਸਪਛਲੇ
ਪਹੀਏ, ਥੋੜਾ ਸਜਹਾ ਆਫ਼-ਟਰਰੈਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਸਪਛਲੇ ਪਹੀਏ
ਹੋਰ ਸਜ਼ਆਦਾ ਆਫ਼-ਟਰਰੈਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਕ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਟਰਰੇਲਰ ਲੱਗੇ
ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਆਿਰੀ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਸਪਛਲੇ ਪਹੀਏ ਿਭ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ
ਆਫ਼-ਟਰਰੈਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੂਹਰਲੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਮੋੜੋ
ਸਕ ਸਪਛਲਾ ਸਿਰਾ ਸਕਿੇ ਕਰਬ, ਪੈਦਲ ਚਾਲਕਾਂ ਆਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਚੜਹਰ
ਜਾਏ। ਵੈਿੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਪਛਲੇ ਸਹੱਿੇ ਨੂੰ ਕਰਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਿੋ।
ਇਹ ਹੋਰ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਿੱਜੇ ਪਾਿੇ ਤੋਂ ਸਨਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ
ਦੂਜੀ ਟਰੈਰਸਫ਼ਕ ਲੇਨ ਸਵਚ ਦਾਿਲ ਹੋਏ ਸਬਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋੜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਿਕਦੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚੌੜਾ
ਕਰੋ। ਅਸਜਹਾ ਕਰਨਾ ਮੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਿੱਬੇ ਪਾਿੇ ਵੱਲ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਦੂਜੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਜੇ
ਪਾਿੇ ਤੋਂ ਸਨਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਤਿਵੀਰ 6.4 ਵੇਿੋ।
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ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਸਫਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਰਰਸਕਰਆ
ਰ ਇਿ ਤਰਹਰਾਂ ਦੀ ਹੈ:
•
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ਰਿਸਲਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ।
ਇਹ ਸਕ ਟਰਰੇਲਰ ਨੇ ਸਫਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦਾ ਿਭ
ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸਸ਼ਆਂ ਸਵਚ ਦੇਿਣਾ ਹੈ।
ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਇਹ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ ਟਰਰੇਲਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਜੱਥੇ ਇਿਨੂੰ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰਰੇਲਰ
ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਲੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝੂਲਣ ਤੇ, ਜੈਕਨਾਇਫ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
ਬਹੁਤ ਕਸਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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ਤਸਵੀਰ 6.4

6.1.7 – ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਪੱਛੇ ਆਉਣਾ
ਕਾਰ, ਸਿੱਧੇ ਟਰੱਕ, ਜਾਂ ਬੱਿ ਨੂੰ ਸਪੱਛੇ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਿਟੀਅਸਰੰਗ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ
ਨੂੰ ਉਿ ਸਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜੋ ਸਜੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਿੀਂ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ
ਸਪੱਛੇ ਪਾਿੇ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਿਟੀਅਸਰੰਗ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਉਲਟ ਸਦਸ਼ਾ ਵੱਲ
ਮੋੜ।ੋ ਜਦੋਂ ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵ,ੇ ਤਾਂ ਟਰੇਲ
ਰ ਰ ਦੇ ਸਪੱਛੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਿੇ ਵੱਲ ਘੁੰਮਾਓ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਿੀਂ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੱਛੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ
ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇਿ ਤਰਹਰਾਂ ਰੱਿੋ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਸਿੱਧੀ ਰੇਿਾ ਸਵਚ ਸਪੱਛੇ ਵੱਲ ਆਓ ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਰਿਤੇ ਤੇ ਸਪੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਤਾਂ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਪਾਿੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਛੇ ਮੋੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਦੇਿ ਿਕੋ। ਤਿਵੀਰ
6.5 ਦੇਿੋ।
ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਇਿ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ
ਰਿਤੇ ਦੀ ਰੇਿਾ ਵੱਲ ਦੇਿੋ। ਬਾਹਰ ਸਨਕਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਿਪਾਿ ਘੁੰਮੋ। ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ, ਉਪਰੀ ਸਹਿ
ੱ ,ੇ ਆਪਣੇ ਰਿਤੇ ਦੇ
ਸਵਚ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਆਿਪਾਿ ਿਾਫ਼ ਥਾਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੇਿੋ।
ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਸਆਂ ਤੇ ਰਦੱਤੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ
ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਦੇਿਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ
ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਤੇ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਪੱਛੇ ਆਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ
ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਡਰਰਫ਼ਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਸਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਿੀਂ ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਿਹੀ ਰਿਤੇ
ਤੋਂ ਪਰਹਰਾਂ ਜਾਂਦਾ ਦੇਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਟੀਅਸਰੰਗ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਡਸਰਫ਼ਟ ਦੀ
ਸਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਘੁਮਾ ਦੇ ਇਿਨੂੰ ਿਹੀ ਕਰੋ।
ਅਗਾਂਹ ਰਲਜਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਸਪੱਛੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਸਜਿ
ਤਰਹਾਰਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਿਸਥਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਵਧੋ।

ਤਸਵੀਰ 6.5
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ਉਪਭਾਗ 6.1

ਆਪਣਾ ਰਗਆਨ ਟੈਸਟ ਕਰੋ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਸਕਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਦੋਹਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਿਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਮੁੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਸਕਿ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਪਲਟਣ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਇਕ ਜੈਕਨਾਇਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਹੈਂਡ ਬਰਰੇਕ ਨੂੰ ਸਕਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਆਫ਼-ਟਰਰੈਸਕੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਸਪਛਾਂਹ ਵੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਸਜਹੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵਚ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ
ਤੁਿੀਂ ਮੋੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਪਾਿੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਪਛਾਂਹ ਆ
ਿਕੋ। ਿਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ?
ਰੇਲਰੋਡ ਹਾਈਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਕਿ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਟਰਰੇਲਰ ਫੱਿ
ਿਕਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਪਰਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਿਟ ਸਵਚ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਨਹਰਾਂ ਿਾਸਰਆਂ
ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਦੇ, ਉਪਭਾਗ 6.1 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹਰੋ।
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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6.2 – ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਅਰ
ਬਰਹੇਿਾਂ
ਇਿਨੂੰ ਪੜਹਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ 5: ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦਾ ਅਸਧਐਨ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਸਵਚ ਬਰਰਸੇ ਕੰਗ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਵਚ,
ਉਨਹਰਾਂ ਸਹੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਜਨਹਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਗ 5 ਸਵਚ ਦੱਸਿਆ ਸਗਆ
ਹੈ, ਅਸਜਹੇ ਸਹਿ
ੱ ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਤੇ ਸਨਯੰਤਰਣ ਰੱਿਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿ
ੱ ੇ ਹੇਠਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

6.2.1 – ਟਰਰੇਲਰ ਹੈਂਡ ਵਾਲਵ
ਟਰਰੇਲਰ ਹੈਂਡ ਵਾਲਵ (ਇਿਨੂੰ ਟਰਰਾਲੀ ਵਾਲਵ ਜਾਂ ਜਾਨਿਨ ਬਾਰ ਵੀ
ਕਸਹੰਦੇ ਹਨ) ਟਰੇਰਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਹੈਂਡ
ਵਾਲਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਾਂ
ਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਸਫਿਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ
ਿਤਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਿਨੂੰ ਡਰਾਇਸਵੰਗ ਦੇ ਸਵਚ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ
ਬਰਰਕ
ੇ , ਹਵਾ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਸਜਿ ਸਵਚ
ਟਰਰੇਲਰ(ਜ਼) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਰਰੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਿ ਿਮੇਂ ਸਫਿਲਣ ਜਾਂ ਜੈਕਨਾਇਫ਼ ਦਾ ਿਤਰਾ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਸਕੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈਂਡ ਵਾਲਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸਕਉਂਸਕ ਿਾਰੀ
ਹਵਾ ਲੀਕ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੋਕ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ (ਉਨਹਾਰਂ
ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਦੇ ਸਵਚ ਸਜਨਹਰਾਂ ਸਵਚ ਿਪਸਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ)।
ਪਾਰਸਕੰਗ ਦੇ ਿਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਾਰਸਕੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਟਰਰੇਲਰ
ਦੇ ਸਵਚ ਿਪਸਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਿਣ ਲਈ
ਵਹਰੀਲ ਚੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

6.2.2 – ਟਰੈਕਟਰ ਪਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਵ
ਜੇ ਟਰਰੇਲਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹਵਾ ਸਨਕਲਣ ਲੱਗ
ਪਵੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਹਵਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਟਰੱਕ
ਦੀ ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਿਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਿੁਰੱਸਿਆ ਵਾਲਵ
ਕੈਬ ਸਵਚ 'ਟਰੇਰਲਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ' ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਵ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਨਯੰਸਤਰਤ
ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੋਰਟੈਕਸ਼ਨ
ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਿੋਲਹਰਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ
ਘੱਟ ਹੈ (20 ਤੋਂ 45 psi (ਪੀ ਐਿ ਆਈ) ਦੀ ਰੇਂਜ ਸਵਚ) ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ
ਦਾ ਪਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ
ਦਾ ਪਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਸਵਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ
ਲਾਇਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਜਿ ਨਾਲ ਸਨਯੰਤਰਣ
ਗੁਆ ਦੇਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। (ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰੇਕਾਂ ਬਾਰੇ
ਬਾਅਦ ਸਵਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।)

6.2.3 – ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰਨਯੰਤਰਣ
ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੇਰਲਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ
8-ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਾੱਬ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਸਜਿਨੰੂ ਸਕ ਤਿੀ
ੁ ਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਰਰਟ
ੋ ਕ
ੈ ਸ਼ਨ
ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਸਨਯੰਸਤਰਤ
ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਤੁਿੀਂ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਸਵਚ
ਹਵਾ ਪਹੁਚ
ੰ ਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਿਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਿਨੰੂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਲ ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਦੀਆਂ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ
20 ਤੋਂ 45 psi ਦੀ ਰੇਂਜ ਸਵਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਲਵ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਸਨਕਲ
ਆਏਗਾ (ਸਜਿ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਰੋਰਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ)। ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਸਵਚਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੋਰਟੈਕਸ਼ਨ
ਵਾਲਵ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ''ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ'' ਵਾਲਵਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ
ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਿੰਭਵ ਹੈ ਸਕ ਉੱਥੇ ਇਕ ਨਾੱਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕ ਲੀਵਰ ਹੋਏ।
''ਿਧਾਰਣ'' ਅਵਿਥਾ ਨੂੰ ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਸਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
''ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ'' ਅਵਿਥਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਟਰਰੇਲਰ
ਦੀਆਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

6.2.4 – ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਹਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ
ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਵਚ ਹਵਾ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਇਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ, ਇਕ ਿਰਸਵਿ ਲਾਇਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਲਾਇਨ। ਇਹ
ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਟਰਰੇਲਰ, ਟਰਰੇਲਰ
ਤੋਂ ਡਾਲੀ, ਡਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਟਰਰੇਲਰ ਆਸਦ)
ਸਰਰਵਸ ਏਅਰ ਲਾਇਨ। ਿਰਸਵਿ ਲਾਇਨ (ਸਜਿਨੂੰ ਸਕ ਕੰਟਰੋਲ
ਲਾਇਨ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਲਾਇਨ) ਵੀ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਲਜਾਉਂਦੀ
ਹੈ, ਸਜਿਨੰੂ ਸਕ ਪੈਰ ਦੀ ਬਰਰੇਕ ਜਾਂ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਹੈਂਡ ਬਰਰੇਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਸਨਯੰਸਤਰਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਸਨਰਭਰ ਕਰਸਦਆਂ ਸਕ
ਤੁਿੀਂ ਪੈਰ ਦੀ ਬਰਰੇਕ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਬਰਰੇਕ ਨੂੰ ਸਕੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ,
ਉਿੇ ਅਨੁਿਾਰ ਿਰਸਵਿ ਲਾਇਨ ਸਵਚਲਾ ਦਬਾਓ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਰਸਵਿ ਲਾਇਨ ਰੀਲੇ ਅ ਵਾਲਵਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁ ੜ ੀ ਹੁੰ ਦ ੀ ਹੈ । ਇਹ
ਵਾਲਵਜ਼ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਦੰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਏਅਰ ਲਾਇਨ। ਇਹ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਲਾਇਨ
(ਇਿਨੂੰ ਿਪਲਾਈ ਲਾਇਨ ਵੀ ਕਸਹੰਦੇ ਹਨ) 2 ਮਕਿਦ ਹੱਲ ਕਰਦੀ
ਹੇ ਪਸਹਲਾ ਇਹ ਟਰਰੇ ਲ ਰ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਟੈਂ ਕ ਾਂ ਸਵਚ ਹਵਾ ਦੀ ਪੂ ਰ ਤੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਲਾਇਨ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਚ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਯੰਸਤਰਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ
ਲਾਇਨ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਸਵਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਬਾਓ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕ ਦੇ ਸਢੱਲੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਇਿ ਤਰਹਾਰਂ
ਇਹ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਵਾ ਦੀ ਹੌਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਹੌਜ਼,
ਮੈਟਲ ਦੀ ਸਲਊਸਬੰਗ, ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸਕਿੇ ਸਹੱਿੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਿਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਵੱਗ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਲਾਇਨ
ਦੇ ਸਵਚ ਦਬਾਓ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੋਰਟੈਕਸ਼ਨ
ਵਾਲਵ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਹਵਾ ਦੀ ਿਪਲਾਈ ਦੀ ਨਾੱਬ ਬਾਹਰ ਵੱਲ
ਸਨਕਲ ਆਏਗੀ)।
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਰ ਲਾਲ ਰੰਗ (ਲਾਲ ਹੌਜ਼, ਲਾਲ
ਕੱਪਲਰਜ਼, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਲ ਸਹੱਿ)ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਸਨਹਤ
ੰ
ਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਸਕ ਇਹ ਨੀਲੀ ਿਰਸਵਿ ਲਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਲ ਜਾਣ।
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6.2.5 – ਹੌਜ਼ ਕੱਪਲਰਜ਼ (ਗਲੈਡ ਹੈਂਡਜ਼)
ਗਲੈਡ ਹੈਂਡਜ਼ ਉਹ ਕਪਸਲੰਗ ਸਡਵਾਇਿਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਜਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਿਰਸਵਿ
ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਲਾਸਹਨ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਪਲਰ ਦੇ ਰਬੜ ਦੀ ਿੀਲ ਲੱਗੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਤੋਂ
ਪਸਹਲਾਂ ਕੱਪਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਿੀਲਾਂ ਨੂੰ ਿਾਫ਼ ਕਰੋ। ਗਲੈਡ ਹੈਡ
ਂ ਜ਼
ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਿਮੇਂ, ਦੋਵੇਂ ਿੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 90 ਸਡਗਰੀ
ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ ਰੱਿ ਕੇ ਇਕੱਸਠਆਂ ਦਬਾਓ। ਹੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਗਲੈਡ ਹੈਂਡ
ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੱਪਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਪਸਲੰਗ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਇਹ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਿਹੀ ਗਲੈਡ ਹੈਂਡਜ਼
ਨੂੰ ਆਪਿ ਸਵਚ ਕੱਪਲ ਕਰੋ। ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਕਈਂ ਵਾਰ
ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਿਰਸਵਿ ਲਾਇਨ ਦੇ ਲਈ
ਵਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ (ਿਪਲਾਈ) ਲਾਇਨਾਂ
ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਾਰ, ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ''ਿਰਸਵਿ'' ਅਤੇ
''ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ'' ਸ਼ਬਦ ਉਕੇਰ ਦੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਤਿਵੀਰ 6.6 ਦੇਿੋ।

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਟਰਰੇਲਰ
ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿਰਸਵਿ ਲਾਇਨ ਸਵਚ ਭੇਜ ਸਦੱਤਾ
ਜਾਵੇ ਗ ਾ। ਟਰਰੇ ਲ ਰ ਦੀਆਂ ਿਪਸਰੰ ਗ ਬਰਰੇ ਕ ਾਂ (ਪਾਰਸਕੰ ਗ ਬਰਰੇ ਕਾਂ ) ਨੂੰ
ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ
ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਹਵਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਨਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਪਸਰੰਗ
ਬਰਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਿੱੁਲਹਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਏਅਰ ਲਾਇਨ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਰਲ
ੇ ਰਾਂ ਸਵਚ ਿਪਸਰੰਗ ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ
ਟੈਂਕ ਸਵਚਲੀ ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਟ ਬਰਰੇਕ
ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰੇਰਲਰ ਦੇ ਪਹੀਏ ਿੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਘੰੁਮਣਗੇ। ਜੇ
ਤੁਿੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜੋੜ ਸਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਵਾਹਨ ਤਾਂ ਚਲਾ
ਲਵੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ
ਬਹੁਤ ਿਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਾਲਵ
ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ (ਟਰੈਕਟਰ ਪਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਵ) ਦੇ ਸਨਯੰਤਰਣ ਨੂੰ
ਚਲਾ ਕੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਬਰਰੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ
ਹੇਠਲੇ ਸਗਅਰ ਦੇ ਸਵਚ ਉਨਹਾਰਂ ਦੇ ਸਵਰੱੁਧ ਹੌਲੀ ਸਜਹਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਕੇ
ਦੇਿੋ।
ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਚ ''ਡੈਡ ਏਂਡ'' ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਕਪਲਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਜਨਹਰਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਿਮੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨੂੰ ਕਪਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਸਵਚ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋਸੜਆ
ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਿ ਿਮੇਂ ਡੰਮੀ ਕਪਲਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਡੰਮੀ ਕਪਲਰਜ਼
ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ, ਕਈਂ ਵਾਰ ਗਲੈਡ ਹੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਿ ਸਵਚ ਜੋਸੜਆ
ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ (ਕਪਸਲੰਗ ਉਪਰ ਸਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਿਾਰ)। ਹਵਾ ਦੀ
ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਿਾਫ਼ ਰੱਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

6.2.6 – ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਟੈਂਕ
ਹਰੇਕ ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟਰ ਡਾਲੀ ਦੇ ਸਵਚ ਇਕ ਜਾਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹਵਾ ਦੇ
ਟੈਕ
ਂ ਲੱਗੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ (ਪੂਰਤੀ) ਦੀ ਲਾਇਨ ਦੁਆਰਾ
ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਰਰੇਲਰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ
ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਤੱਕ ਰੀਲੇਅ ਵਾਲਵਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਭੇਸਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਿਰਸਵਿ ਲਾਇਨ ਸਵਚਲਾ ਦਬਾਓ ਦੱਿਦਾ ਹੈ ਸਕ ਰੀਲੇਅ ਵਾਲਵਜ਼ ਨੂੰ
ਸਕੰਨਾ ਦਬਾਓ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਰਸਵਲ
ਲਾਇਨ ਸਵਚਲਾ ਦਬਾਓ ਬਰਰੇਕ ਪੈਡ ਦੁਆਰਾ ਸਨਯੰਸਤਰਰਤ (ਅਤੇ ਟਰਰੇਲਰ
ਦੀ ਹੈਂਡ ਬਰਰੇਕ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ 6.6
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ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਸਵਚ
ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਸਦਓ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਅਸਜਹਾ ਹੋਣ ਸਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ
ਬਰਰੇਕਾਂ ਿਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਰੇਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸਵਚ ਇਕ ਸਨਕਾਿੀ
ਵਾਲਵ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਾਲੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸਵਚ ਆਟੋਮੈਸਟਕ ਡਰਰੇਨ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਹ
ਬਹੁਤੀ ਨਮੀਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਿੇਗਾ। ਇਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ
ਹੋਣ ਲਈ ਸਨਕਾਿੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਿੋਲਹਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6.2.7 – ਬੰਦ-ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਸ਼ੱਟ-ਆਫ਼) ਵਾਲਵਜ਼
ਬੰਦ-ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲਵਜ਼ ਨੂੰ ਉਨਹਰਾਂ ਟਰਰਲ
ੇ ਰਾਂ ਦੇ ਸਪਛਲੇ ਪਾਿੇ ਿਰਸਵਿ
ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਸਜਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਚਣ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਵਾਲਵਜ਼, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰਰੇਲਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਸਚਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਿ ਿਮੇਂ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਗਆ ਸਦੰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ
ਵਾਲਵਜ਼ ਿੁੱਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਿਵਥਾ ਸਵਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਆਿਰੀ ਟਰਰੇਲਰ
ਦੇ ਸਪੱਛੇ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਵਜ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਹਨ।

6.2.8 – ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਸਰਰਵਸ, ਪਾਰਰਕੰਗ, ਅਤੇ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰੇਕਾਂ
ਨਵੇਂ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਿਪਸਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ
ਤਰਹਰਾਂ ਹਨ। ਵੈਿੇ, 1975 ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਨਵਰਟਰ ਡਾਲੀਜ਼
ਅਤੇ ਟਰਰੇਲਰ ਉਨਹਰਾਂ ਲਈ ਿਪਸਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ
ਵਾਹਨ ਸਜਨਹਰਾਂ ਦੇ ਸਵਚ ਿਪਸਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨਹਰਾਂ ਸਵਚ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਟੈਂਕ ਸਵਚ
ਿਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ
ਲਾਇਨ ਸਵਚ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਉਿ ਿਮੇਂ ਆਪਾਤਾਕਲੀਨ
ਬਰਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਰਾਂ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਸਵਚ ਪਾਰਸਕੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਨਾੱਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਿੱਸਚਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਰੇਲਰ ਦਾ ਿੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰੇਕ ਲੱਗ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਲਾਇਨ ਦੇ ਸਵਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਿਾਵ
ਹੋਣ ਤੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰੇਰਲਰ
ਦੀਆਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਬਰਕਾਂ
ਰੇ ਕੇਵਲ
ਉਿ ਿਮੇਂ ਤੱਕ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਟੈਂਕ ਸਵਚ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਵਚ ਹਵਾ ਸਰਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਰਰੇਕਾਂ
ਲੱਗਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਿ ਕਰਕੇ ਇਹ ਿੁਰੱਸਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਜਦੋਂ ਿਪਸਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਰਵੇ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਨੂੰ
ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਪਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਕਾਂ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਉਪਭਾਗ 6.2
ਆਪਣਾ ਰਗਆਨ ਟੈਸਟ ਕਰੋ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਿਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਰੇਲਰ ਹੈਂਡ ਵਾਲਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਸਕ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਿਰਸਵਿ ਲਾਇਨ ਸਕਿ ਕੰਮ ਵਾਿਤੇ ਹੈ।
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਵਾ ਦੀ ਲਾਇਨ ਸਕਿ ਵਾਿਤੇ ਹੈ?
ਿਪਸਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਰਵੇ ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲਵਜ਼ ਸਕੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਪਰਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਿਟ ਸਵਚ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਨਹਰਾਂ ਿਾਸਰਆਂ
ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਦੇ, ਉਪਭਾਗ 6.2 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹਰੋ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਿੀਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਸਸ਼ਸ਼
ੋ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ
ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਿਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾ ਿਕੋ। ਇਿ
ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਰਿਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਸਵਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਹਵਾ ਦੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ
ਸਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਾਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।
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6.3 – ਐਂਟੀਲੌਿ ਬਰਹੇਕਿੰਗ ਪਰਹਣਾਲੀਆਂ
6.3.1 – ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਦੇ ਰਵਚ ABS (ਏ ਬੀ ਐਸ) ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
•

•

•

1 ਮਾਰਚ 1998 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਿਾਰੇ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਅਤੇ
ਕਨਵਰਟਰ ਡਾਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਵਚ ABS ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਿੇ, ਇਿ
ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਬਣੇ ਕਈਂ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟਰ ਡਾਲੀਆਂ
ਦੇ ਸਵਚ ਿਵੈਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ABS ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ।
ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੂਹਰਲੇ ਜਾਂ ਸਪਛਲੇ ਸਕਨਾਰੇ ਦੇ ਿੱਬੇ ਸਕਨਾਰੇ ਤੇ
ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ABS ਦੀ ਿਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਬਲਬ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਿਵੀਰ 6.7 ਦੇਿੋ। 1 ਮਾਰਚ, 1998 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ
ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਾਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਵਚ ਿੱਬੇ ਪਾਿੇ ਬਲਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ।
ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਸਵਚ, ਇਹ ਦਿਣਾ
ੱ
ਕਸਠਨ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਯੂਸਨਟ ਦੇ ਸਵਚ ABS ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ। ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਸਪਛਲੇ ਪਾਿੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ
ਅਤੇ ECU (ਈ ਿੀ ਯੂ) ਨੂੰ ਦੇਿਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਿੋ।
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6.3.2 – ABS ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਰੇਕ ਲਗਾਉਣੀ
•

•

•

•
•

•

~

•

•

ABS ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਧਾਰਣ ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ ਸਵਚ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਇਕ ਵਾਧਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ
ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਰਕ
ੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿਧਾਰਣ ਿਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ
ਜਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ABS ਕੇਵਲ ਉਿ ਿਮੇਂ ਸਕਰਆਸ਼ੀਲ
ਰ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਪਹੀਏ ਜਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕ ABS ਵਾਹਨ ਦੇ ਰੁਕਣ ਸਵਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ
ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਰਰੇਕ
ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਨਯੰਤਰਣ ਹੇਠਾਂ ਰਿਣ
ੱ
ਸਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ABS ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਸਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕਸਪਊ
ੰ ਟਰ ਿਿ
ਂੈ ਰ, ਬਰਸਕ
ਰੇ ਗ
ੰ ਦੇ ਦਬਾਓ
ਨੂੰ ਇਕ ਿੁਰਸਿਅਤ
ੱ
ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਿੀ
ੁ ਂ ਵਾਹਨ ਉੱਪਰ
ਆਪਣਾ ਸਨਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰਿਦ
ੱ ੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ABS ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੇਵਲ 1 ਐਕਿਲ ਦੇ
ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਰਕ
ਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ
ਵਾਹਨ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਨਯੰਤਰਣ ਸਦੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਸਵਚ ABS ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਗੱਲ ਦੀ ਘੱਟ
ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਟਰਰੇਲਰ ਝੂਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿਟੀਅਸਰੰਗ
ਉੱ ਪ ਰ ਆਪਣਾ ਸਨਯੰ ਤ ਰਣ ਗੁ ਆ ਸਦੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟਰੈ ਕ ਟਰ ਦਾ
ਜੈਕਨਾਇਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਦਓ (ਜੇ ਤੁਿੀਂ
ਅਸਜਹਾ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਤੁਿੀਂ
ਸਨਯੰਤਰਣ ਵਾਪਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ।
ਜਦੋਂ ਤੁ ਿ ੀਂ ABS ਨਾਲ ਯੁ ਕ ਤ ਟਰੈ ਕ ਟਰ-ਟਰਰੇ ਲ ਰ ਦੇ ਜੋ ੜ ਨੂੰ
ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਿ ਤਰਹਰਾਂ ਬਰਰੇਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਵਚ:
— ਬਰਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਓਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਸਜੰਨੀ ਸਕ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਸਨਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ
ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
— ਇਿ ਿੰਦਰਭ ਦੇ ਸਬਨਾਂ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਰੇਲਰ
ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਵਚ ABS ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਬਰਰੇਕ ਲਗਾਓ।
— ਸਜਵੇਂ ਤੁਿੀਂ ਧੀਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਰੇਲਰ
ਵੱਲ ਸਧਆਨ ਸਦਓ ਅਤੇ (ਜੇ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨਾ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਹੈ)
ਸਨਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬਰਰੇਕਾਂ ਛੱਡ ਸਦਓ।
ਯਾਦ ਰੱਿੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ABS ਦੇ ਸਵਚ ਿਰਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨਯਮਤ ਬਰਰੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਵਾਹਨ ਚਲਾਓ, ਪਰ ਜਲਦੀਹੀ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੀ ਿਰਸਵਿ ਕਰਵਾ
ਲਵੋ।
ABS ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਸਹ ਕੇ ਸਪੱਛਾ
ਕਰਨ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਸਗਆ ਨਹੀਂ ਸਦੰਦਾ
ਹੈ।

6.4 – ਿਪਕਲੰਗ ਅਤੇ ਅਨਿਪਕਲੰਗ
ਤਸਵੀਰ 6.7
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ਿਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਸਕਿ ਤਰਹਰਾਂ ਕਪਸਲੰਗ ਅਤੇ ਅਨਕਪਸਲੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਿ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੁਸਨਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕਪਸਲੰਗ ਅਤੇ ਅਨਕਪਸਲੰਗ ਬਹੁਤ ਿਤਰਨਾਕ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਕਪਸਲੰਗ
ਅਤੇ ਅਨਕਪਸਲੰਗ ਦੇ ਆਮ ਪੜਾਅ ਹੇਠਾਂ ਿੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਿਵੱਿ ਸਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਿ ਕਰਕੇ ਉਿ ਟਰੱਕ(ਕਾਂ)
ਦੀ ਕਪਸਲੰਗ ਅਤੇ ਅਨਕਪਸਲੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣ ਲਵੋ ਸਜਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਿੀਂ
ਚਲਾਓਗੇ।

6.4.1 – ਟਰੈਕਟਰ-ਸੈਮੀਟਰਰੇਲਰਾਂ ਦੀ ਕਪਰਲੰਗ
ਕਰਨੀ
ਕਦਮ 1: ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ ਦੀ ਜਾਂਚ
•
•
•

•

ਨੁਕਿਾਨੇ/ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸਹੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਰੱਸਿਆ ਿਮਾਨ
ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਹੈ, ਫਰਰੇਮ ਆਸਦ ਦੇ ਸਵਚ ਸਕਿੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਰੇੜਾਂ
ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਸਜਿ ਤਰਹਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ
ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਗਰਰੀਿ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੇ
ਗਰਰੀਿ ਲਾ ਕੇ ਰੱਿਣ ਸਵਚ ਅਿਫ਼ਲ ਰਸਹਣ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ
ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਰਗੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਟੀਅਸਰੰਗ
ਦੀਆਂ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਕੀ ਪੰਜਵਾਂ-ਪਹੀਆ ਕਪਸਲੰਗ ਦੇ ਲਈ ਿਹੀ
ਅਵਿਥਾ ਸਵਚ ਹੈ:
— ਪਹੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਪਛਲੇ ਪਾਿੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਝਸਕਆ
ੁ
ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
— ਇਿਦੇ ਜਾਅਜ਼ (ਮੂੰਹ) ਿੁੱਲਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
— ਿੇਫ਼ਟੀ ਅਨਲੌਸਕੰਗ ਹੈਂਡਲ, ਆਟੋਮੈਸਟਕ ਲੌਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸਵਚ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
— ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਲਾਇਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ-ਪਹੀਆ ਹੈ, ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਇਕ ਤਾਲਾਬੰਦ ਹੈ।
— ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਸਕੰਗਸਪਨ ਮੁੜੀ ਹੋਈ
ਜਾਂ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਦਮ 2: ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ
ਲਗਾਓ
•
•
•

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਿ ਪਾਿ ਦਾ ਿੇਤਰ ਿਾਫ਼ ਹੈ।
ਇਿ ਬਾਰੇ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਹੋਵੋ ਸਕ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਪਹੀਏ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੇ ਹਨ
ਜਾਂ ਿਪਸਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ (ਜੇ ਹੈ) ਸਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ
ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਹੈ।

ਕਦਮ 3: ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਵਸਥਾ ਰਵਚ ਰਲਆਓ
•

•

•

•
•

ਉਿ ਿਮੇਂ ਤੱਕ ਸਪਛਾਂਹ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਵਾਂ-ਪਹੀਆ ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ।
ਟਰਰੇਲਰ ਸਵਚ ਟੱਕਰ ਨਾ ਮਾਰੋ।

ਪਾਰਸਕੰਗ ਬਰਰੇਕ ਲਗਾਓ
ਟਰਰਾਂਿਸਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਨਊਟਰਲ ਸਵਚ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 6: ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
•

•

ਟਰੇਰਲਰ ਇੰਨਾ ਸਕ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ
ਇਿਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਪਛਾਂਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਸਜਹਾ ਉੱਚਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਜਿ ਤਰਹਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰੋ।
(ਜੇ ਟਰਰੇਲਰ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਰੇਲਰ
ਦੇ ਨੋਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਿਕਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਟਰਰੇਲਰ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਉੱਚਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਇਿਦੀ ਕਪਸਲੰਗ ਿਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ
ਹੋਵੇ।)
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਸਕੰਗਸਪਨ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ-ਪਹੀਆ ਇੱਕੋ ਲਾਇਨ ਸਵਚ
ਹਨ।

ਕਦਮ 7: ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ
•
•
•

ਗਲੈਡ ਹੈਡ
ਂ ਿੀਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ
ਹਵਾ ਦੀ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਟਰੇਰਲਰ ਦੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਗਲੈਡ ਹੈਂਡ ਦੇ
ਨਾਲ ਜੋੜੋ।
ਗਲੈਡ ਹੈਡ
ਂ ਿੀਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਿਰਸਵਿ ਏਅਰ
ਦੀ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਿਰਸਵਿ ਗਲੈਂਡ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਸਪੱਛੇ
ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸਲਆਉਂਸਦਆਂ ਉਹ ਸਮੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕਦਮ 8: ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
•

•
•

ਟਰੈ ਕ ਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱ ਧੇ ਟਰੇਰ ਲ ਰ ਦੇ ਿਾਹਮਣੇ ਸਲਆਓ। (ਕਦੇਂ ਵੀ
ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸਕਿੇ ਅਸਜਹੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਧੱਕੋ ਸਜਿ ਕਾਰਨ
ਤੁਿੀਂ ਟਰੇਰਲਰ ਨੂੰ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਦਓ ਅਤੇ ਲੈਂਸਡੰਗ ਸਗਅਰ
ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਦਓ)
ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੀਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਸਦਆਂ, ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਿੇ ਹੇਠਾਂ
ਵੱਲ ਦੇਿਸਦਆਂ ਆਪਣੀ ਅਵਿਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 4: ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਹਨ ਰਪਛਾਂਹ ਕਰੋ
•

ਕਦਮ 5: ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਕਰੋ

•
•

ਕੈਬ ਸਵਚੋਂ, ''ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ'' ਦੀ ਨਾੱਬ ਨੂੰ ਧੱਕੋ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ
ਪਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ''ਆਪਾਤਾਕਾਲੀਨ'' ਤੋਂ ''ਿਧਾਰਣ''
ਦੀ ਅਵਿਥਾ ਵੱਲ ਘੁਮਾ ਸਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ
ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ ਿਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਿ ਿਮੇਂ ਤੱਕ
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।
ਕਰਾਿ ਹੋਈਆਂ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
— ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਿੁਣ ਿਕੋ।
— ਟਰੇਰਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਟਰਰੇਲਰ
ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਿੁਣੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਿ ਿਮੇਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ
ਸਹੱਲਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਸਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਿ ਿਮੇਂ ਹਵਾ
ਦੇ ਸਨਕਲਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
— ਹਵਾ ਸਵਚ ਸਕਿ ਤਰਹਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲਈ ਏਰਰਅਰ ਬਰਰੇਕ
ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦਬਾਓ ਦੀ ਗੇਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਹੋਵੋ ਸਕ ਟਰੇਰਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਇਹ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ ਿਧਾਰਣ ਤੱਕ ਹੈ।
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ਕਦਮ 9: ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰੋ
''ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ'' ਦੀ ਨਾੱਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਸਿੱਚੋ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੋਟ
ਰ ਕ
ੈ ਸ਼ਨ
ਵਾਲਵ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ''ਿਧਾਰਣ'' ਤੋਂ ''ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ'' ਵੱਲ ਮੋੜੋ।

ਕਦਮ 14: ਰਬਜਲਈ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀਆਂ
ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ
•

ਕਦਮ 10: ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਜਾਓ

•

•
•

•

•

ਸਪੱਛੇ ਸਲਜਾਉਣ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਗਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਸਕੰਗਸਪਨ ਸਵਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ
ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।
ਜਦੋਂ ਸਕੰਗਸਪਨ ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ ਤੇ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੁੱਕ ਜਾਓ।

ਕਦਮ 11: ਜੋੜ ਦੀ ਸੁਰੱਰਖਆ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
•
•

ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਦੇ ਲੈਸਂ ਡੰਗ ਸਗਅਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਸਜਹਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁਕ
ੱ ।ੋ
ਜਦੋਂ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੌਕ ਅਵਿਥਾ ਸਵਚ ਹੋਣ ਤਾਂ
ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਸਜਹਾ ਅਗਾਂਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਸਚਆ ਜਾ ਿਕੇ
ਸਕ ਟਰਰੇਲਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਸਗਆ ਹੈ।

ਕਦਮ 12: ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਕਰੋ
•
•
•

ਟਰਰਾਂਿਸਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਨਊਟਰਲ ਸਵਚ ਕਰੋ।
ਪਾਰਸਕੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।
ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਦਓ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ
ਜੋ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਈ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਨਾ।

ਕਦਮ 13: ਕਪਰਲੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ
•
•

•
•
•
•

ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਲੈਸ਼ਲਾਇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਇਹ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ ਦੇ
ਸਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ ਸਕ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ (ਸਕੰਗਸਪਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਰਰੇਲਰ ਬਹੁਤ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਸਢੱਲਾ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ)।
ਟਰੇਰਲਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ ਦੇ ਸਪਛਲੇ ਪਾਿੇ ਵੱਲ
ਦੇਿੋ। ਇਹ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਪੰਜਵਾ-ਪਹੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਕੰਗਸਪਨ
ਦੀ ਸ਼ੈਂਕ ਦੇ ਆਿ ਪਾਿ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਲੌਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੀਵਰ ''ਲੌਕ'' ਕੀਤੀ ਅਵਿਥਾ
ਸਵਚ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋਂ ਸਕ ਿੁਰੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਅਰਲ ਲਾਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਲੀਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਿਹੀ ਅਵਿਥਾ ਸਵਚ ਹੈ। (ਕੁਝ ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ ਸਵਚ
ਪਕੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਸਟਕਾਣੇ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।)
ਜੇ ਕਪਸਲੰਗ ਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਯੂਸਨਟ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨਾਲ
ਚਲਾਓ; ਇਿਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਓ।
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ਸਬਜਲਈ ਤਾਰ ਨੂੰ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਸਵਚ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਦੀ
ਪਕੜ ਨੂੰ ਕੱਿੋ।
ਸਕਿੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਿਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਬਜਲਈ ਲਾਇਨਾਂ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਇਹ ਿਸਨਸ਼ਸਚਤ
ੁ
ਕਰੋ ਸਕ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਵਾਹਨ
ਦੇ ਸਕਿੇ ਤਰਹਾਰਂ ਦੇ ਸਹਲ
ੱ ਰਹੇ ਸਹਸੱ ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਣਗੀਆ।ਂ

ਕਦਮ 15: ਮੂਹਰਲੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੋ
(ਲੈਂਰਡੰਗ ਰਗਅਰ)
•
•
•
•

ਲਂਸੈ ਡੰਗ ਸਗਅਰ ਨੂੰ ਚੁਕ
ੱ ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਸਗਅਰ ਰੇਜ
ਂ
(ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ
ਉੱਚ ਸਗਅਰ ਰੇਂਜ ਵੱਲ ਬਦਲੀ ਕਰੋ।
ਲੈਂਸਡੰਗ ਸਗਅਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ। (ਲੈਂਸਡੰਗ ਸਗਅਰ ਨੂੰ
ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਸਵਚ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਹਨ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਇਹ
ਰੇਲਰੋਡ ਟਰਰੈਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਿਕਦਾ ਹੈ।)
ਲੈਂਸਡੰਗ ਸਗਅਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੈਂਕ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਿੁਰੱਸਿਅਤ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਕਾਣੇ ਸਿਰ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਟਰਰੇਲਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ:
— ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫਰਰੇਮ ਦੇ ਸਪਛਲੇ ਸਹੱਿੇ ਅਤੇ ਲੈਂਸਡੰਗ ਸਗਅਰ ਦੇ
ਸਵਚਕਾਰ ਿਹੀ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। (ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਿਨੂੰ ਲੈਂਸਡੰਗ ਸਗਅਰ ਦੇ ਸਵਚ ਨਹੀਂ
ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।)
ੱ ੇ
— ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਸਹਿ
ਅਤੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਸਹੱਿੇ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਿਾਲੀ
ਥਾਂ ਹੈ।

ਕਦਮ 16: ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਵਹਰੀਲ ਚੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਦਓ
ਵਹਰੀਲ ਚੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਦਓ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਿ ਸਦਓ।

6.4.2 – ਟਰੈਕਟਰ-ਸੈਮੀਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਅਨਕਪਰਲੰਗ
ਕਰਨੀ

ਕਦਮ 5: ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਰਬਜਲਈ ਤਾਰ ਦਾ
ਸੰਪਰਕ ਖਤਮ ਕਰੋ

ਹੇਠ ਸਲਿੇ ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਪਸਲੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ
ਸਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

•

ਕਦਮ 1: ਰਰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਵਸਥਾ ਰਵਚ ਰਲਆਓ

•

•
•

ਇਹ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਪਾਰਸਕੰਗ ਦੇ ਿੇਤਰ ਦੀ ਿਤਹਰਾ ਟਰਰੇਲਰ
ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਿਸਹ ਿਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਰਰੇਲਰ ਨਾਲ ਇਕੋ ਰੇਿਾ ਸਵਚ ਸਲਆਓ। (ਸਕਿੇ ਕੋਣ
ਤੇ ਸਿੱਚਣਾ ਲੈਂਸਡੰਗ ਸਗਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਿਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਿਕਦਾ ਹੈ)

ਕਦਮ 2: ਲੌਰਕੰਗ ਜਾਅਜ਼ ਉੱਪਰ ਪਏ ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਘਟਾਓ
•
•
•

ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ
ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਹਲਕਾ ਸਜਹਾ ਸਪੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ ਦੇ ਲੌਸਕੰਗ ਜਾਅਜ਼
ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਘਟਾਓ (ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ ਦੇ
ਲੌਸਕੰਗ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।)
ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੰਗਸਪਨ ਦੇ ਉਲਟ ਧੱਕ ਸਰਹਾ ਹੋਏ ਉਿ ਿਮੇਂ
ਪਾਰਸਕੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਦਓ। (ਇਹ ਸਰੱਗ ਨੂੰ ਲਾਸਗੰਗ ਜਾਅਜ਼
ਦੇ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਿੇਗਾ।)

ਕਦਮ 3: ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਕ ਕਰੋ
ਜੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਸਵਚ ਿਪਸਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਬਾਰੇ
ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਟਰੇਰਲਰ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਚੋਕ ਲਗਾਓ। (ਟਰੇਰਲਰ
ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਟੈਂਕ ਸਵਚੋਂ ਹਵਾ ਸਨਕਲ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਸਜਿ ਨਾਲ ਇਿਦੀਆਂ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰੇਕਾਂ ਹੱਟ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਨਾਂ ਟਰੇਰਲਰ
ਸਰੜ ਿਕਦਾ ਹੈ।)

ਕਦਮ 4: ਲੈਂਰਡੰਗ ਰਗਅਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰੋ
•
•

ਜੇ ਟਰਰੇਲਰ ਿਾਲੀ ਹੈ, ਲੈਂਸਡੰਗ ਸਗਅਰ ਨੂੰ ਉਿ ਿਮੇਂ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਕਰੋ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।
ਜੇ ਟਰਰੇਲਰ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਂਸਡੰਗ ਸਗਅਰ ਦੁਆਰਾ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੈਂਕ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ
ਸਗਅਰ ਦੇ ਸਵਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਸਤਸਰਕਤ ਘੁਮਾਓ ਸਦਓ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ
ਤੋਂ ਕੁਝ ਭਾਰ ਘਟਾ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ। (ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ ਤੋਂ ਨਾ ਚੁਕ
ੱ ।ੋ )
ਇਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ:
— ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ ਦੀ ਅਰਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆਿਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
— ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਪਲ ਲਗਾਉਣਾ ਆਿਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

•

ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਰੇਲਰ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕਰੋ। ਹਵਾ ਦੀ ਲਾਇਨ ਦੇ
ਗਲੈਡ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਕੈਬ ਦੇ ਸਪੱਛੇ ਸਦੱਤੇ ਡੰਮੀ ਕਪਲਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਦਓ
ਜਾਂ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਿ ਸਵਚ ਜੋੜ ਸਦਓ।
ਸਬਜਲਈ ਤਾਰ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਲਟਕਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ
ਸਵਚ ਨਮੀ ਨਾ ਦਾਿਲ ਹੋ ਿਕੇ।
ਇਹ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਲਾਇਨਾਂ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਿਮੇਂ ਨੁਕਿਾਨਗਰਿਤ
ਰ
ਨਾ
ਹੋ ਜਾਣ।

ਕਦਮ 6: ਪੰਜਵਾਂ-ਪਹੀਆ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ
•
•
•

ਰੀਲੀਜ਼ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਲੌਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰੋ।
ਰੀਲੀਜ਼ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ''ਿੁੱਲਾ'' ਅਵਿਥਾ ਦੇ ਸਵਚ ਸਿੱਚੋ।
ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰੜ ਪੈਂਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਵਚ ਗੰਭੀਰ ਿੱਟ ਤੋਂ ਬੱਚਣ
ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਪਛਲੇ ਪਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਿੋ।

ਕਦਮ 7: ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਰਵਚ ਟਰਰੇਲਰ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਲੈ ਜਾਓ।
•
•

ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਿ ਿਮੇਂ ਤੱਕ ਅਗਾਂਹ ਸਲਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਵਾਂਪਹੀਆ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫਰਰੇਮ ਨੂੰ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੋਕ ਸਦਓ (ਇਹ ਲੈਂਸਡੰਗ
ਸਗਅਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਵਚ ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਡੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।)

ਕਦਮ 8: ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਕਰੋ
•
•

ਪਾਰਸਕੰਗ ਬਰਰੇਕ ਨੂੰ ਲਗਾਓ।
ਟਰਰਾਂਿਸਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਨਉਟਰਲ ਸਵਚ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 9: ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
•
•

ਿਸਨਸ਼ਸਚਤ
ੁ
ਕਰੋ ਸਕ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਨੂੰ ਿਸਹਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਲੈਂਸਡੰਗ ਸਗਅਰ ਨੁਕਿਾਨਗਰਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਦਮ 10: ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਰਰੇਲਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਲਜਾਓ
•
•

ਪਾਰਸਕੰਗ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ।
ਿੇਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਿ ਿਮੇਂ ਤੱਕ ਅਗਾਂਹ
ਚਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਣਦਾ।
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ਉਪਭਾਗ 6.3 ਅਤੇ 6.4
ਆਪਣਾ ਰਗਆਨ ਟੈਸਟ ਕਰੋ

1.
2.
3.
4.

5.
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-J.__Lcr''.}J _Ji_ -~

ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਇਿਨੂੰ ਕਪਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਿ ਿਮੇਂ
ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਿਕਦਾ ਹੈ?
ਕਪਸਲੰ ਗ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉੱ ਪ ਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇ ਠ ਲੇ ਪੰ ਜ ਵੇਂ - ਪਹੀਏ ਦੇ
ਸਵਚਕਾਰ ਸਕੰਨੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਸਕ ਕੀ ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ ਦੇ ਸਵਚ ਸਕੰਗਸਪਨ ਲੌਕ ਹੋ
ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਛਾਂਹ ਵੱਲ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ?
ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਂਸੈ ਡੰਗ ਸਗਅਰ ਨੂੰ ਉਿ ਿਮੇਂ ਤੱਕ
ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ। ਿਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿ ਤਰਹਰਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਵਚ
ਐਂਟੀਲੌਕ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ?
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ਇਹ ਪਰਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਿਟ ਸਵਚ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਨਹਰਾਂ ਿਾਸਰਆਂ
ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਪਭਾਗ 6.3 ਅਤੇ 6.4 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹਰੋ।
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

6.5 – ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਿਰਨੀ
ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਗ 2 ਸਵਚ ਵਰਣਨ
ਕੀਤੀ ਗਈ 7-ਕਦਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰਰਸਕਰਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਕਹਰੇ
ਵਾਹਨ ਦੇ ਮੁ ਕ ਾਬਲੇ ਜੋ ੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਸਵਚ ਜਾਂ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਇਰ,
ਪਹੀਏ, ਲਾਇਟਾਂ, ਸਰਫ਼ਲੈਕਟਰਜ਼, ਆਸਦ) ਇਿ ਸਵਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਸਵਚਾਰੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਤਸਵੀਰ 6.8
•

•

6.5.1 – ਆਸ ਪਾਸ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਤਰਰਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਿੈਕਸ਼ਨ 2 ਸਵਚ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਇਨਹਰਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ।

ਕਪਰਲੰਗ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ
•

ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ (ਹੇਠਲੇ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
— ਕੀ ਇਹ ਫਰਰੇਮ ਸਵਚ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ
ਸਗਆ ਹੈ।
— ਇਿਦੇ ਕੋਈ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨੁਕਿਾਨੇ ਸਹੱਿੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
— ਇਿ ਸਵਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗਰਰੀਿ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
— ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ
ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਯੋਗ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
— ਲੌਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਅਜ਼ ਸ਼ੈਂਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨ ਨਾ
ਸਕ ਸਕੰਗਸਪਨ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ। ਤਿਵੀਰ 6.8 ਦੇਿੋ।
— ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਿਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਰੱਿੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ
ਅਰਲ/ਤਾਲਾ ਲੱਸਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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•

ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ (ਉੱਪਰੀ) ਨੂੰ ਦੇਿੋ।
— ਗਲਾਇਡ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ
ਫਰਰੇਮ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ।
— ਸਕੰਗਸਪਨ ਨੁਕਿਾਨਗਰਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰੇਰਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜਲਈ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਰੋ।
— ਸਬਜਲਈ ਤਾਰ ਿਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਕੀਤੀ
ਹੋਈ ਹੈ।
— ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਿਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲੈਡ ਹੈਂਡ ਨਾਲ
ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਸਕਿੇ ਤਰਹਰਾਂ ਹਵਾ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਹ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਿਲੈਕ ਨਾਲ ਿਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
— ਿਾਰੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਨੁਕਿਾਨ ਤੋਂ ਰਸਹਤ ਹਨ।
ਿਲਾਇਸਡੰਗ ਵਾਲੇ ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ।
— ਿਲਾਇਡ ਨੁਕਿਾਨਗਰਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੱਿੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨਹੀਂ
ਹਨ।
— ਇਿ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਰਾਂ ਗਰਰੀਿ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
— ਲੌਸਕੰਗ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਸਪਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਂ ਸਿਰ
ਲੌਕਡ ਹਨ।
— ਜੇ ਹਵਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕਿੇ ਵੀ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾ
ਦੇ ਸਰਿਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ।
— ਪੰਜਵਾਂ-ਪਹੀਆ ਇੰਨਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕ ਮੋੜਾਂ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਫਰਰੇਮ ਲੈਂਸਡੰਗ ਸਗਅਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਟਕਰਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੈਬ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗੀ।

ਲੈਂਰਡੰਗ ਰਗਅਰ
•
•
•

•

ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਰਂ ਚੱਸੁ ਕਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਿਦਾ ਕੋਈ ਸਹੱਿਾ ਗੁਮ
ੰ ਨਹੀਂ ਹੈਅਤੇ
ਇਹ ਮੁਸੜਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਤਰਹਰਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਿਾਨਗਰਰਿਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰਰੈਂਕ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ।
ਜੇ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਸਕਿੇ ਤਰਹਰ ਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਜਾਂ
ਹਾਈਡਰਰੋਸਲਕ ਦੇ ਸਰਿਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ।

6.5.2 – ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

•

ਿੈਕਸ਼ਨ 5.3 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਹਰਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ: ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ।
ਹੇਠ ਸਲਸਿਆ ਿੈਕਸ਼ਨ ਇਿ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਜੋੜੇ ਗਏ
ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਚ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਕਿ ਤਰਹਾਰ ਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਸਜਵੇਂ ਤੁਿੀਂ ਵੀ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਸਵਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਿੀ, ਦੋਹਰੇ
ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ ਟਰਰੇਲਰ ਸਵਚ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਉਿੇ ਤਰਹਰਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
•

•

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਰਕ ਹਵਾ ਸਾਰੇ ਟਰਰਲ
ੇ ਰਾਂ ਰਵਚ ਵਰਹ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਸਕੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਪਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਇਹ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕਰੋ ਸਕ ਇਹ
ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਿਧਾਰਣ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਪਹੁੰਚਣ ਸਦਓ, ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ''ਟਰੇਰਲਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ''
ਵਾਲੀ ਨਾੱਬ ਨੂੰ ਧੱਕ ਸਦਓ। ਇਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ
(ਿਪਲਾਈ) ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਸਵਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਰਸਵਿ ਲਾਇਨ
ਨੂੰ ਹਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਹੈਂਡ ਬਰਰੇਕ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਰਗ ਦੇ ਸਪਛਲੇ ਪਾਿੇ ਤੇ ਜਾਓ। ਆਿਰੀ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ
ਸਪਛਲੇ ਪਾਿੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਿੋਲਹਰੋ। ਤੁਿੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਸਨਕਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿੁਣੋਗੇ,
ਸਜਿ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਪੂਰੀ ਪਰਰਣਾਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਪਈ
ਹੈ। ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਲਾਇਨ ਦੇ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਦਓ। ਿਰਸਵਿ
ਲਾਇਨ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਿੋਲਹਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਦਬਾਓ ਿਾਰੇ
ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਸਵਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਟੈਿਟ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਸਕ
ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਦੀ ਹਂਡ
ੈ ਬਰੇਕ
ਰ ਜਾਂ ਿਰਸਵਿ ਬਰੇਕ
ਰ ਦਾ ਪੈਡਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ), ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਦਓ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਦੋਵੇਂ
ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਸਵਚੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਨਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਿੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਟਰਰੇਲਰ(ਰਾਂ) ਅਤੇ ਡਾਲੀ(ਆਂ) ਦੇ ਸਵਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦ
ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲਵ ਿੁਲ
ੱ ਹਰੀ ਅਵਿਥਾ ਸਵਚ ਹਨ। ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ ਦੇ ਕਮ
ੰ ਕਰਨ
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਹਵਾ ਸਪੱਛੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ।
ਟਰੈਕਟਰ ਪਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਦੇ ਹਵਾ ਦੀ ਬਰੇਕ
ਰ ਵਾਲੀ ਪਰਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰੋ। (ਭਾਵ,
ਿਧਾਰਣ ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ''ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ''
ਵਾਲੀ ਨਾੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਦਓ।) ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਦਓ।
ਟੈਕ
ਂ ਾਂ ਦੇ ਸਵਚ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਰਰਕ
ੇ ਪੈਡਲ
ਤੇ ਕਈਂ ਵਾਰ ਪੈਰ ਨੂੰ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਚੁੱਕ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਓ
ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਦੱਿੀ ਗਈ ਦਬਾਓ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਹਵਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਨਯੰਤਰਣ (ਇਿਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ
ਪਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਸਹੰਦੇ ਹਨ) ਬਾਹਰ ਸਨਕਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ''ਿਧਾਰਣ'' ਦੀ ਅਵਿਥਾ ਤੋਂ ''ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ''
ਅਵਿਥਾ ਸਵਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)। (ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 20
ਤੋਂ 45 psi ਦੀ ਰੇਜ
ਂ ਸਵਚ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।)
— ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਿਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰ ਹੌਜ਼ ਜਾਂ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਬਰਰੇਕ ਦਾ ਸਰਿਾਵ
ਿਾਰੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਸਵਚੋਂ ਲੀਕ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਸਨਯੰਤਰਣ ਗੁਆ ਦੇਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ।

ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਪਰਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਪਹੀਏ ਬਰਰੇਰੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੁੱਕ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਨਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਵੱਲ ਸਿੱਚੋ (ਇਿਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ
ਟਰਰੇਲਰ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਵਾਲਵ ਵੀ ਕਸਹੰਦੇ ਹਨ), ਜਾਂ ਇਿਨੂੰ
''ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ'' ਅਵਿਥਾ ਸਵਚ ਕਰ ਸਦਓ। ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਰੇਲ
ਰ ਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਸਜਹਾ ਸਿੱਚੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋ ਿਕੇ ਸਕ ਟਰਰੇਲਰ
ਦੀਆਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਸਰਰਵਸ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ
ਹਵਾ ਦੇ ਿਧਾਰਣ ਦਬਾਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਪਾਰਸਕੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਿੋਲਹਰ
ਸਦਓ, ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬੇਰਕ
ੋ ਅਗਾਂਹ ਸਲਜਾਓ, ਅਤੇ ਹੈਡ
ਂ ਕੰਟਰੋਲ (ਟਰਰਾਲੀ
ਵਾਲਵ) ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲਗਾਓ, ਜੇ ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਮਸਹਿੂਿ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਦਾ ਹੈ ਸਕ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈਂਡ
ਵਾਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨਹਾਰਂ ਤੇ ਸਨਯੰਤਰਣ
ਪੈਰ ਦੇ ਪੈਡਲ ਜੋ ਿਾਰੇ ਪਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਰਸਵਿ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ
ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।)

ਉਪਭਾਗ 6.5
ਆਪਣਾ ਰਗਆਨ ਟੈਸਟ ਕਰੋ
1.
2.
3.
4.
5.

ਸਕਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ (ਸ਼ੱਟ-ਆਫ਼) ਵਾਲਵ ਿੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਕਵੇਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਹਵਾ ਿਾਰੇ ਟਰਰੇਲਰਾਂ
ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤੁਿੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਕਵੇਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ?
ਤੁਿੀਂ ਟਰੇਰਲਰ ਦੀਆਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਕਵੇਂ ਕਰ
ਿਕਦੇ ਹੋ?
ਤੁਿੀਂ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਿਰਸਵਿ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਕਵੇਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ?

ਇਹ ਪਰਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਿਟ ਸਵਚ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਨਹਰਾਂ ਿਾਸਰਆਂ
ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਦੇ, ਉਪਭਾਗ 6.5 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹਰੋ।
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ਭਾਗ 7: ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ ਵਾਹਨ
ਇਸ ਭਾਗ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ
7.1 – ਦੋਹਰੇ/ਤੀਹਰੇ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚਣਾ
7.2 – ਕਪਵਲੰਗ ਅਤੇ ਅਨਕਪਵਲੰਗ
7.3 – ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ
7.4 – ਦੋਹਰੇ/ਤੀਹਰੇ ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ
ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ CDL ਟੈਸਟ ਨੂੰ
ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵਕ 1
ਟਰਰੇਲਰ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਦਾ ਨੂੰ
ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਕੰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਹਰਾਂ ਦੀ
ਕਪਵਲੰਗ ਅਤੇ ਅਨਕਪਵਲੰਗ ਵਕਸ ਤਰਹਰਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ
ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਵਕਸ ਤਰਹਰਾਂ ਜਾਂਵਚਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ 2, 5 ਅਤੇ 6 ਦਾ ਿੀ ਅਵਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਤੀਹਰੇ ਜੋੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੀਹਰੇ
ਿਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਹੋਰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ
ਇਸ ਸਬੰਿੀ ਤਸਦੀਕ ਕੇਿਲ ਵਗਆਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਰੇਣੀ A ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਿਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਨਾਲ
ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਡਰਾਇਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਰਾਨ
ੌ
ਜੋੜੇ ਗਏ
ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪੱਛੇ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪਰਰਦਰਸ਼ਨ ਿਰੂਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਛਾਂਹ ਕਰਨਾ ਿਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

7.1 – ਦੋਹਰੇ/ਤੀਹਰੇ ਟਰਹੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਖੱਚ
ਿੇ ਕਲਜਾਉਣਾ
2 ਅਤੇ 3 ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੇ ਵਲਜਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਿਾਸ ਵਿਆਨ ਵਦਓ।
ਅਵਜਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਹਨ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਦੋਹਰੇ/ਤੀਹਰੇ ਿਾਹਨ ਦੂਜੇ ਿਪਾਰਕ ਿਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸਵਿਰ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਕੁਝ ਿੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਚਰਚਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

7.1.1 – ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
ਟਰਰਲ
ੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਾਂ, ਰੈਪ
ਂ ਾਂ ਤੇ ਚੜਵਦਆਂ,
ਰੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਵਦਆਂ, ਅਤੇ ਕਰਬ ਤੇ ਿੀਮੇ ਸਟੀਅਵਰੰਗ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਿਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਸੱਿੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ
ਇਕਹਰੇ ਟਰਰੇਲਰ ਿਾਲੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਿਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਫ਼ਤਾਰ,
ਦੋਹਰੇ ਜਾਂ ਤੀਹਰੇ ਿਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਟ
ੱ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

7.1.2 – ''ਕਰਰੈਕ-ਦਦ-ਦਵਹਰਪ'' (ਦਪਛਲੇ ਦਹੱਸੇ ਦੇ ਝੂਲਣ)
ਪਰਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਰਹੋ
ਕਰਰੈਕ-ਵਦ-ਵਿਹਰਪ ਪਰਰਭਾਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ ਿਾਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਲਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਿਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਆਦਾ
ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਟਰੇਲ
ਰ ਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਜੋੜੇ ਗਏ ਿਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਿਰੀ ਟਰੇਲ
ਰ ਰ ਦੀ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ''ਕਰਰੈਕ-ਵਦ-ਵਿਹਰਪ'' ਪਰਰਭਾਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਉਪਭਾਗ 6.1.2 ਦਾ ਅਵਿਐਨ ਕਰੋ।

7.1.3 – ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜਾਂ 3 ਟਰਰੇਲਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਵਹੱਸੇ ਵਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਰਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਪਰਰਵਕਰਆ
ਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

7.1.4 – ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖੋ
ਵਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਟੇਢੇਪਣ ਜਾਂ ਜੈਕਨਾਇਫ਼ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ
ਤੀਹਰੇ ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਕਰਕੇ, ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਿੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਿਰੂਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਿੀਮੇ ਹੋ ਸਕੋ
ਜਾਂ ਲੇਨ ਬਦਲ ਸਕੋ।

7.1.5 – ਥਾਂ ਦਾ ਪਰਰਬੰਧਨ ਕਰੋ
ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ ਿਾਹਨ ਦੂਜੇ ਿਪਾਰਕ ਿਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਆਦਾ
ਜਗਹਰਾ ਘੇਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਿਲ ਲੰਬੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ
ਵਿਆਦਾ ਜਗਹਰਾ ਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ
ਮੋਵੜਆ ਜਾਂ ਰਵਕਆ
ੋ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਛੇ
ੱ ਦੇ ਿਾਹਨ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ
ਦੂਰੀ ਰੱਿੋ। ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਟਰਰੈਵਫ਼ਕ ਵਿਚ ਦਾਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ
ਇਸਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢੁੱਕਿੀਂ ਿਾਂ ਹੈ। ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਂ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਿੇਂ ਪਾਸੇ ਿਾਲੀ ਹਨ।

7.1.6 – ਦਵਪਰੀਤ ਹਾਲਾਤਾਂ
ਵਿਪਰੀਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਦਾ ਵਿਆਨ ਵਦਓ। ਿਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਵਫਸਲਣ
ਿਾਲੇ ਹਾਲਤਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰੇ
ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਦਾ
ਵਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਡਰਾਇਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ
ਡਰਾਇਿ ਿਾਲੇ ਐਕਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਦਾ ਲੰਬਾਈ ਅਤ ਵਿਆਦਾ
ਤਾਕਤ ਨਾ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਐਕਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਵਫਸਲਣ ਦੀ ਅਤੇ
ਪਕੜਹਰ ਗੁਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਆਦਾ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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7.1.7 – ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੀ ਿਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਾਿਲ
ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਜਿ
ੱ ੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਨਕਲ ਨਹੀ ਸਕਦੇ। ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਨਕਾਸੀ
ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਿੇਗਾ ਵਕ ਪਾਰਵਕੰਗ
ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਵਕਸ ਤਰਹਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

7.1.8 – ਕਨਵਰਟਰ ਡਾਲੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ
ਐਂਟੀਲੌਕ ਬਰਰੇਦਕੰਗ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ
1 ਮਾਰਚ, 1998 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਕਨਿਰਟਰ ਡਾਲੀਿ ਦੇ
ਵਿਚ ਐਂਟੀਲੌਕ ਬਰਰੇਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਰਾਂ ਡਾਲੀਿ ਦੇ
ਵਿਚ ਡਾਲੀ ਦੇ ਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਪੀਲਾ ਲੈਂਪ ਵਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

7.2 – ਿਪਕਲੰਗ ਅਤੇ ਅਨਿਪਕਲੰਗ
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵਕ ਕਪਵਲੰਗ ਅਤੇ ਅਨਕਪਵਲੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਵਕਿੇਂ
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਪਵਲੰਗ ਅਤੇ
ਅਨਕਪਵਲੰਗ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਿਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ
ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਵਲੰਗ ਅਤੇ ਅਨਕਪਵਲੰਗ ਦੇ ਪੜਾਅ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਹਨ।

ਤਸਵੀਰ 7.1

ਕਨਵਰਟਰ ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ (ਆਖਰੀ) ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ
ਪਾਸੇ ਦਲਆਓ।
•
•

7.2.1 – ਦੋਹਰੇ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਦੀ ਕਪਦਲੰਗ ਕਰਨੀ
ਦੂਜੇ (ਦਪਛਲੇ) ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਕਰੋ
ਜੇ ਦੂਜੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸਪਵਰੰਗ ਬਰਕਾਂ
ਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ
ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪਤਾਕਾਲੀਨ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰੋ,
ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਦੇ ਹਿਾ ਿਾਲੇ ਟੈਕ
ਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਲਾਇਨ
ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜ ਵਦਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ
ਬਰਰੇਕਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ (ਜੇਕਰ ਸਲੈਕ ਅਡਜਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ
ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ)। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਕਸ ਤਰਹਰਾਂ ਦਾ
ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਚੋਕਾਂ ਲਗਾਓ।
ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਆਦਾ
ਭਾਰੀ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੈਮੀਟਰੇਰਲਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦੇ ਵਪੱਛੇ ਪਵਹਲਾਂ
ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਟਰੇਰਲਰ ਨੂੰ ਵਪੱਛੇ ਲਗਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਡਾਲੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਨਿਰਟਰ ਵਗਅਰ ਇਕ 1 ਜਾਂ 2
ਐਕਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਪਵਲੰਗ ਉਪਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਿਾਂਪਹੀਆ ਵਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਮੀਟਰੇਰਲਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰੇਰਲਰ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ
ਵਪੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਤਲ ਿਾਲਾ ਵਰਗ ਬਣ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਿੀਰ 7.1 ਦੇਿੋ।
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•

ਹਿਾ ਦੇ ਟੈਕ
ਂ ਦੇ ਪੈਟਕਾਕ ਨੂੰ ਿੋਲਹਰ ਕੇ ਡਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ ਨੂੰ ਿੋਲਹਰ
ਵਦਓ। (ਜਾਂ, ਜੇ ਡਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਪਵਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਲੀ ਦੇ
ਪਾਰਵਕੰਗ ਬਰਰਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਵਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।)
ਜੇ ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਜਹੀ
ਅਿਸਿਾ ਵਿਚ ਰੱਿੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਕੰਗਵਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਿੀ
ੱ ਰੇਿਾ ਵਿਚ
ਆ ਜਾਿੇ।
ਜਾਂ, ਕਨਿਰਟਰ ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਵਹਲੇ
ਸੈਮੀਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ:
— ਜੋੜੇ ਗਏ ਿਾਹਨ ਨੂੰ ਵਜੰਨਾ ਵਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਕਨਿਰਟਰ
ਡਾਲੀ ਦੇ ਨਿਦੀਕ ਿੜਾ ਕਰੋ।
— ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਪਵਹਲੇ ਸੈਮੀਟਰੇਰਲਰ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪਲ ਕਰ ਵਦਓ।
— ਵਪੰਟਲ ਹੁੱਕ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰੋ।
— ਡਾਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਅਿਸਿਾ ਵਿਚ ਸੁਰੱਵਿਅਤ
ਕਰੋ।
— ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਵਜੰਨਾ ਵਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ
ਜੋੜ ਦੇ ਨਿਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
— ਡਾਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੀਿਾਂ ਕਰੋ।
— ਡਾਲੀ ਦੀ ਪਵਹਲੇ ਟਰਰੇਲਰ ਤੋਂ ਹੁੱਕ ਹਟਾਓ।
— ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਵਕੰਗਵਪਨ ਦੀ ਰੇਿਾ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਦੀ ਅਿਸਿਾ ਵਿਚ ਚਲਾ ਕੇ ਵਲਆਓ।

ਕਨਵਰਟਰ ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ
•
•

ਡਾਲੀ ਦੀ ਟੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਵਹਲੇ ਸੈਮੀਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਿਸਿਾ
ਵਿਚ ਵਪੱਛੇ ਕਰੋ।
ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੱਕ ਕਰੋ।
— ਵਪੰਟਲ ਹੁੱਕ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰੋ।
— ਕਨਿਰਟਰ ਵਗਅਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਅਿਸਿਾ ਦੇ
ਵਿਚ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕਰੋ।

ਕਨਵਰਟਰ ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਦਪਛਲੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ
ਕਰੋ
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲੌਕ ਦੀ ਅਿਸਿਾ
ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਚੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸਹੀ ਹੈ। (ਇਹ
ਪੰਜਿੇ-ਂ ਪਹੀਏ ਦੇ ਕਂਦ
ੇ ਰ ਤੋਂ ਿੋੜੀ ਵਜਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਜੋ
ਜਦੋਂ ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਹਲਕਾ
ਵਜਹਾ ਉੱਪਰ ਉਵਠਆ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।)
ਕਨਿਰਟਰ ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਵਪਛਲੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਪੱਛੇ ਵਲਆਓ।
ਲੈਂਵਡੰਗ ਵਗਅਰ ਨੂੰ ਿਮੀਨ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਵਜਹਾ ਉੱਪਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ
ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਵਚਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਵਪਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਿ ਵਿਚ
ੱ ਕੇ ਦੇਿ ਕੇ ਕਪਵਲੰਗ
ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਕਪਵਲੰਗ ਨੂੰ ਦੇਿ ਕੇ ਜਾਂਚੋ। (ਉਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜਿੇਂ-ਪਹੀਏ
ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਲੌਵਕੰਗ ਜਾਅ
ਵਕੰਗਵਪਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।)
ਸੁਰਵਿਆ
ੱ
ਚੇਨਾਂ, ਹਿਾ ਦੀਆਂ ਹਿਾ
ੌ ਂ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਅ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ।ੋ
ਕਨਿਰਟਰ ਡਾਲੀ ਦੇ ਹਿਾ ਦੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਪੈਟਕਾਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਟਰਰੇਲਰ
ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਦੱਤੇ ਸ਼ੱਟ-ਆਫ਼ ਿਾਲਿ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਓ (ਸਰਵਿਸ
ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸ਼ੱਟ- ਆਫ਼ਿ)।
ਪਵਹਲੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਦੱਤੇ ਸ਼ੱਟ-ਆਫ਼ ਿਾਲਿਿ ਨੂੰ
ਿੋਲਹਰ ਵਦਓ (ਅਤੇ ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਾਲੀ ਦੇ ਿੀ)।
ਲੈਂਵਡੰਗ ਵਗਅਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਚੁੱਕੋ।
ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ (''ਹਿਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ'' ਦੀ ਨਾੱਬ ਨੂੰ
ਿੱਕੋ), ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਲਾਇਨ ਦੇ ਸ਼ੱਟ-ਆਫ਼ ਨੂੰ ਿੋਲਹਰ ਕੇ
ਦੂਜੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹਿਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਹਿਾ ਦਾ
ਦਬਾਓ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਿਰਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਰੇਕਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਗੀਆਂ।

7.2.2 – ਦੋਹਰੇ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਦੀ ਅਨਕਪਦਲੰਗ ਕਰਨੀ
ਦਪਛਲੇ ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਅਨਕਪਲ ਕਰੋ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਵਰਗ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਮਤਲ ਿਮੀਨ ਤੇ ਵਸੱਿੀ ਰੇਿਾ ਵਿਚ ਪਾਰਕ ਕਰੋ।
ਪਾਰਵਕੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਗ ਵਹੱਲੇ ਨਾ।
ਦੂਜੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਚੋਕਾਂ ਲਗਾਓ, ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਪਵਰੰਗ
ਬਰਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਡਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਟਰਰੇਲਰ ਦੇ
ਲੈਂਵਡੰਗ ਵਗਅਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਿਾਂ ਕਰੋ।
ਪਵਹਲੇ ਸੈਮੀਟਰਰਲ
ੇ ਰ (ਅਤੇ ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਲੀ ਉੱਤਲ)ੇ ਹਿਾ
ਦੇ ਸ਼ੱਟ-ਆਫ਼ ਿਾਲਿ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਡਾਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿਾ ਅਤੇ ਵਬਜਲਈ ਲਾਇਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜੇ
ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕਰੋ।
ਡਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਿੋਲਹਰ ਵਦਓ।
ਕਨਿਰਟਰ ਡਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜਿੇਂ-ਪਹੀਏ ਦੀ ਅਰਲ ਿੋਲਹਰ ਵਦਓ।
ਟਰੈਕਟਰ, ਪਵਹਲੇ ਸੈਮੀਟਰਰੇਲਰ, ਅਤੇ ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਵਜਹੇ ਵਿੱਚੋ,
ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਵਪਛਲੇ ਸੈਮੀਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਵਿੱਵਚਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਨਵਰਟਰ ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਅਨਕਪਲ ਕਰੋ
•
•
•

ਡਾਲੀ ਦੇ ਲੈਂਵਡੰਗ ਵਗਅਰ ਨੂੰ ਨੀਿਾਂ ਕਰੋ।
ਸੁਰੱਵਿਆ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਟਾਓ।
ਕਨਿਰਟਰ ਵਗਅਰ ਦੀਆਂ ਸਪਵਰੰਗ ਬਰਕ
ਰੇ ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਪਹੀਆਂ
ਤੇ ਚੋਕਾਂ ਲਗਾਓ।
• ਪਵਹਲੇ ਸੈਮੀ-ਟਰਰੇਲਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਵਪੰਟਲ ਹੁੱਕ ਨੂੰ ਿੋਲਹਰ ਵਦਓ।
• ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਾਲੀ ਤੋਂ ਿੱਿ ਹੋਿੋ।
ਕਦੇ ਿੀ ਡਾਲੀ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਿੀ ਵਪੰਟਲ
ਹੁੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਓ। ਡਾਲੀ ਦੀ ਵਿੱਚਣ ਿਾਲੀ ਬਾਰ ਉੱਚ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਸੰਭਾਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਵਟਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਪਲ
ਕਰਨ ਬੁਹੁਤ ਮਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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7.2.3 – ਤੀਹਰੇ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਦੀ ਕਪਦਲੰਗ ਅਤੇ
ਅਨਕਪਦਲੰਗ ਕਰਨੀ

7.3 – ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਿਰਨੀ

ਟਰੈਕਟਰ/ਪਦਹਲੇ ਸੈਮੀਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਦੂਜ/ੇ ਤੀਜੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਕਪਲ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਿਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਗ 2 ਵਿਚ ਿਰਣਨ
ਕੀਤੀ ਗਈ 7-ਕਦਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰਰਵਕਰਰਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਕਹਰੇ
ਿਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਿਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਿਾਲੀਆਂ ਵਿਆਦਾ ਚੀਿਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਿਾਂ,
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕਹਰੇ ਿਾਹਨ ਵਿਚ ਦੇਿੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਿਾਂ
ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹਨ। (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਇਰ, ਪਹੀਏ, ਲਾਇਟਾਂ,
ਵਰਫ਼ਲੈਕਟਰਿ, ਆਵਦ।) ਜਾਂਚੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿੀਆਂ ਚੀਿਾਂ
ਿੀ ਹਨ। ਇਨਹਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

•
•

ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਵਹਲੇ ਟਰੇਰਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਲ ਕਰੋ। ਟਰੈਕਟਰਸੈਮੀਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਕਪਵਲੰਗ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਦੀ
ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਕਨਿਰਟਰ ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਲਜਾਓ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ
ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਪਵਹਲੇ ਟਰਲ
ਰੇ ਰ ਨੂੰ
ਦੂਜੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਲ ਕਰੋ। ਤੀਹਰਾ ਵਰਗ ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ।

ਤੀਹਰੇ-ਟਰਰੇਲਰ ਦਰਗ ਨੂੰ ਅਨਕਪਲ ਕਰਨਾ
•

ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੇ ਤੀਜੇ ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਅਨਕਪਲ ਕਰੋ,
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਹਰੇ ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਕਪਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ
ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਡਾਲੀ ਦੀ ਵਹਚ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
• ਵਜਸ ਤਰਹਾਰਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਦੋਹਰੇ-ਤਲ ਿਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ
ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਹਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ,
ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਨਕਪਲ ਕਰੋ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਤੀਹਰੇ ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੈ ਲ ੀਫੋ ਰਨੀਆ ਵਿਚ
ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

7.3.1 – ਅਦਤਦਰਕਤ ਜਾਂਚਾਂ
ਭਾਗ 2, ਕਦਮ 5 ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਨਹਰਾਂ ਜਾਂਚਾਂ
ਨੂੰ ਕਰੋ: ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਜਾਂਚ

ਕਪਦਲੰਗ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ
•

7.2.4 – ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਦਲੰਗ
ਅਤੇ ਅਨਕਪਦਲੰਗ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਵਿਆਦਾਤਰ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਰੇਲਰਾਂ
ਦੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਿਾਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿੈਸੇ, ਕਈਂ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਦੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਿਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਪਵਲੰਗ
ਅਤੇ ਅਨਕਪਵਲੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿੀ ਵਕਸਮਾਂ ਹਨ ਵਜਨਹਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਵਕਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਵਿਆਦਾ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਹਨ(ਨਾਂ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਪਲ ਅਤੇ
ਅਨਕਪਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਸਿਣ
ੱ
ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਾਹਨ ਚਲਾਓ।

•

•
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ਪੰਜਿੇਂ-ਪਹੀਏ (ਹੇਠਲੇ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
— ਇਹ ਫਰਰੇ ਮ ਉੱ ਪ ਰ ਸੁ ਰੱ ਵ ਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ।
— ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਵਹੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
— ਇਸ ਤੇ ਢੁੱਕਿੀਂ ਗਰਰੀਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
— ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜਿੇਂ ਪਹੀਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ
ਦੀ ਨਿਰ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
— ਲੌਕ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਜਾਅ ਸ਼ੈਂਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ, ਨਾ
ਵਕ ਵਕੰਗਵਪਨ ਦੇ ਵਸਰੇ ਤੇ।
— ਰੀਲੀਿ ਆਰਮ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਰੱਿੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ
ਿਾਲੀ ਅਰਲ/ਲੌਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਿੇਂ-ਪਹੀਏ (ਉੱਪਰੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
— ਗਲਾਇਡ ਪਲੇਟ ਟਰੇਰਲਰ ਦੇ ਫਰਰੇਮ ਤੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
— ਵਕੰਗਵਪਨ ਨੁਕਸਾਨਗਰਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰਰੇਲਰ ਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿਾ ਅਤੇ ਵਬਜਲਈ ਲਾਇਨਾਂ।
— ਵਬਜਲੀ ਿਾਲੀ ਤਾਰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੱਗ ਵਿਚ
ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
— ਹਿਾ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਗਲੈਡ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁੱਕਿੀਂ ਤਰਹਰਾਂ
ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਹਿਾ ਦਾ ਵਰਸਾਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕ
ੱ ਿੇਂ ਸਲੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰਹਾਰ ਂ ਸੁਰਵਿਅਤ
ੱ
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
— ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਵਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ।

•

ਪੰਜਿੇਂ-ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਸਲਾਇਡ ਕਰਨਾ।
— ਸਲਾਇਡ ਨੁਕਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿੇ ਗੁੰਮ
ਨਹੀਂ ਹਨ।
— ਇਸ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਗਰਰੀਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
— ਸਾਰੀਆਂ ਲੌਵਕੰਗ ਵਪੰਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਾਂ ਤੇ ਲੌਕ
ਹਨ।
— ਜੇ ਹਿਾ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਮਲਦੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹਿਾ ਦੇ ਵਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ
ਦੇ ਵਰਸਾਿ ਨਹੀਂ ਹਨ।
— ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਵਕ ਪੰਜਿਾਂ-ਪਹੀਆ ਇੰਨਾ ਵਿਆਦਾ ਅਗਾਂਹ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਫਰਰੇਮ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੈਂਵਡੰਗ
ਵਗਅਰ ਜਾਂ ਕੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ।

ਲੈਂਦਡੰਗ ਦਗਅਰ
•
•
•

ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਚੁੱਵਕਆ ਹੋਏ, ਇਸਦੇ ਵਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਵਹੱਸੇ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੁਵੜਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਰਾਂ ਨੁਕਸਾਵਨਆ
ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰਰੈਂਕ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਆਪਣੀ ਜਗਹਰਾ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੈ।
ਜੇ ਪਾਿਰ ਨਾਲ ਚੱ ਲ ਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਤਰਹਰ ਾਂ ਦੇ ਹਿਾ ਦੇ ਜਾਂ
ਹਾਈਡਰਰੋਵਲਕ ਵਰਸਾਿ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ ਵਾਹਨ
•

•
•
•
•
•
•

ਿਾਲਿ ਨੂੰ ਸ਼ੱਟ-ਆਫ਼ ਕਰੋ (ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਲਾਇਨਾਂ
ਤੇ, ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ)।
— ਮੂਹਰਲੇ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਦਾ ਵਪਛਲਾ ਪਾਸਾ: ਿੋਲਹਰੋ।
— ਆਿਰੀ ਟਰਰੇਲਰ ਦਾ ਵਪਛਲਾ ਪਾਸਾ: ਬੰਦ।
— ਕਨਿਰਟਰ ਡਾਲੀ ਦੇ ਹਿਾ ਦੇ ਟੈਕ
ਂ ਦਾ ਵਨਕਾਸੀ ਿਾਲਿ: ਬੰਦ।
ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਹਿਾ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲੈਡ ਹੈਂਡਿ ਢੁੱਕਿੀਂ ਤਰਹਰਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੇ ਕਨਿਰਟਰ ਵਗਅਰ (ਡਾਲੀ) ਤੇ ਅਵਤਵਰਕਤ ਟਾਇਰ ਨੂੰ
ਵਲਜਾਇਆ ਜਾਂ ਦ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁ ਵ ਨਸ਼ਵਚਤ ਬਣਾਓ ਵਕ ਇਹ
ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਹੋਿੋ ਵਕ ਡਾਲੀ ਦੀ ਵਪੰਟਲ-ਆਈ ਟਰੇਰਲਰ(ਰਾਂ) ਦੀ
ਵਪੰਟਲ ਹੁੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਿਾਂ ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਵਪੰਟਲ ਹੁੱਕ ਤੇ ਅਰਲ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸੁ ਰੱ ਵ ਿਆ ਚੇ ਨ ਾਂ ਟਰਰੇ ਲ ਰ(ਰਾਂ ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੁ ਰੱ ਵ ਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਲਾਇਟ ਿਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਤੇ
ਸਾਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

7.3.2 – ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕੀਤੀ
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਅਦਤਦਰਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਭਾਗ 5, ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਨਹਰਾਂ
ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਕਰੋ।

7.4 – ਦੋਹਰੇ/ਤੀਹਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਏਹਰਅਰ
ਬਰਹੇਿ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਵਜਸ ਤਰਹਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਿਾਹਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦੋਹਰੇ ਜਾਂ
ਤੀਹਰੇ ਟਰੇਰਲਰ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰਹਾਰ ਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ। ਭਾਗ 6 ਇਸ ਬਾਰੇ
ਿਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੋੜੇ ਗਏ ਿਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਵਕਸ ਤਰਹਰਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਰੇ ਜਾਂ ਤੀਹਰੇ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਤੇ
ਹੇਠ ਵਲਿੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਿੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

7.4.1 – ਏਅਰ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਤਦਰਕਤ ਜਾਂਚਾਂ
•

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਦਕ ਹਵਾ ਸਾਰੇ ਟਰਰੇਲਰਾਂ (ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ
ਟਰਰੇਲਰਾਂ) ਤੱਕ ਪਰਰਵਾਦਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਿਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਿਣ ਦੇ ਲਈ ਟਰਕਟਰ
ੈ
ਦੀਆਂ ਪਾਰਵਕੰਗ ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਕਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ ਹਿਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦੇ
ਸਿਾਰਣ ਪੱਿਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦਾ ਇੰਤਿਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਬਾਅਦ ''ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਹਿਾ ਪੂਰਤੀ'' ਦੀ ਨਾੱਬ ਨੂੰ ਿਕ
ੱ ਵਦਓ। ਇਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਾ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ (ਪੂਰਤੀ) ਦੀ ਲਾਇਨ ਿੱਲ ਚਲੀ
ਜਾਿੇਗੀ। ਸਰਵਿਸ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਹਿਾ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਹੈਂਡਬਰਰੇਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਵਰਗ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਿੱਲ
ਜਾਓ। ਆਿਰੀ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ
ਲਾਇਨ ਦੇ ਸ਼ੱਟ-ਆਫ਼ ਿਾਲਿ ਨੂੰ ਿੋਲਹਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਾ ਦੇ ਵਨਕਲਣ
ਦੀ ਆਿਾਿ ਸੁਣੋਗੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਹੋਣ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਲਾਇਨ ਦੇ ਿਾਲਿ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ
ਵਦਓ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਸਰਵਿਸ ਲਾਇਨ ਦਾ ਦਬਾਓ
ਸਾਰੇ ਟਰੇਰਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਲਾਇਨ ਦੇ ਿਾਲਿ ਨੂੰ
ਿੋਲਹਰੋ (ਇਹ ਟੈਸਟ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਟਰੇਰਲਰ ਦੀ ਹੈਂਡ
ਬਰਰੇਕ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਬਰਰੇਕ ਦਾ ਪੈਡਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਾਲਿ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਿੇਂ ਲਾਇਨਾਂ
ਵਿਚੋਂ ਹਿਾ ਦੇ ਵਨਕਲਣ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਵਕ ਟਰਰੇਲਰ(ਰਾਂ) ਅਤੇ ਡਾਲੀ(ਿ) ਦੇ ਸ਼ੱਟ-ਆਫ਼ ਿਾਲਿਿ ਿੁੱਲੀ
ਅਿਸਿਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੂਰੀ
ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਪੱਛੇ ਤੱਕ ਹਿਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਿੇ।

7-5

•

•

•
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ਟਰੈਕਟਰ ਪਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਏਅਰ ਬਰਕ
ਰੇ ਪਰਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰੋ (ਸਿਾਰਣ
ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ''ਹਿਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ'' ਦੀ ਨਾੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਿੱਲ
ਿੱਕੋ)। ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਓ। ਬਰੇਕ
ਰ ਦੇ ਪਡਲ
ੈ
ਨੂੰ ਕਈਂ ਿਾਰ ਪਰ
ੈ
ਨਾਲ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਛੱਡ ਵਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਿਾ ਦੇ ਦਬਾਓ
ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਹਿਾ ਦਾ ਦਬਾਓ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ
ਦੱਸਦੀ ਦਬਾਓ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 20 ਤੋਂ 45
psi ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਹਿਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ (ਇਸਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਿਾਲਿ ਕੰਟਰੋਲ ਿੀ
ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ) ਪੋਪ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ''ਸਿਾਰਣ'' ਤੋਂ
''ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ'' ਅਿਸਿਾ ਿੱਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।
ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਰਰਟ
ੋ ਕ
ੈ ਸ਼ਨ ਿਾਲਿ ਸਹੀ ਤਰਹਾਰ ਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਹਿਾ ਦੀ ਹੌਿ ਜਾਂ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਬਰਰੇਕ ਵਿਚਲਾ
ਵਰਸਾਿ ਸਾਰੀ ਹਿਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਾਲ ਦੇਿੇ। ਇਸ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਿ
ੰ
ਹੈ ਵਕ ਵਨਯੰਤਰਣ ਚਲਾ ਜਾਿੇ।
ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ ਪਰਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ
ਕਰੋ ਵਕ ਟਰਰੇਲਰ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੁੱਕ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ ਹਿਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ (ਇਸਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ
ਪਰਰੋ ਟੈ ਕ ਸ਼ਨ ਿਾਲਿ ਜਾਂ ਟਰੇਰ ਲ ਰ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਿਾਲਿ ਿੀ
ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ''ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ'' ਿਾਲੀ
ਅਿਸਿਾ ਵਿਚ ਕਰ ਵਦਓ। ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਵਕ ਟਰੇਰਲਰ ਦੀਆਂ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਰਰੇ ਕਾਂ ਲੱ ਗ ੀਆਂ ਹੋ ਈ ਆਂ ਹਨ, ਟਰੇਰ ਲ ਰ ਨੂੰ
ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਵਜਹਾ ਵਿੱਚੋ।
ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਸਰਦਵਸ ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਹਿਾ ਦੇ ਸਿਾਰਣ ਦਬਾਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਪਾਰਵਕੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ
ਿੋਲਹਰ ਵਦਓ, ਿਾਹਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਵਜਹੇ ਅਗਾਂਹ ਵਲਜਾਓ, ਅਤੇ ਹੱਿ
ਦੇ ਵਨਯੰਤਰਣ (ਟਰਰਾਲੀ ਿਾਲਿ) ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ
ਨੂੰ ਲਗਾ ਵਦਓ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਰਰੇਕਾਂ
ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਾਰਂ ਨੂੰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੀ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਰੇਕਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (ਟਰਰਲ
ੇ ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਰਕ
ੇ ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ
ਂ ਿਾਲਿ
ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਵਚਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਪਰਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿਚ
ਸਿਾਰਣ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਚ ਪੈਰ ਿਾਲੇ ਪੈਡਲ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਹੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਸਰਵਿਸ ਬਰਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਾ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ 7
ਆਪਣਾ ਦਗਆਨ ਟੈਸਟ ਕਰੋ
ਕਨਿਰਟਰ ਡਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਕਨਿਰਟਰ ਡਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਪਵਰੰਗ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
3. ਕਪਵਲੰਗ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੂਜੇ ਟਰਰੇਲਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਵਕਹੜੇ 3 ਤਰੀਵਕਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
4. ਕਪਵਲੰਗ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਟਰਰੇਲਰ ਦੀ
ਉਚਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਵਕਸ ਤਰਹਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
5. ਕਪਵਲੰਗ ਨੂੰ ਦੇਿ ਕੇ ਜਾਂਚਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਚੀਿ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ?
6. ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਡਾਲੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜਨ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਂ ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਵਕਉਂ ਵਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
7. ਕਨਿਰਟਰ ਡਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸ ਚੀਿ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵਪੰਟਲ ਹੁੱਕ?
8. ਕੀ ਆਿਰੀ ਟਰਰੇਲਰ ਤੇ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ੱਟ-ਆਫ਼ ਿਾਲਿ ਿੁੱਲੇ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ? ਦੋਹਰੇ ਿਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਵਿਚ ਪਵਹਲੇ ਟਰਰੇਲਰ
ਤੇ? ਤੀਹਰੇ ਿਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਵਿਚ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਟਰਰੇਲਰ ਤੇ?
9. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਿੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਹਿਾ ਦਾ ਪਰਿਾਹ
ਰ
ਸਾਰੇ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
10. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਓਗੇ ਵਕ ਕਨਿਰਟਰ ਡਾਲੀ ਦੇ
ਵਿਚ ਐਂਟੀਲੌਕ ਬਰਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ?
1.
2.

ਇਹ ਸਿਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਰਾਂ ਸਾਵਰਆਂ
ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਭਾਗ 7 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹਰੋ।

ਭਾਗ 8: ਟੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ
ਇਸ ਭਾਗ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ
8.1 – ਟੈਂਕ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ
8.2 – ਟੈਂਕ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ
8.3 – ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ
ਵਨਯਮ
ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ
ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ CDL ਟੈਸਟ
ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ 2,5,6 ਅਤੇ 9 ਦਾ ਿੀ
ਅਵਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)। ਇਕ ਟੈਂਕ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਕੁਝ ਿਾਸ
ਿਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਰਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਟੈਂਕ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨ ਲਈ ਤਸਦੀਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਾਹਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਰੇਣੀ A, B, ਜਾਂ C ਿਾਲਾ CDL ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਵਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਤਰਲ ਜਾਂ ਤਰਲ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਵਜਨਹਰਾਂ ਦੀ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੇਟਡ ਕਪੈਵਸਟੀ 119 ਗੈਲਨ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ
ਰੇਟਡ ਕਪੈਸਟੀ 1,000 ਗੈਲਨ ਜਾਂ ਵਿਆਦਾ ਹੈ ਵਜਸਨੂੰ ਵਕ ਸਥਾਰੀ ਰੂਪ
ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਰਿੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਿਾਹਨ ਦੀ ਚੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ,
ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਇਕ ਸੀ ਐਮ ਿੀ (CMV) ਜੋ ਵਕ ਇਕ ਿਾਲੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਂਕ ਨੂੰ
ਟਰਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੂੰ ਆਿਾਜਾਈ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਵਗਆ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੀ ਰੇਟਡ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਗੈਲਨ ਹੈ, ਜੋ
ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਫਲੈਟਬੈੱਡ ਟਰਰੇਲਰ ਨਾਲ ਜੁਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਟੈਂਕਿਾਲਾ ਿਾਹਨ (ਸੀ ਿੀ ਸੀ (CVC) §15210(r))
ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਵਡੰਗ, ਅਨਲੋਵਡੰਗ, ਜਾਂ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਹਨ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿਾਹਨ ਤਰਲ
ਜਾਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵਲਜਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ
ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੈ।
ਟੈਂਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ (N) ਿਾਲੇ ਇਕ ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP) ਿਾਰਕ ਤੇ ਉਸ
ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਿਾਲੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨ
ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਜੇ ਟੈਂਥਰ ਵਿਚ ਪਵਹਲਾਂ
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਢੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (FMCSR §383.25)

8.1 – ਟੈਂਿ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਟੈਂਕਾਂ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਿਾਸ ਚੀਿਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਨਹਰਾਂ
ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਕਾਂ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨ ਕਈਂ
ਵਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਕ ਤਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਕਸ
ਤਰਰਰਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਹਨ ਦੇ ਅਪਰੇਰਟਰ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

8.1.1 – ਰਿਸਾਵ
ਟੈਂਕਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਾਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਂਚੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ
ਚੀਿ ਵਰਸਾਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਸਾਿ ਦੇ ਵਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਹਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਵਕਸੇ ਵਰਸਦੇ
ਹੋਏ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚ ਤਰਲ ਜਾਂ ਗੈਸੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਵਜਹਾ
ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਿ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਾਲਗੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ
ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ
ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਵਿੰਮੇਿਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ,
ਹੇਠ ਵਲਿੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
•
•
•
•

ਟੈਂਕ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਿੋਲ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੇ ਵਚੱਬ ਜਾਂ ਵਰਸਾਿ ਲਈ
ਜਾਂਚੋ।
ਇਨਟੇਕ, ਵਡਸਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਿਾਲਿਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਲੋਵਡੰਗ, ਅਨਲੋਵਡੰਗ ਜਾਂ ਿਾਹਨ ਨੂੰ
ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਲਿ ਸਹੀ ਅਿਸਥਾ ਵਿਚ ਹਨ।
ਪਾਇਪਾ,ਂ ਕੁਨਕ
ੈ ਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਿਾਂ ਦੀ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਰਂ ਦੇ ਵਰਸਾਿ ਦੇ ਲਈ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਿਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ।
ਮੇ ਨ ਹੋ ਲ ਦੇ ਢੱ ਕ ਣਾ ਅਤੇ ਰੋ ਸ਼ ਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਚ ਕਰੋ । ਇਹ
ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਬਣਾਓ ਵਕ ਕਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੈਸਕਟ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਹ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੋਸ਼ਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਾਲੀ ਰੱਿੋ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਸਹੀ ਤਰਹਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ।

8.1.2 – ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣੇ ਉਪਕਿਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਿੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਹਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹੇਠ ਵਲਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਤਾਂ
ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:
• ਿੇਪਰ (ਿਾਸ਼ਪ) ਵਰਕਿਰੀ ਯੂਵਨਟ
• ਗਰਾਊਂਵਡੰਗ ਅਤੇ ਬੋਂਵਡੰਗ ਕੇਬਲਾਂ।
• ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ।
• ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਗਨੀਸ਼ਮਨ ਯੰਤਰ
ਿੁੱਲਹਰੇ ਿਾਲਿਿ ਜਾਂ ਮੇਨਹੋਲ ਕਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਿੀ ਟੈਂਕ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨ
ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਓ।
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8.1.3 – ਖਾਸ ਉਪਕਿਣ

8.2.3 – ਬਲਕਹੈਡਜ਼

ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਹਨ ਲਈ ਲੋਿੀਂਦੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਕਹਿਾ ਉਪਕਰਣ ਵਲਜਾਉਣਾ
ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦ
ਹਨ (ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

ਤਰਲ ਦੇ ਕਈਂ ਟੈਂਕ ਬਲਕਹੈਡਿ ਦੁਆਰਾ ਕਈਂ ਛੋਟੇ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਿੰਡੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਛੋਟੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਜਾਂ ਅਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਡਰਾਇਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰ
ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਉੱਪਰ ਵਿਆਨ ਿਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਾਹਨ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ
ਜਾਂ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਿੱਲ ਵਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਰੱਿੋ।

8.2 – ਟੈਂਿ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ

8.2.4 – ਬੈਫ਼ਲਡ ਟੈਂਕ

ਗੂਰਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਰਲ ਦੀ ਵਹਲਜੁੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿਚਲੇ
ਤਰਲਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਿਾਸ ਹੁਨਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਸਿੀਰ 8.1
ਿੇਿੋ।

ਤਰਲ ਦੇ ਬੈਫ਼ਲਡ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਵਜਹੇ ਬਲਕਹੈਡਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਜਨਹਰਾਂ
ਵਿਚ ਅਵਜਹੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਕ ਤਰਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ
ਲੰਘਣ ਵਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਫ਼ਲਿ, ਤਰਲ ਦੇ ਉਠਾਅ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਅਤੇ
ਵਪਛਾਂਹ ਿੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਵਨਯੰਤਰਣ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਸੇਤੋਂ-ਪਾਸੇ ਦਾ ਉਠਾਅ ਅਜੇ ਿੀ ਿਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਾਹਨ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

8.2.5 – ਰਬਨਾਂ ਬੈਫ਼ਲ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ

ਤਸਵੀਿ 8.1

8.2.1 – ਗੂਿਤਾ ਦਾ ਉੱਚਾ ਕੇਂਦਿ

ਵਬਨਾਂ ਬੈਫ਼ਲ ਿਾਲੇ ਟੈਂਕ (ਇਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈਂ ਿਾਰ ''ਸਮੂਥ ਬੋਰ'' ਟੈਂਕ ਿੀ
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਲ ਦੇ ਪਰਰਿਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਅਤੇ ਵਪਛਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਠਾਅ ਬਹੁਤ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਬਨਾਂ ਬੈਫ਼ਲ ਿਾਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਿ
ਪਦਾਰਥਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਿ) ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। (ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਵਨਯਮ ਬੈਫ਼ਲਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਟੈਕ
ਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਕਵਠਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।) ਸਮੂਥ
ਬੋਰ ਿਾਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਦਾ ਸਾਿਿਾਨੀ ਰੱਿੋ, ਿਾਸ
ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਰੁਕਦੇ ਸਮੇਂ।

8.2.6 – ਆਊਟੇਜ (ਕਟੌਤੀ)

ਗੂਰਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭਾਿ ਹੈ ਵਕ ਲੋਡ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਸਿਕ ਤੋਂ
ਵਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਵਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਿਾਹਨ ਦਾ
ਉਪਰਲੀ ਵਹੱਸਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਟਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਰਲ ਿਾਲੇ ਟੈਂਕਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹ
ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਮੋਿਾਂ ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ
ਤੇ ਟੈਂਕਰ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਿੇ ਦੇ ਮੋਿਾਂ ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਤੇ ਚਿਹਰਨ/ਰੈਂਪ
ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਫ਼ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕੱਟੋ।

ਕਦੇ ਿੀ ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਸਿਰ ਤੱਕ ਨਾ ਭਰੋ। ਜਦੋਂ ਤਰਲ ਗਰਮ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਲਣ ਿਾਲੇ ਤਰਲ ਦੇ ਲਈ
ਕੁਝ ਥਾਂ ਿਰੂਰ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ''ਆਊਟੇਜ'' ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ।
ਵਕਉਂਵਕ ਿੱਿ-ਿਿ
ੱ ਤਰਲ ਿਿ-ਿਿ
ੱ
ੱ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਉਨਹਰਾਂ ਦੇ ਆਊਟੇਜ ਲਈ ਿੱਿਰੀ ਮਾਤਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਰਲਾਂ ਨੂੰ
ਇਕੱਠੇ ਵਲਜਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟੇਜ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8.2.2 – ਉਠਾਅ ਦਾ ਖਤਿਾ

8.2.7 – ਰਕੰਨਾ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

ਤਰਲ ਦਾ ਉਠਾਅ, ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਤਰਲ ਦੀ
ਵਹਲਜੁੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਾਹਨ ਸੰਭਾਲਣ
ਉੱਪਰ ਮਾਿੇ ਪਰਰਭਾਿ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੁਕਦੇ ਸਮੇਂ,
ਤਰਲ ਦਾ ਉਠਾਅ ਅਗਾਂਹ ਅਤੇ ਵਪਛਾਂਹ ਿੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਰੰਗ ਟੈਂਕ
ਦੇ ਵਸਰੇ ਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਵਦਸ਼ਾ ਿੱਲ ਿੱਕਦੀ ਹੈ
ਵਜੱਿਰ ਵਕ ਤਰੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਰੱਕ ਵਤਲਕਿੀਂ ਸਤਹਰਾ, ਵਜਿੇਂ
ਵਕ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੰਗ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਰਸਤੇ ਿੱਲ
ਿੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਡਰਾਇਿਰ ਿਾਹਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ
ਨਾਲ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਸੰਘਣੇ ਤਰਲ ਦਾ ਇਕ ਪੂਰਾ ਟੈਂਕ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕੁਝ ਐਵਸਡ), ਕਾਨੰੂਨੀ
ਸੀਮਾਿਾਂ ਤੋਂ ਿੱਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਰਲਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਿਲ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਕਾਂ ਵਿਚ
ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਤਰਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:
•
•
•
•

ਤਰਲ ਦੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਫੈਲ ਜਾਿੇਗੀ।
ਤਰਲ ਦਾ ਭਾਰ।
ਭਾਰ ਸਬੰਿੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਿਾਂ।
ਲੋਡ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ।

8.2.8 – ਟੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ

8.3.3 – ਮੋੜ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਗੈਲਨ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਿਾਲੇ ਜਲਹਣਸ਼ੀਲ
ਰ
ਤਰਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਟੈਂਕ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਤੇਿ ਚਲਾ
ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ
ਰੱਿ ਰਹੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ,
ਅਤੇ ਵਪਛਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $ 2,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ
ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਗੋ ਟੈਕ
ਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ
ਮੁਅੱਤਲੀ, ਜਾਂ ਦੋਿੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਸੀ ਿੀ ਸੀ (CVC) §22406.5)।

ਮੋਿਾਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿੀਮੇ ਹੋ ਜਾਿੋ ਅਤੇ ਮਿ
ੋ ਦੇ ਉਪਰ ਆ ਕੇ ਿਾਹਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ
ਵਜਹਾ ਤੇਿ ਕਰੋ। ਮਿ
ੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਟੈਕ
ਂ ਿਾਲੇ
ਿਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

8.2.9 – ਟੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਘੰਟੇ
500 ਗੈ ਲ ਨ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਸਮਰੱ ਥ ਾ ਿਾਲੇ ਟੈਂ ਕ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥ ਾ
ਿਾਲੇ ਿਾਹਨ ਵਿਚ ਜਲਹਰ ਣ ਸ਼ੀਲ ਤਰਲ ਦੀ ਢੁ ਆ ਈ ਕਰਨ
ਿਾਲੇ ਡਰਾਇਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨਦੀ ਇਕ ਅਿਿੀ ਦੇ
ਦੋ ਰ ਾਨ ਿਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਵਿਕਤਮ ਸਮਾਂ 10 ਘੰ ਟੇ ਹੈ
(CVC §34501.2(b)(1))।

8.3 – ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ
ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਨਯਮ

8.3.4 – ਿੁਕਣ ਦੀ ਦੂਿੀ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਿੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਵਕੰਨੀ ਦੂਰੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਿੋ, ਵਗੱਲੀਆਂ ਸਿਕਾਂ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਿਾਰਣ ਦੂਰੀ
ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਾਲੀ ਟੈਂਕ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਟੈਂਕ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨਾਂ
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਕਣ ਵਿਚ ਵਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

8.3.5 – ਰਿਸਲਣ
ਵਿਆਦਾ ਸਟੀਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੇਸ ਨਾ ਵਦਓ ਜਾਂ ਬਰਰੇਕ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਹਨ ਵਫਸਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਕਾਂ
ਿਾਲੇ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਪਹੀਏ
ਵਫਸਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਹਨ ਦਾ ਜੈਕਨਾਇਫ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਾਹਨ ਵਫਸਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੀਆਂ ਦੀ
ਪਕਿਹਰ ਨੂੰ ਮੁਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਗ 8

ਟੈਂਕ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੁਰਵਿਅਤ
ੱ
ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬਿਤ
ੰ ਸਾਰੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ
ਯਾਦ ਰੱਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਹਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਨਯਮ ਇਹ ਹਨ:

ਆਪਣਾ ਰਗਆਨ ਟੈਸਟ ਕਿੋ

8.3.1 – ਪਿਰਵਾਹ ਰਵਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਓ

1.
2.

ਗੂਰਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਰਲ ਦੇ ਉਠਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਰਿਾਹ
ਦੇ ਵਿਚ ਿਾਹਨ ਨੂੰ ਰੇਿਨਾ, ਿੀਮਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਮੋਿਾਂ ਅਤੇ ਲੇਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਰਰਿਾਹ ਵਿਚ ਹੋਣ।

3.

8.3.2 – ਉਠਾਅ ਤੇ ਰਨਯੰਤਿਣ ਕਿਨਾ
•
•
•

ਬਰਰੇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕਸਾਰ ਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿੋ। ਰੁਕਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਰੇਕ
ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾ ਛੱਡੋ।
ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਵਹਲਾਂ ਬਰਰੇਕ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦਓ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪੱਛੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਿਿਾਓ।
ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਟੱ ਕ ਰ ਨੂੰ ਰੋ ਕ ਣ ਲਈ ਤੁ ਰੰ ਤ ਰੁ ਕ ਣਾ ਪੈ ਜਾਿੇ , ਤਾਂ
ਵਨਯੰਵਤਰਰਤ ਜਾਂ ਸਟੈਬ ਬਰਰੇਵਕੰਗ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ ਇਨਹਰਾਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਗ 2
ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਿਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ
ਤਿ
ੇ ੀ ਨਾਲ ਸਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਹਨ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4.
5.
6.
7.

ਬਲਕਹੈਡਿ, ਬੈਫ਼ਲਿ ਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਵਭੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਵਕਸੇ ਟੈਂਕ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨ ਨੂੰ ਮੋਿਾਂ ਤੇ, ਰੈਂਪ ਤੇ ਚਿਹਰਵਦਆਂ, ਜਾਂ
ਰੈਂਪ ਤੋਂ ਉਤਰਵਦਆਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਮੂਥ ਬੋਰ ਿਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੈਫ਼ਲਿ ਿਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ
ਵਕਸ ਤਰਹਰਾਂ ਵਭੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉਹ ਵਕਹਿੀਆਂ 3 ਚੀਿਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕੰਨਾ ਤਰਲ ਵਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਆਊਟੇਜ (ਕਟੌਤੀ) ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਅ ਤੇ ਵਨਯੰਤਰਣ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਵਕਸ ਤਰਹਰਾਂ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਟੈਕ
ਂ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਕਹਿੇ 2 ਕਾਰਨ ਿਾਸ ਵਿਆਨ
ਰੱਿਣ ਨੂੰ ਿਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਸਿਾਲ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਰਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਦਾ
ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਭਾਗ 8 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਹਰੋ।

8-3

T.I.R.E. ਸੁਝਾਓ

',

T. ਟ੍ੈਡ (ਟਾਇਰ ਦਾ ਉੱਤਲਾ ਵਿੱ ਸਾ)
ਟਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤਲੇ ਵਿੱ ਸੇ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪੈਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱ ਠਾ ਕਰਕੇ ਿੜ੍ਾ ਕਰੋ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਕਨ ਦੇ ਿੇਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਿੇਿ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਟ੍ੈਡ (ਟਾਇਰ ਦਾ
ਉੱਤਲਾ ਵਿੱ ਸਾ) ਵਿਸ ਚੁਕਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਿੇਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ।

I. ਿਿਾ ਭਰਨਾ

ਮਿੀਨੇ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਾਰ ਟਾਇਰ ਦੀ ਿਿਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਟਾਇਰ ਵਿੱ ਚ
ਿਿਾ ਦਾ ਿੱ ਟ ਦਬਾਅ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਣ ਦਾ ਅਤੇ ਿੱ ਟ ਗੈਸ ਮਾਈਲੇ ਜ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ।

R. ਰੋਟੇਟ (ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱ ਚ
ਬਦਲਣਾ)

ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਮਧਣ ਦੀ ਲਾਈਫ਼ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱ ਡੀ ਦੇ
ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਿਰ 3,000-5,000 ਮੀਲ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲੋ ।

E. ਮੁਲਾਂਕਣ
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ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਵਿਣ ਲਈ
ਿਰ ਮਿੀਨੇ ਕੁਝ ਿੀ ਵਮਨਟਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।

ST
A

ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਸਾਈ, ਚੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੱ ਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਗੱ ਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

... ,;:,;.

ਭਾਗ 9: ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਕਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
9.1 – ਖਨਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
9.2 – ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ-ਕੌਣ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
9.3 – ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖਨਯਮ
9.4 – ਲੋਖਡੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਖਡੰਗ
9.5 – ਬਲਕ ਪੈਖਕੰਗ ਮਾਰਖਕੰਗ, ਲੋਖਡੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਖਡੰਗ
9.6 – ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ - ਡਰਾਇਖਵੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਖਕੰਗ ਦੇ
ਖਨਯਮ
9.7 – ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ - ਸੰਕਟ
9.8 – ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ - ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, DMV
ਪਰੀਖਿਅਕ, CVC§27903 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ
ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਖਦਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਖਵੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ
ਹੁਨਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਖਵੱਚ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ
/ਜਾਂ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਜਨਹਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨਹਹਾਂ ਦੇ
ਿਤਰਨਾਕ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਖਗਆ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। CVC
§15278(a)(4) ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਹਹਾਂ ਲਈ HazMat ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ, ਜੋ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ CDL ਟੈਸਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘੀ ਲੋੜਾਂ
ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਗਆਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। "ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ" ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ (ਗ਼ੈਰ-ਸੰਘੀ) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਵੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ
ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ
ਂ
ਹੈ।
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਖਸਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਿਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ HazMat ਖਲਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਜਸ
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਖਵੱਚ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਨਯਮਾਂ
ਖਵੱਚ HM ਖਲਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਖਵਸਫੋਟਕ, ਵੱਿ-ਵੱਿ ਖਕਸਮ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ, ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ
ਤਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ। ਿਤਖਰਆ
਼
ਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ
ਖਜਨਹਾਹਂਨੰੂ ਇਹ ਿਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਕਾਰਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪੱਧਰ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪਰਹਬੰਧਨ ਨੂੰ ਖਨਯੰਖਤਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱ ਗ ਰੀ ਸਬੰ ਧ ੀ ਖਨਯਮ (Hazardous Materials
Regulations, (HMR)) ਅਤੇ ਆਮ ਹਵਾਲੇ CFR, ਖਸਰਲੇਿ 49,
ਪਾਰਟ 100-185 ਖਵੱਚ ਖਮਲਦੇ ਹਨ।

ਖਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਰਣੀ ਖਵੱਚ ਇਨਹਹਾਂ ਆਈਟਮਾਂ
ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਖਕ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਖਵੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਿਤਰਨਾਕ ਮੰਖਨਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ
ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਸ਼ਪਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਖਕ ਕੀ ਸਮੱਗਰੀ,
ਖਨਯਮਾਂ ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਖਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਨਹਹਾਂ ਖਨਯਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਕ ਖਜਹੜੇ ਵਾਹਨ ਖਕਸੇ ਖਕਸਮ ਦੀ ਜਾਂ
ਖਕਸੇ ਮਾਤਰਾ ਖਵੱਚ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ
ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ, ਖਕਨਾਖਰਆਂ ‘ਤੇ ਚਕੋਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਚੰਨਹਹ,
ਖਜਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਕਖਹੰਦੇ ਹਨ, ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਗ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਢੋਣ ਖਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਖਮਕਾ ਅਤੇ
ਖਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਖਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਖਗਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਨਯਮਾਂ ਦੇ ਖਨਰੰਤਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਭਾਗ
ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੂਰੇ
ਖਨਯਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਨਕਲ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਹਹਾਂ
ਖਨਯਮਾਂ ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਖਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਖਕਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨ, ਜੋ ਖਕ CFR, ਖਸਰਲੇਿ 49 §383.5 ਖਵੱਚ
ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੁਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਖਤਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵਾਲਾ CDL ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ
ਪਰਹਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਗਆਨ ਪਰਹੀਖਿਆ
ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਇੱਕ CLP ਧਾਰਕ ਨੂੰ HazMat ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਖਗਆਨ ਪਰਹੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਭਾਗ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਖਸਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਖਜ਼ਆਦਾਤਰ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਨਯਮਾਂ ਨੂੰ
ਪੜਹਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਸਿਲਾਈ
ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ,
ਕਾਲਜ, ਯੂ ਨ ੀਵਰਖਸਟੀਆਂ , ਅਤੇ ਵੱ ਿ -ਵੱ ਿ ਸੰ ਗ ਠਨ ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ
ਇਨਹਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਛਪਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਖਕਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ
ਵੱਿ ਵੱਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਛਾਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘੀ ਖਨਯਮਾਂ (Federal
Regulations) (CFR ਖਸਰਲੇਿ 49) ਦੀਆਂ' ਨਕਲਾਂ ਪਰਹਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਕਸਰ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਨਯਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਰੱਿਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਖਕ
ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਕਲ ਖਕੱਥੋਂ ਹਾਸਲ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਖਨਯਮਾਂ ਲਈ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱ ਗ ਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖਵੱ ਚ ਸ਼ ਾ ਮਲ
ਸਾਰੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਖਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਖਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਦੇ
ਖਵਅਕਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ
ਨੂੰ ਹਰ ਜਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ,
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 90 ਖਦਨਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਖਸਿਲਾਈ ਦਾ
ਖਰਕਾਰਡ ਰੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਨਯਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਕ
ਿਤਰਨਾਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਖਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਦੇ ਜੋਿਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਖਸਿਲਾਈ ਖਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਸਿਲਾਈ ਖਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿਤਖਰਆਂ ਨੂੰ ਖਕੰਝ ਪਛਾਣੀਏ ਅਤੇ
ਪਰਹਤੀਖਕਖਰਆ ਕਰੀਏ।
ਖਨਯਮਾਂ ਮੁ ਤ ਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ ਰੂ ਰ ੀ ਹੈ ਖਕ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੋ ਲ ਿਾਸ
ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਗੈਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈਵ-ੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਖਨਯੰਤਖਰਤ ਮਾਤਰਾ ਖਵੱਚ
ਰੇਡੀਓਐਕਖਟਵ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ
ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਸਿਲਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਗੋ
ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ
ਨੂੰ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਸਿਲਾਈ ਪਰਹਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ
ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਅਖਜਹੀ ਖਸਿਲਾਈ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਾਸ ਖਵਸਫੋਟਕ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਿਤਰਨਾਕ ਕੂੜੇ ਦੀ ਢੋਆ
ਢੁਆਈ ਲਈ ਪਰਖਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ
ਵੀ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਿਾਸ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਰਸਖਤਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਿਾਸ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਗੋ
ਲਈ ਪਰਖਮਟ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਰਾਕੇਟ ਦਾ
ਖਫਊਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਪਖਰਮਟ, ਛੋਟ
ਅਤੇ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।
ਪਰਗਮਟ। ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਹੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ
ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਪਰਖਮਟ ਜਾਂ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ CHP ਅਤੇ DOT ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਿਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਮੈ ਡ ੀਕਲ ਰਖਹੰ ਦ -ਿੂ ਹੰ ਦ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੀ
ਪਰਖਮਟ ਅਤੇ ਰਖਜਸਟਰਹੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ
ਲੜੀਵਾਰ, ਜ਼ਖਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਵਭਾਗ ਅਤੇ ਖਸਹਤ ਸੇਵਾ ਖਵਭਾਗ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ HazMat ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਖਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ TSA ਸੰਘੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿਤਰੇ ਦੇ. ਮੁਲਾਂਕਣ
(ਖਪਛੋ ਕ ੜ ਦੇ ਖਰਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂ ਚ ) ਤੋਂ ਗੁ ਜ਼ ਰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੁ ਸ ੀਂ
DMV 'ਤੇ ਆਪਣੀ CDL ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TSA ਖਪਛੋਕੜ
ਦੇ ਖਰਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਰੇ ਉਖਚਤ
ਖਗਆਨ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਡਾਕਟਰੀ ਫਾਰਮ
ਜਮਹਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਏਜੰਟਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਖਕਸੇ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਫੰਗਰਖਪਰੰਹਟ, ਫ਼ੀਸ, ਅਤੇ TSA ਦੀ ਵਾਧੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ TSA ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ CDL ਪਰਖਮਟ ਦੀ
ਨਕਲ ਅਤੇ ਹੇਠ ਖਲਿੇ ID ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਹਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ DL / ID ਕਾਰਡ।
• ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ DL।
• DMV ਦੀ ਫੋਟੋ ਰਸੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ CLP।
TSA ਏਜੰਟ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ,
universalenroll.dhs.gov ’ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ
1-855-347-8371 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਲਾਇਸੈਸ
ਂ ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਖਵੱਚ ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਂ ਿਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਲCHP (cvc§32000.5) ਦੁਆਰਾ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਲਾਇਸਂੈਸ ਹੋਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
•

ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱ ਗ ਰੀ ਦੀ ਖਸ਼ਪਮੈਂ ਟ (ਜਦ ਤੱ ਕ ਖਕ ਖਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਤੌ ਰ
'ਤੇ ਅਪਵਾਦ ਨਾ ਹੋਣ) ਖਜਸ ਲਈ CVC §27903 ਅਨੁਸਾਰ
ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਦਾ ਪਰਹਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ, ਖਜਸ ਲਈ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਦੀ
ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਖਵੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 500 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਤਰਨਾਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ ਲਈ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਈਸੰਸ ਦੀ ਇੱਕ
ਪਰਹਮਾਖਣਤ ਪੜਹਹਨ ਯੋਗ ਨਕਲ ਵਾਹਨ ਖਵੱਚ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖਕਸੇ ਪੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ CHP ਦੇ ਅਖਧਕਾਰਤ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (CCR, ਖਸਰਲੇਿ 13
§1160.3(g)(2))।
ਇਹ ਸੰਘੀ HazMat ਰਖਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਹੈ ਖਜਸ ਦੀ ਲੋੜ
CFR, ਖਸਰਲੇਿ 49 §107.601 ਦੇ ਤਖਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

9.1 – ਕਨਯਮਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ
9.1.1 – ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
ਿਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਿਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਨਯਮ
ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ
ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਭੇਜਣ ਵਾਖਲਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਖਕ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਕੰਝ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ
ਨੂੰ ਖਕੰਝ ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਢੋਣਾ, ਅਤੇ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਹਹਾਂ ਨੂੰ
"ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਖਨਯਮ" ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

9.1.2 – ਜੋਖਮ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ
ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਖਲਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਿਮ ਸੰਚਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਿਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਨਯਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਖਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਤੇ ਿਤਰੇ ਦੇ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਹੀ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ, ਐਮਰਜਂੈਸੀ
ਪਰਹਤੀਖਕਖਰਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ
ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਖਲਆਂ, ਕੈਰੀਅਰ, ਅਤੇ
ਡਰਾਇਵਰ ਨਾਲ ਜੋਿਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

9.1.3 – ਸੁਰਗਖਅਤ
ੱ
ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ
ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ CDL ‘ਤੇ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਗਆਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ
ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

•

•
•
•

9.2.2 – ਕੈਰੀਅਰ

ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕਰਨਾ।
ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਖਨਯਮਾਂ ਮੁ ਤ ਾਬਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ।
• ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨਾ।
ਖਨਯਮ ਖਸੱਿਣਾ ਅਤੇ ਉਨਹਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਖਨਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਸੱਟ ਦੇ ਜੋਿਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖਨਯਮ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਨਯਮਾਂ ਦੀ
ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲਹਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌ ਰ ਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦਾ
ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ
ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੁਕੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ
ਕਾਗਜ਼ਾਂ, ਵਾਹਨ ਪਲੈਕਰਡਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ CDL ‘ਤੇ HazMat ਸਮਰਥਨ
ਅਤੇ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਗਆਨ ਨੂੰ ਪਰਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•
•

•
•

•
•
•

9.2.1 – ਗਸ਼ਪਰ

•

•

•

•

ਖਸ਼ਪਰ ਤੋਂ ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਖਜ਼ਲ ਤੱਕ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ, ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਖਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ
ਖਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ ਖਤਆਰ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਣਉਖਚਤ ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਢੁੱ ਕ ਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸ ੀ ਨੂੰ ਦੁ ਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਤਰਨਾਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9.2.3 – ਡਰਾਇਵਰ

9.2 – ਖਤਰਨਾਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ
ਆਵਾਜਾਈ -ਿੌਣ ਿੀ ਿਰਦਾ ਹੈ
ਟਰੱਕ, ਰੇਲ, ਵੈਸੱਲ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਗਹਹਾ ਤੋਂ
ਦੂਸਰੀ ਜਗਹਹਾ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਨਯਮਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:
— ID ਨੰਬਰ।
— ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ।
— ਜੋਿਮ ਦੀ ਸ਼ਰਹੇਣੀ ।
— ਪੈਖਕੰਗ ਸਮੂਹ।
— ਸਹੀ ਪੈਕੇਖਜੰਗ।
— ਸਹੀ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਖਨਸ਼ਾਨ।
— ਸਹੀ ਪਲੈਕਰਡਜ਼।

ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰੋ, ਖਨਸ਼ਾਨ, ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਓ; ਖਸ਼ਖਪੰਗ
ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਖਤਆਰ ਕਰੋ; ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਰਹਦਾਨ ਕਰੋ; ਅਤੇ ਪਲੈਕਰਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ।
ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਖਕ ਖਨਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਖਤਆਰ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਹਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਢੋ ਨਾ ਲਵੋ)।

•

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖਕ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਿਤਰਨਾਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਖਣਆ, ਖਨਸ਼ਾਨਬੱਧ ਅਤੇ ਲੇਬਲ
ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖਰਸਦੇ ਪੈਕਜ ਅਤੇ ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ
ਹੋਵੇ।
ਖਬਨਹਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਨਯਮਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਪਰਹਤੀਖਕਖਰਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਜਗਹਹਾ 'ਤੇ ਰੱਿਦਾ ਹੈ।
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9.3 – ਸੰਚਾਰ ਕਨਯਮ
9.3.1 – ਪਗਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ
ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਹਾਂ ਖਵਚੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ
ਅਰਥ ਖਜਨਹਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦ ਹੋ, ਤੋਂ ਵੱਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਗ
ਖਵੱਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕੰਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਖਹਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਗ 9 ਦੇ ਅਿੀਰ ਖਵੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਖਵੱਚ
ਖਦੱਤੇ ਹਨ।
ਖਕਸੇ ਸਮੱ ਗ ਰੀ ਦੇ ਿਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ ਰਹੇ ਣ ੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਤ ਿਤਰੇ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ 9 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਿਤਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਹੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਹਾਂ 9
ਸ਼ਰਹੇਣੀਆਂ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਖਕਸਮਾਂ ਖਚੱਤਰ 9.1 ਖਵੱਚ
ਖਦੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਖਲਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਆਰਡਰ, ਲੇਖਡੰਗ ਦੇ ਖਬਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟ
ਸਾਰੇ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਚੱਤਰ 9.6 ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ
ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਰੇਣੀ

2

ਗਡਵੀਜ਼ਨ

ਸ਼ਰਰੇਣੀ
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3

ਸ਼ਰਰੇਣੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਜਾਂ ਗਡਵੀਜ਼ਨ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਵਸਫੋਟ
ਪਰਹੋਜੈਕਸ਼ਨ ਖ਼ਤਰਾ
ਅੱਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਛੋਟੇ ਧਮਾਕੇ
ਬਹੁਤ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ
ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ
ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਗੈਸਾਂ
ਗੈਰ-ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਗੈਸਾਂ
ਜ਼ਖਹਰੀਲੀ/ਜ਼ਖਹਰੀਲੇ ਗੈਸਾਂ

ਡਾਈਨਾਮਾਈਟ
ਲਾਟਾਂ
ਆਖਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਰਸਾਓ
ਅਸਲਾ
ਬਲਾਸਖਟੰਗ ਏਜੰਟ
ਖਵਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰ
ਪਰਹੋਪੇਨ
ਹੀਲੀਅਮ
ਫਲੋਰੀਨ, ਕੰਪਰਹੈਸਡ

ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ

ਗੈਸੋਲੀਨ

3

-

4

4.1
4.2
4.3

ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਠੋਸਪਦਾਰਥ
ਸਵੈ ਜਲਣਸ਼ੀਲ
ਖਗੱਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਿਤਰਨਾਕ

5

5.1
5.2

ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਰ
ਔਰਗੈਖਨਕ ਪਰੌਕਸਾਈਡ

6

6.1
6.2

ਜ਼ਖਹਰ
(ਜ਼ਖਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ)
ਲਾਗ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ

7

-

ਰੇਡੀਓਐਕਖਟਵ

ਯੂਰੇਨੀਅਮ

8

-

ਜੰਗਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ

ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਤਰਲ

9

-

ਫੁਟਕਲ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ

ਪੋਲੀਕਲੋਰੀਨੇਖਟਡ
ਬਾਈਖਫਨਾਈਲ (PCB)

e

-

ORM-D
(ਹੋਰ ਖਨਯੰਖਤਰਹਤ ਪਦਾਰਥ
ਘਰੇਲੂ)

ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਫਲੇਵਖਰੰਗ,
ਦਵਾਈਆਂ

-

ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ

ਈਂਧਣ ਤੇਲ

ਗਚੱਤਰ 9.1
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ਖਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਡੁਲ
ੱ ਣ ਜਾਂ ਖਰੱਸਣ ’ਤੇ, ਤੁਸੀਂ
ਜ਼ਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਿ਼ਤਖਰਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ
ਖਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਲਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਅਤੇ
ਪੁਖਲਸ ਇਸ ਸਖਥਤੀ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਖਕ ਖਕਹੜੀਆਂ ਿਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਲਜਾਈਆਂ
ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਜ਼ੰਦਗੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਖਰਆਂ ਦੀਆਂ ਖਜ਼ੰਦਗੀਆਂ
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ
ਖਨਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਨਯਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਕ:
•
•

•

ਖਸ਼ਪਰਜ਼ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਹਤੀਖਕਖਰਆ ਟੈਲੀਫੋਨ
ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।
ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ
ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਖਸ਼ਖਪੰਗ
ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਰਿਣ
ੱ
ਅਤੇ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਹਤੀਖਕਖਰਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਿਣ।
ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਦੇ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ
ਖਲਿੇ ਖਵੱਚ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
— ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਖਵੱਚ।
— ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ
ਫਾਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਖਦਿਾਈ ਦੇਵੇ।
— ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵ।ੇ

9.3.2 – ਪੈਕੇਜ ਲੇਬਲ
ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਹੀਰਾਆਕਾਰ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਬਲ ਦੂਸਖਰਆਂ
ਨੂੰ ਿਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੂਖਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਡਾਇਮੰਡ ਲੇਬਲ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਖਫੱਟ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ
ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਟੈਗ' ‘ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ,ਂ ਕੰਪਰਹਸ
ੈ ਡ
ਗੈਸ ਖਸਲੰਡਰ ਖਜਨਹਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਨਹਹਾਂ ਦੇ ਟੈਗ
ਜਾਂ ਡੈੱਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਖਚੱਤਰ 9.2 ਲੇਬਲ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮੋਨੀਅਮ
ਖਪੱਕਰੇਟ, ਖਗੱਲਾ
ਵਾਈਟ ਫਾਸਫੋਰਸ
ਸੋਡੀਅਮ
ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟਰਹੇਟ
ਖਮਥਾਈਲ ਈਥਾਈਲ
ਕੀਟੋਨ ਪਰੌਕਸਾਈਡ
ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਇਨਾਈਡ
ਐਂਥਰਹੈਕਸ ਵਾਇਰਸ

ਚਗੱਤਰ 9.2
HAZMAT ਲੇਬਲ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ।

9.3.3 – ਗਨਯਮਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਨ
ਭੇਜਣ ਵਾਖਲਆਂ, ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ 3 ਮੁਿ
ੱ ਸੂਚੀਆਂ ਹੰਦ
ੁ ੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ,
3 ਸੂਚੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਿੋਜੋ। ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਤੇ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖਸਰਫ ਇੱਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੇਠਾਂ ਖਦੱਤੀਆਂ
ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ:

ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਚਤਾਵਨੀ
ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ
ਵੱਡੇ ਪੈਕਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖਚੰਨਹਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਲ ਦੀ ਿਤਰੇ ਦੀ
ਸ਼ਰਹਣ
ੇ ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨ ਖਵੱਚ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ
4 ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੇ
ਅੱਗੇ, ਖਪੱਛੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਖਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਚੱਤਰ 9.3 ਦੇਿੋ।
ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਚਾਰਾਂ ਖਦਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੜਹਹਨਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਹੀਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਖਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10¾ ਇੰਚ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੇ, ਖਬੰਦੂ-ਤੋਂ-ਚਕੋਰ,
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲਕ ਪੈਕੇਖਜੰਗਾਂ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ‘ਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ID ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਤਰੀ ਪੈਨਲਾਂ
ਜਾਂ ਸਫੇਦ ਖਬੰਦੂ ਤੋਂ ਚਕੋਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

CFR, ਖਸਰਲੇਿ 49 §172.101, ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਰਣੀ
ਅੰ ਖ ਤਕਾ A ਤੋਂ CFR, ਟਾਇਟਲ 49 §172.101, ਿਤਰਨਾਕ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸੂਚੀ।
• ਅੰ ਖ ਤਕਾ B ਤੋਂ CFR, ਟਾਇਟਲ 49 §172.101, ਸਮੰੁ ਦ ਰੀ
ਪਰਹਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।
ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਰਣੀ। ਖਚੱਤਰ 9.4 ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ
ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਖਹਸ
ੱ ਾ ਖਦਿਾਉਦ
ਂ ਾ ਹ।ੈ ਕਾਲਮ 1 ਦਸ
ੱ ਦਾ ਹੈ ਖਕ ਖਕਹੜਾ ਖਸਖ਼ਪਗ
ੰ
ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾਜ਼
ਪਰਭਾਖਵਤ
ਹ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਕਾਲਮਾਂ ਖਵੱਚ ਹਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਸ਼ਖਪੰਗ
ਨਾਮ, ਿਤਰਨਾਕ ਵਰਗ ਜਾਂ ਖਡਵੀਜ਼ਨ, ID ਨੰਬਰ, ਪੈਖਕੰਗ ਸਮੂਹ, ਅਤੇ
ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੇਬਲ ਖਦਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
•
•

ID ਨੰ ਬ ਰ ਿ਼ ਤ ਰੇ ਵਾਲੀ ਸਮੱ ਗ ਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਖਹਲੇ
ਪਰਹਤੀਖਕਖਰਆ ਕਰਨਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇੱਕ 4-ਅੰਕ ਦੇ ਕੋਡ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ID ਨੰਬਰ 1 ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਰਖਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਿਰ "NA" ਜਾਂ "UN" ID ਨੰਬਰ ਤੋਂ
ਪਖਹਲਾਂ ਖਲਿੇ ਹੋਣਗੇ। U।S। ਦੇ DOT ਐਮਰਜੈਂਸੀਜਵਾਬ ਗਾਈਡਬੁੱਕ
(Emergency Response Guidebook, ERG) ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਉ
ਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਖਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ID ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖਦੰਦੀ ਹੈ।

6 ਵੱਿ ਵੱਿ ਖਚੰਨਹਹ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਕਾਲਮ 1 ਖਵੱਚ ਖਦਿਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(+)

ਸਹੀ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਨਾਮ, ਿਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਹਣ
ੇ ੀ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੈਖਕੰਗ
ਸਮੂਹ ਖਦਿਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੱਗਰੀ ਿ਼ਤਖਰਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਹੇਣੀ ਦੀ
ਪਖਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।

(A)

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਲਮ 2 ਖਵੱਚ ਵਰਖਣਤ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ,
ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਰਖਹੰਦ-ਿੂੰਹਦ ਨਾ ਹੋਏ ਹੈ,
ਕੇਵਲ ਤਦ HMR ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਹਵਾ
ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ।

(W)

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਲਮ 2 ਖਵੱਚ ਵਰਖਣਤ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ
ਕੇਵਲ HMR ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ
ਲਈ ਪੇਸਕ
਼ ਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ,ਰਖਹੰਦਿੂੰਹਦ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਰਹਦੂਸ਼ਕ ਹੈ।

(D)

ਭਾਵ ਸਹੀ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਘਰੇਲੂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ
ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਖਚਤ ਹੁੰ ਦ ਾ ਹੈ , ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਚਗੱਤਰ 9.3
HAZMAT ਪਲੈਕਰਡ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ।

CFR, ਗਸਰਲੇਖ 49 §172.101 ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਣੀ
ਗਚੰਨਹਰ

ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਰੇਣੀ
ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ
ਅਤੇ ਗਸ਼ਗਪੰਗ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾਮ
ਜਾਂ ਗਡਵੀਜ਼ਨ

PG

ਲੇਬਲ ਕੋਡ

ਗਵਸ਼ੇਸ਼
ਪਰਰਾਵਧਾਨ
(172.102)

ਪੈਗਕੰਗ (173.***)
ਥੋੜੀ ਤਾਦਾਦ
ਵੱਡੀ
ਅਪਵਾਦ
ਗਵਚ
ਤਾਦਾਦ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8A)

(8B)

(8C)

A

ਐਸੀਟੈਲਡੀਹਾਈਡ ਅਮੋਨੀਆ

9

UN1841

III

9

IB8, IP6

155

204

240

ਗਚੱਤਰ 9.4

9-5

(I)

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਨਾਮ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਿਰਾ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਨਾਮ ਵਰਖਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਘਰੇਲੂ ਆਵਾਜਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

(G)

ਭਾਵ, ਕਾਲਮ 2 ਖਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਇਹ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ
ਇੱਕ ਆਮ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਨਾਮ ਹੈ। ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਆਮ
ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਮ ਇੱਕ ਿਾਸ ਰਸਾਇਣ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦ
ਨੂੰ ਿਤਰਨਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲਮ 2 ਸਹੀ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖਨਯੰਖਤਰਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦੀ
ਸੂਚੀ ਖਦੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਕਰਹਮ ਖਵੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਹੀ ਐਂਟਰੀ ਲੱਭ ਸਕੋ। ਸਾਰਣੀ ਖਨਯਮਤ ਖਕਸਮ ਖਵੱਚ
ਸਹੀ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਨਾਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖਸ਼ਖਪੰਗ
ਨਾਮ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਤਰਛੇ ਅੱਿਰਾਂ ਖਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨਾਮ
ਸਹੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਾਲਮ 3 ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਿਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਹੇਣੀ ਜਾਂ ਵੰਡ ਜਾਂ "ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ"
ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਕਦੇ ਵੀ "ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ" ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ
ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਲੈਕਰਡ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਸ਼ਪਮਂੈਟ
ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਿਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਹਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ
ਖਲਿੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ
ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•
•
•

ਕਾਲਮ 7 ਵਧੀਕ (ਖਵਸ਼ੇਸ਼) ਖਵਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ
ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ
ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਘੀ ਖਨਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਮ ਖਵੱਚ ਨੰਬਰ 1-6 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਤਰਨਾਕ
ਪਦਾਰਥ ਇੱਕ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਖਲਜਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਹਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ
ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ (PIH) ਹੋਣਾ। PIH ਸਮੱਗਰੀ ਖਵੱਚ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ,
ਖਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਲਈ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਲਮ 8 ਇੱਕ 3-ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ
ਲਈ ਪੈਖਕੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਕਾਲਮ 9 ਅਤੇ 10 ਹਾਈਵੇ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ
ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
CFR ਲਈ ਅੰਗਤਕਾ A, ਟਾਇਟਲ 49 §172.101 - ਖਤਰਨਾਕ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਗਰਪੋਰਟ ਦੇਣਯੋਗ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ। DOT ਅਤੇ
EPA ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਡੁਲ
ੱ ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਇਨਹਹਾਂ
ਦੇ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਖਵੱਚ ਨਾਮ ਖਲਿੇ ਹਨ। ਖਚੱਤਰ 9.5 ਦੇਿੋ। ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਾਲਮ 3 ਖਵੱਚ ਹਰ
ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰਪੋਰਟਯੋਗ ਮਾਤਰਾ (RQ) ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ
ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖਕਸੇ RQ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਵੱਚ ਇੱਕੋ ਪੈਕਜ
ੇ ਖਵੱਚ ਖਲਜਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਸ਼ਪਰ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ ‘ਤੇ RQ ਦੇ ਅੱਿਰ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਿਰ RQ ਬੁਖਨਆਦੀ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ
ਖਵੱਚ ਖਲਿੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਿ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਹੇਣੀ।
ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਤਰਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ
ਮਾਤਰਾ।

ਕਾਲਮ 4 ਹਰ ਸਹੀ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਨਾਮ ਲਈ ID ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖਦੰਦਾ ਹੈ।
ID ਨੰਬਰ "UN" ਜਾਂ "NA" ਅੱਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। "NA" ਅੱਿਰਾਂ
ਨੂੰ ਸਹੀ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋਖੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਸਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਖਵੱਚ
ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ID ਨੰਬਰ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼
ਉੱਪਰ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਖਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖਲਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਖਲਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲਕ
ਪੈਕਖੇ ਜੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ' ‘ਤੇ ਖਲਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਤਰਨਾਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਲਸ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਲਮ 5 ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਖਨਰਧਾਖਰਤ ਕੀਤਾ ਪੈਖਕੰਗ ਸਮੂਹ (ਰੋਮਨ
ਅੰਕ ਖਵੱਚ) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲਮ 6 ਿਤਰਨਾਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖਜਨਹਹਾਂ ਨੂੰ
ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਖਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ‘ਤੇ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਿ਼ਤਰੇ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਗਤਕਾ A ਤੋਂ CFR, ਗਸਰਲੇਖ 49 §172
ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ
ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ (RQ)
ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ
ਪੌਂਡ (ਗਕਲੋਗਰਰਾਮ)
ਖਫਨਾਈਲਮਰਕੈਪਟਨ @

100 (45.4)

ਫੀਨਾਈਲਮਰਮਕਰੀ ਐਸੀਟੇਟ

100 (45.4)

ਐਨ-ਫੀਨਾਈਲਥੀਓਰੀਆ

100 (45.4)

ਫੋਰੇਟ

10 (4.54)

ਫੋਸਜੀਨ

10 (4.54)

ਫਾਸਫ਼ਾਈਨ

100 (45.4) *

ਫਾਸਫੋਖਰਕ ਐਖਸਡ

5,000 (2,270)

ਫਾਸਫੋਖਰਕ ਐਖਸਡ, ਡਾਈਇਥਾਈਲ
4-ਨਾਈਟਰਹੋਖਫਨਾਈਲ ਈਸਟਰ

100 (45.4)

ਫਾਸਫੋਖਰਕ ਐਖਸਡ, ਲੈੱਡ ਸਾਲਟ

10 (0.454)

* 10 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡੁੱਲਣ ਦੀ ਖਰਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਗਚੱਤਰ 9.5

9-6

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਨਹਹਾਂ ਖਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਡੁੱਲਣ ਦੀ ਖਰਪੋਰਟ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ RQ ਖਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸ਼ੀਖਪੰਗ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ਼ ‘ਤੇ INHALATION HAZARD ਸ਼ਬਦ
ਖਲਿੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਨਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵਾਂ POISON INHALATION HAZARD ਜਾਂ POISON GAS ਪਲੈਕਰਡ ਦਰਸਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਜਵੇਂ ਢੁਕ
ੱ ਵਾਂ ਹੋਵ।ੇ ਇਨਹਹਾਂ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਨੰੂ ਹੋਰ ਪਲੈਕਰਡਜ਼
ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਖਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਕ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਿਤਰੇ ਦੀ
ਸ਼ਰਹੇਣੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਿ਼ ਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਹਣ ੀ
ਅਤੇ POISON INHALATION HAZARD ਵਾਲਾ ਪਲੈਕਰਡਜ਼
ਲਗਾਓ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਖਕ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਓ।
ਅੰਗਤਕਾ B ਤੋਂ CFR, ਟਾਇਟਲ 49 §172.101 - ਸਮੰਦ
ੁ ਰੀ ਪਰਰਦਸ
ੂ ਕ
਼ ਾਂ
ਦੀ ਸੂਚੀ। ਅੰਖਤਕਾ B ਉਨਹਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਣ
ਲਈ ਜ਼ਖਹਰੀਲੇ ਹਨ। ਹਾਈਵੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਇਹ ਸੂਚੀ ਖਸਰਫ਼
ਇੱਕ ਪਲੈਕਰਡ ਜਾਂ ਲੇਬਲ ਦੇ ਖਬਨਹਹਾਂ 119 ਗੈਲਨਾਂ ਜਾਂ ਖਜ਼ਆਦਾ
ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਖਵੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਖਜਵੇਂ HMR ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮੁੰ ਦ ਰੀ ਪਰਦੂ
ਹ ਸ਼ ਕ ਦੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਵੱ ਡੇ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ ਨੰੂ MARINE
POLLUTANT ਖਚੰਨਹਹ (ਸਫੈਦ ਖਤਕੋਣ ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਉੱਪਰ
“X” ਦਾ ਖਚੰਨ ਬਖਣਆ ਹੋਵੇ) ਨੰੂ ਪਰਹਦਰਖਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਰਖਕੰਗ (ਇਹ ਪਲੈਕਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਨੰੂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ
ਪਰਹਦਰਖਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ
ਵਰਣਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖਲਖਿਆ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: MARINE POLLUTANT।

9.3.4 – ਗਸ਼ਗਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼
ਖਚੱਤਰ 9.6ਖਵੱਚ ਖਦਿਾਇਆ ਖਗਆ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਕ ਖਸ਼ਪਮੈਟ
ਂ ਦਾ
ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼
ਖਵੱਚ ਹੇਠਖਲਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•
•
•

ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਜੇ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਖਵੱਚ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਖਹਲੇ ਪੰਨੇ ਖਵੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਖਨਆਂ ਦੀ ਖਗਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, "ਪੰਨਾ 1 ਦਾ 4"।
ਹਰ ਇੱਕ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਵੇਰਵਾ।
ਇੱਕ ਖਸ਼ਪਰਦਾਪਰਹਮਾਣੀਕਰਣ, ਖਸ਼ਪਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਿਤ ਕੀਤੇ
ਗਏ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖਕ ਉਹ ਖਨਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ।

9.3.5 – ਆਈਟਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਜੇ ਇਕ
ੱ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਨੀਕਾਰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ
ਦੀ ਖਵਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਖਲਖਿਆ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :
•
•
•

ਪਖਹਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ:
"HM" ਖਸਰਲੇਿ ਦੇਇਕ
ੱ ਕਾਲਮ ਖਵੱਚ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ID #, ਖਸ਼ਖਪੰਗ
ਨਾਮ, ਿਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਹਣ
ੇ ੀ , ਪਖਕ
ੈ ਗ
ੰ ਸਮੂਹ) ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ "X" ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। "X" ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਿਰ
ੱ "RQ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ। ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬਖਨਆਦੀ
ੁ
ਵਰਣਨ ਖਵੱਚ ਉਸ ਕਰਮ
ਹ ਖਵੱਚ
ID ਨੰਬਰ, ਸਹੀ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਨਾਮ, ਿਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਣ
ਹੇ ੀ ਜਾਂ ਖਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ
ਪਖਕ
ੈ ਗ
ੰ ਸਮੂਹ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਪਖਕ
ੈ ਗ
ੰ ਸਮੂਹ ਰੋਮਨ
ਅੰਕਾਂ ਖਵੱਚ ਪਰਦਰਖਸਤ
ਹ
਼ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ "PG"। ਨਾਲਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SHIPPING PAPER
TO:

Quantity
1 cylinder

ABC Corporation
88 Valley Street
Anywhere, VA

FROM:

DEF Corporation
55 Mountain Street
Nowhere, CO

HM
RQ

(“RQ” means that this is a
reportable quantity.)

Description
UN1076,
Phosgene,
2.3, Poison, Inhalation Hazard,
Zone A

Page 1 of 1
Weight
25 lbs

((UN1076 is the Identification Number from Column 4 of the
Hazardous materials Table.)
Phosgene is the proper shipping name from Column 2 of the
Hazardous Materials Table.)
(2.3 is the Hazard Class from Column 3 of the Hazardous
Materials Table.)

This is to certify that the above named materials are properly classified, described, packaged marked and labeled, and are in proper
condition for transportation according to the applicable regulations of the Department of Transportation.

Shipper:
Per:
Date:

DEF Corporation
Smith
October 15, 2003

Carrier:
Per:
Date:

Safety First

Special Instructions: 24 Hour Emergency Contact, John Smith 1-800-555-5555

ਚਗੱਤਰ 9.6
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ID ਨੰਬਰ, ਖਸ਼ੱਖਪੰਗ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਿਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਹੇਣੀ ਨੂੰ ਸੰਿੇਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਨਯਮਾਂ ਖਵੱਚ
ਪਰਹਮਾਖਣਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਣਨ ਖਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ:
•
•
•
•

ਮਾਪ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਕਾਈ।
ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਖਗਣਤੀ ਅਤੇ ਖਕਸਮ (ਉਦਾਹਰਨ: "6 ਡਰਹਮ")
RQ ਅੱਿਰ, ਜੇ ਇੱਕ ਖਰਪੋਰਟਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇ ।
ਜੇ ਅੱਿਰ RQ ਖਦਿਾਈ ਖਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਨਾਮ
(ਜੇ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਨਾਮ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।
• ਕਾਲਮ 1ਖਵੱਚ ਅੱਖ਼ਰ "G" (ਆਮ) ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਮ।
ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਖਵੱਚ ਵੀ ਐਮਰਜੈਸ
ਂ ੀ ਪਰਤੀ
ਹ ਖਕਖਰਆ ਟੈਲੀਫ਼ਨ
ੋ ਨੰਬਰ
ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ)। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ
ਪਰਹਤੀਖਕਖਰਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਖਸ਼ਪਰ ਦੀ ਖਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ
ਡੁੱਲਣ ਜਾਂ ਅੱਗ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਕਸੇ ਵੀ ਿਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਹਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪਰਹਤੀਖਕਖਰਆ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ :
•

•

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਖਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰ ਖ ਿਆ (ਜੇ ਕ ਰ ਖਸ਼ ਪ ਰ / ਪੇ ਸ਼ ਕਰਤਾ
ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪਰਹਤੀਖਕਖਰਆ ਜਾਣਕਾਰੀ (ERI) ਪਰਹਦਾਤਾ ਹੈ)।
ਜਾਂ:
ਖਕਸੇ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਖਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋ ਵੇ । ERI ਪਰਹ ਦ ਾਤਾ ਕੋ ਲ ਰਖਜਸਟਰਡ
ਖਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਨਾਮ, ਇੱਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨੰਬਰ,
ਜਾਂ ERI ਪਰਹਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਖਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਖਵਲੱਿਣ
ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖਸ਼ ਪ ਰ ਨੂੰ ਹਰ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱ ਗ ਰੀ ਲਈ ਮੋ ਟ ਰ ਕੈ ਰ ੀਅਰ ਨੂੰ
ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪਰਹਤੀਖਕਖਰਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੈ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪਰਹਤੀਖਕਖਰਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਵਰਖਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਕੰਝ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਇਸ ਖਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਖਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
•
•
•
•

ਬੁਖਨਆਦੀ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਮ।
ਖਸਹਤ ਲਈ ਿ਼ਤਰੇ।
ਅੱਗ ਜਾਂ ਖਵਸਫੋਟ ਦੇ ਿਤਰੇ।
ਖਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਖਵੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ।
• ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ।
• ਅੱਗ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਖਵੱਚ ਡੁੱਲਣ ਜਾਂ ਖਰਸਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ
ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਰੀਕੇ।
• ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਪਾਅ।
ਅਖਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖਵੱਚ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ
ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਕਸੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਖਕਤਾਬ
ਖਵੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਖਰਸਪਾਂਸ ਗਾਈਡਬੱੁਕ
(Emergency Response Guidebook, ERG)। ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ'ਤੇ ERG ਰੱਿ ਕੇ
ਖਸ਼ਪਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈਵੀ ਸੰਘੀ, ਸਟੇਟ,
ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪਰਹਤੀਖਕਖਰਆ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਰਹ ਦ ਾਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂ ਰ ੀ ਹੈ ਜੋ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱ ਗ ਰੀ ਦੀਘਟਨਾ ‘ਤੇ
ਪਰਹਤੀਖਕਖਰਆ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ, ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਖਕਸਮ ਨੂੰ ਬੁਖਨਆਦੀ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ
ਪਖਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਖਵੱਚਖਲਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਕੇਖਜੰਗ ਦੀ
ਖਕਸਮ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
10 ctns, UN1263, ਪੇਂਟ, 3, PGII, 500 ਪੌਂਡ।
ਿਤਰਨਾਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ (ਿਤਰਨਾਕ
ਰਖਹੰਦ-ਿੂਹੰਦ ਦੇਕਾਗਜ਼) ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ
ਰਖਹੰਦ-ਿੂੰਦ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
UN1090, ਰਖਹੰਦ-ਿੂਹੰਦ ਐਸੀਟੋਨ, 3, PG II।
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ਿਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਹ ਣ ੀ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ID ਨੰ ਬ ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਗੈ ਰ
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਖਹਲੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਖਸ਼ਪਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ (ਿਤਰਨਾਕ ਕੂੜੇ ਲਈ 3 ਸਾਲ) ਲਈ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ
ਕਾਗਜ਼ਾਂ (ਜਾਂ ਇੱਕਇਲੈਕਟਰਾਖਨਕ
ਹ
ਖਚੱਤਰ) ਦੀ ਨਕਲ ਰਿਣਾ
ੱ
ਜ਼ਰਰ
ੂ ੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਖਸ਼ਪਰ ਖਸਰਫ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਵਾ ਪਰਹਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖਮਆਦ
ਲਈ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ (ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਰਹਾਖਨਕ ਖਚੱਤਰ) ਦੀ ਨਕਲ
ਰੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰਖਕੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ
ਚੰਗਾ ਖਵਚਾਰ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਖਕ ਖਸ਼ਪਰ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ
ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਮੁਢਲੇ ਵਰਣਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਕ ਪੈਕੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਲੇਬਲ ਖਦਿਾਈ ਖਦੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਖਸ਼ਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

ਮਹੱ ਤ ਵਪੂ ਰ ਨ ਗੱ ਲ ਾਂ : ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱ ਗ ਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ
ਪੂਰੀਆਂ ਖਨਯਮਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਿਣ
ੇ
ਲਈ, CFR, ਖਸਰਲਿ
ੇ 49, ਪਾਰਟ100185 ਦੇਿੋ।

ਜੇ ਖਨਯਮ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਸ਼ਪਰ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ RQ, ਸਮੁੰਦਰੀ
ਪਰਹਦੂਸ਼ਕ, ਜੈਖਵਕ-ਿਤਰਨਾਕ, HOT, ਜਾਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ
ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖਲਿੇਗਾ। ਤਰਲ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ ਖਵੱਚ ਸਖਥਤੀ ਦੇ
ਖਨਸ਼ਾਨ ਸਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ‘ਤੇ
ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲੈਂਬਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਿਤਰੇਦੀ ਸ਼ਰਹੇਣੀ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਖਕਸੇ ਪੈਕਜ
ੇ ਨੂੰ 1 ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰਰ
ੂ ਤ ਪਂਦ
ੈ ੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਕਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

9.3.6 – ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਰਮਾਗਣਕਤਾ

9.3.8 – ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ

ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਕ ਪੈਕੇਜ HMR ਖਨਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਖਗਆ ਹੈ। ਦਸਤਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਹਮਾਖਣਕਤਾ
ਅਸਲ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਖਦਿਾਈ ਖਦੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ
ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਨੱਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਕਜ
ੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਖਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ)। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ
ਪੈਕੇਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ HMR ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪੈਕੇਖਜੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ
ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਹਮਾਖਣਕਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੇ
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਖਨਯਮ ਹਨ। ਖਸ਼ਪਮਂੈਟ ਲੈਣ
ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਖਸੱਿੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਖਕ ਕੀ ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ ਖਵੱਚ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਖਸ਼ਖਪੰਗ
ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਿੋ। ਕੀ ਇਸ ਖਵੱਚ ਹੇਠ ਖਲਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

9.3.7 – ਪੈਕੇਜ ਗਚੰਨਹਰ ਅਤੇ ਲੇਬਲ
ਖਸ਼ਪਰ ਪੈਕਜ
ੇ , ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੇਬਲ, ਜਾਂ ਟੈਗ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਕਤ
ੇ ਾਂ ਨੂੰ
ਖਸੱਧੇ ਖਪਰਹੰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਖਹਮ ਪੈਕੇਜ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਿਤਰਨਾਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਖਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਕਜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਖਲਜਾਈ ਜਾ
ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ
ਵਾਲਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਖਲਖਿਆ ਲਗਾਵੇਗਾ:
•
•
•

ਖਸ਼ਪਰ ਜਾਂਪਰਹਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ।
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਨਾਮ ਅਤੇ ID ਨੰਬਰ।
ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੇਬਲ।

•

ਸਹੀ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਨਾਮ, ਿਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਹੇਣੀ ਅਤੇ ID ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਐਂਟਰੀ?
• ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਾਲਮ ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਐਂਟਰੀ
ਜਾਂ ਇੱਕ X ਜਾਂ RQ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ?
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਰ ਸੁਰਾਗ:
•

•
•
•
•

ਖਸ਼ ਪ ਰ ਖਕਹੜੇ ਕਾਰੋ ਬ ਾਰ ਖਵੱ ਚ ਹੈ ? ਪੇਂ ਟ ਡੀਲਰ? ਰਸਾਇਣ
ਸਪਲਾਈ? ਖਵਖਗਆਨਕ ਸਪਲਾਈ ਘਰ? ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖਨਯੰਤਰਨ
ਜਾਂ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਪਲਾਇਰ? ਖਵਸਫੋਟਕ, ਜੰਗੀਸਮਾਨ,
ਜਾਂ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਡੀਲਰ?
ਕੀ ਪਖਰਸਰ ਖਵੱਚ ਹੀਰੇ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਵਾਲੇ
ਟੈਂਕ ਹਨ?
ਖਕਸ ਖਕਸਮ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਭੇਖਜਆ ਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ? ਖਸਲੰਡਰ ਅਤੇ ਡਰਹਮ
ਅਕਸਰ ਿਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਿ਼ ਤ ਰੇ ਦੀ ਸ਼ ਰਹੇ ਣ ੀ ਦਾ ਲੇ ਬ ਲ, ਸਹੀ ਖਸ਼ ਖ ਪੰ ਗ ਨਾਮ,
ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ID ਨੰਬਰ ਹੈ?
ਕੀ ਕੋਈ ਰੱਿ ਰਿਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹਨ?
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9.3.9 – ਖਤਰਨਾਕ ਰਗਹੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ

9.3.11 – ਪਲੈਕਰਡ ਸਾਰਣੀਆਂ

ਿਤਰਨਾਕ ਰਖਹੰਦ-ਿੂਹੰਦ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ
ਨਾਲ ਦਸਤਿ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕਸਾਰ ਿਤਰਨਾਕ
ਰਖਹੰਦ-ਿੂਹੰਦ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਸ਼ਪਰ, ਕੈਰੀਅਰ
ਅਤੇ ਮੰਖਜਲ
਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ EPA ਰਖਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ 'ਤੇ
ਖਲਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਸ਼ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਨੂੰ ਖਤਆਰ ਕਰਨਾ,
ਖਮਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਖਹੰਦਿੂਹੰਦ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ
ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਖਵੱਚ ਵਰਤੋ। ਕੇਵਲ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਰਖਜਸਟਰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਂ
ਖਡਸਪੋਜ਼ਲ / ਸ਼ੋਧ ਦੀ ਸੁਖਵਧਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰਖਹੰਦ-ਿੂਹੰਦ ਦੀ ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ ਭੇਜੋ।
ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਦੁਆਰਾ
ਹਸਤਾਿਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਕਲ ਰੱਿੋ। ਹਰ ਨਕਲ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਿਤ
ਅਤੇ ਤਾਰੀਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਉਸ ਖਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਿਤ
ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਖਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਖਹੰਦ-ਿੂਹੰਦ ਖਦੱਤੀ ਹੈ।

2 ਪਲੈਕਰਡ ਸਾਰਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਣੀ 1 ਅਤੇ 2. ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਕਸੇ ਮਾਤਰਾ
ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਣੀ1 ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਚੱਤਰ 9.7 ਦੇਿੋ।

9.3.10 – ਪਲੈਕਰਗਡੰਗ
ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਢੁਕ
ੱ ਵੀਂ ਪਲੈਕਰਡ ਨਾਲ ਲਗਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਖਕਸੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਖਹਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖਸਰਫ
ਇੱਕ ਅਣ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦੋਹੇਂ ਪਾਖਸਆਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਖਪੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਪਲੈਕਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ:
•

ਬਲਕ ਪੈਕਖਜੰ
ੇ ਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰਣੀ2 ਖਵੱਚ ਿਤਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਹਣ
ੇ ੀਆਂ ਲਈ
ਖਸਰਫ ਉਦੋਂ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੈਕੇਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਭੇਜੇ
ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1,001 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਣੀ
2 ਉਤਪਾਦਾਂ ਖਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਉਨਹਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ
ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਖਚੱਤਰ 9.8 ਦੇਿੋ।
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਰਣੀ 2 ਖਵੱਚ ਿਤਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣ
ਹ ੀਆਂ ਲਈ ਵਿਰ
ੱ ੇ ਪਲੈਕਰਡਜ਼
ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਤਰਨਾਕ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 1,001 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਸਾਰਣੀ2
ਦੇ ਿਤਖਰਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਹ ਣ ੀਆਂ ਹਨ, ਖਜਨਹਹ ਾਂ ਲਈ ਵੱ ਿ -ਵੱ ਿ
ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ
• ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਇੱਕ ਜਗਹਹਾ ‘ਤੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਸਾਰਣੀ 2 ਦੇ ਿਤਰੇ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਰਹੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ 2,205 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੇ ਹਨ। (ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਿਾਸ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।)
ਿਤਰਨਾਕ ਪਲੈਕਰਡ ਇੱਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖਵਕਲਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਪਲੈਕਰਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•

ਜੇ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਕਜ 'ਤੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਰਾ ਸ਼ਬਦ
ਖਲਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਿਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਹੇਣੀ ਦੁਆਰਾ
ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਖਹਰੀਲੀ ਗੈਸ
ਜਾਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀ ਜ਼ਖਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਿਤਰਾ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਨੂੰ
ਪਰਹ ਦ ਰਖਸ਼ ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 1,000ਪੌਂ ਡ ਅਪਵਾਦ ਇਸ
ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

•

ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਿਤਰੇ ਦੇ ਖਗੱਲੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ
ਿਤਰਨਾਕ ਜਦੋਂ ਖਗੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਲੈਕਰਡ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਿਤਰੇ ਦੀ
ਸ਼ਰਹੇਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰਾਂ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੇ
1,000 ਪੌਂਡ ਅਪਵਾਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਖਜਸ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਖਵੱਚ ਹੋਵੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਖਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਅੰਕ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਿੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਪਖੜਹਹਆ ਜਾਵੇ।
• ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਇੰਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਾਰਖਕੰਗਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
• ਅਟੈਚਮਂੈਟਸ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਪੌੜੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਅਤੇ
ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿੋ।
• ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਿੋ ਤਾਂ ਜੋ ਰੰਗ, ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਦੀ ਖਪਛੋਕੜਤੇ ਲਗਾਓ।
• "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਰਾਇਵ" ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਖਰਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਹੈ।
• ਅਗਲਾ ਪਲੈਕਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਟਰਹੇਲਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਖਕ ਖਕਹੜੇ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
•
•
•

ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਿਤਖਰਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਹੇਣੀ ।
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਖਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਹੇਣੀਆਂ ਦੀ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ
ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ।

ਪਲੈਕਰਡ ਸਾਰਣੀ 1
ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਰਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਣ ਗਵੱਚ ਹੇਠ ਗਲਖੇ ਦੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ……

ਪਲੈਕਰਡ……ਵਜੋਂ

1.1 ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਵਸਫੋਟਕ

ਖਵਸਫੋਟਕ 1.1

1.2 ਪਰਹੋਜੈਕਟ ਦੇ ਿਤਰੇ

ਖਵਸਫੋਟਕ 1.2

1.3 ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਿਤਰੇ

ਖਵਸਫੋਟਕ 1.3

2.3 ਜ਼ਖਹਰੀਲੇ / ਜ਼ਖਹਰੀਖਲਆਂ ਗੈਸਾਂ

ਜ਼ਖਹਰ ਗੈਸ

4.3 ਖਗੱਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਿਤਰਨਾਕ

ਖਗੱਲਾ ਹੋਣ ਤੇ
ਿਤਰਨਾਕ

5.2 (ਜੈਖਵਕ ਪਰਹੌਕਸਾਈਡ, ਖਕਸਮ B,
ਤਰਲ ਜਾਂ ਠੋਸ, ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਖਨਯੰਤਖਰਤ)

ਜੈਖਵਕ ਪਰੌਕਸਾਈਡ

6.1 (ਸਾਹ ਰਾਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਿਮ
ਖਸਰਫ ਖ਼ੇਤਰ A ਅਤੇ B)

ਜ਼ਖਹਰ / ਜ਼ਖਹਰੀਲੇ
ਪਦਾਰਥ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣਾ

7 (ਰੇਡੀਓਐਕਖਟਵ ਪੀਲੇ III ਕੇਵਲ ਲੇਬਲ ਲਈ)

ਰੇਡੀਓਐਕਖਟਵ

ਗਚੱਤਰ 9.7
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ਪਲੈਕਰਡ ਸਾਰਣੀ 2
1,001 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਗਜਆਦਾ
ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸ਼ਰਰੇਣੀ
ਪਲੈਕਰਡ ਦਾ
(ਖਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਰੇਣੀ ਜਾਂ ਗਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ
ਨਾਮ
ਵਾਧੂ ਵੇਰਵੇ, ਗਜਵੇਂ ਉਗਚਤ ਹੋਵੇ)
1.4 ਛੋਟੇ ਧਮਾਕੇ

ਖਵਸਫੋਟਕ 1.4

1.5 ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ

ਖਵਸਫੋਟਕ 1.5

1.6 ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ

ਖਵਸਫੋਟਕ 1.6

2.1 ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਗੈਸਾਂ

ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਗੈਸ

2.2 ਗੈਰ-ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਗੈਸਾਂ

ਗੈਰ-ਜਲਣਸ਼ੀਲ
ਗੈਸ।

3 ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ

ਜਲਣਸ਼ੀਲ

ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ

ਜਲਣਸ਼ੀਲ*

4.1 ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ

ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਠੋਸ

4.2 ਸਵੈ ਜਲਣਸ਼ੀਲ

ਸਵੈ ਜਲਣਸ਼ੀਲ

5.1 ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਰ

ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਰ

5.2 (ਜੈਖਵਕ ਪਰੌਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਕਸਮ B,
ਤਰਲ ਜਾਂ ਠੋਸ, ਤਾਪਮਾਨ ਖਨਯੰਤਖਰਤ)

ਜੈਖਵਕ ਪਰੌਕਸਾਈਡ

6.1 (ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਿਤਰੇ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ A ਜਾਂ B ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ)

ਜ਼ਖਹਰ

6.2 ਲਾਗ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ

(ਕੋਈ ਨਹੀਂ)

8 ਜੰਗਾਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ

ਜੰਗਾਲ ਲਗਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ

9 ਫੁਟਕਲ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ

ਸ਼ਰਹੇਣੀ 9**

ORM-D

(ਕੋਈ ਨਹੀਂ)

* ਲਾਟ ਲੱਗਣ ਯੋਗ ਪਦਾਰਥ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕਾਂ
ਜਾਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਟੈਂਕਾਂ ਖਵਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਲੈਕਰਡ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਪਰਹਦਰਖਸਤ
਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰਰ
ੂ ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਲੈਕਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਿਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਲਕ ਪੈਕੇਖਜੰਗ 119 ਗੈਲਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਇਕੋ
ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਕ ਪੈਕੇਜ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਢੋਆਢੁਆਈ ਵਾਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲੈਕਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਖਵੱਚ ਖਸਰਫ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਖਹੰਦ-ਿੂੰਹਦ ਹੈ।
ਕੁਝ ਬਲਕ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਖਸਰਫ 2 ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਪਰਹਦਰਖਸ਼ਤ ਲੇਬਲਾਂ
ਤੇ ਪਲੈਕਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਲਕ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 4
ਪੱਿਾਂ 'ਤੇ ਪਲੈਕਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ਉਪਭਾਗ 9.1, 9.2,
ਅਤੇ 9.3

ਆਪਣੇ ਗਗਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ
ਖਸ਼ਪਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ (ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ)।
ਡਰਾਇਵਰ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ (ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ) ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ
ਪਲੈਕਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
3. ਖਕਹੜੇ ਪਲੈਕਰਡ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ) ਦੀਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਖਕਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
4. ਇੱਕ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ID ਨੰਬਰ (ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ) ਅਤੇ
(ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ) ‘ਤੇ ਖਲਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ID ਨੰਬਰ ਨੂੰ
ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲਕ ਪੈਕੇਖਜੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਖਦਿਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਿਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇਖਸ਼ਖਪੰਗ ਕਾਗਜਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਕੱਥੇ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਹਾਂ
ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਪਭਾਗ 9.1, 9.2, ਅਤੇ 9.3 ਨੂੰ
ਮੁੜ ਪੜਹਹੋ।
1.
2.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

** ਘਰੇਲੂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸ਼ਰਹੇਣੀ 9 ਪਲੈਕਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗਚੱਤਰ 9.8
ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮੁੱਿ ਜਾਂ ਸਬਸੀਡਰੀ ਸ਼ਰਹੇਣੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਪਲੈਕਰਡਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕੋਨੇ ਖਵੱਚ ਿਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਹੇਣੀ ਜਾਂ ਖਡਵੀਜ਼ਨ
ਨੰਬਰ ਪਰਹਦਰਖਸ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਹਣੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ
ਬਗੈਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਸਬਖਸਡਰੀ ਿ਼ਤਰੇ ਦਾ ਪਲੈਕਰਡ ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੰਗ ਖਨਰਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ
ਰਖਹੰਦੇ ਹਨ।

9-11

9.4 – ਲੋਕਡੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਕਡੰਗ
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰੋ। ਖਕਸੇ ਵੀ ਅਖਜਹੇ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਖਜਸ ਨਾਲ
ਲੋਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੈਕਖੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵ।ੇ
ਹੁੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾ ਕਰੋ।

9.4.1 – ਲੋਗਡੰਗ ਲਈ ਆਮ ਲੋੜਾਂ
•

ਲੋਡ ਜਾਂ ਅਨਲੋਡ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ, ਪਾਰਖਕੰਗ ਬਰੇਕ ਲਗਾਓ। ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਵਾਹਨ ਚਲੇਗਾ ਨਹੀਂ।
• ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਵਧੇਰੇ ਿਤਰਨਾਕ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿੋ।
• ਲੀਕ ਜਾਂ ਿਰਾਬ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਿੋ: ਖਰਸਾਅ ਤੋਂ
ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਖਰਸਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਮੱਗਰੀ
'ਤੇ ਖਨਰਭਰ ਕਰਦਾਹੈ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਿ਼ਤਰੇ ਖਵੱਚ
ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਰਸਦੀਆਂ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ
ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਖਹੱਲ-ਡੁੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਤਰਨਾਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਮਨਹਰਾਂ ਹੈ। ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੋਡ ਜਾਂ ਅਨਲੋਡ
ਕਰਦੇ ਸਮੇ,ਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਿ
ੱ ।ੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ
ਕਰਨ ਖਦਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧੂਮਰਪਾਨ ਨਾ ਕਰੋ:
• ਸ਼ਰਹੇਣੀ 1 (ਖਵਸਫੋਟਕ)
• ਸ਼ਰਹੇਣੀ 2.1 (ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਗੈਸ)।
• ਸ਼ਰਹੇਣੀ 3 (ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ)।
• ਸ਼ਰਹੇਣੀ 4 (ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਠੋਸ)।
• ਸ਼ਰਹੇਣੀ 5 (ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਰ)।
ਗਹਲ-ਡੁਲ
ੱ ਤੋਂ ਰਗਖਆ
ੱ
। ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਹਹ ਖਦਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਡੱਗਣ, ਖਿਸਕਣ ਜਾਂ ਉਛਲਣ ਨਾ। ਉਨਹਹਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ
ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਖਧਆਨ ਖਦਓ ਖਜਨਹਹਾਂ ਖਵੱਚ ਵਾਲਵ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਫਖਟੰਗਾਂ
ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ
ਪੈਕਜਾਂਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਿੋਲਹਹੋ।
ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਿਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1 ਪੈਕਜ
ੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪੈਕਜ
ਖਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਿਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਕੇਜ ਿਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇ।
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ਕਾਰਗੋ ਹੀਟਰ ਗਨਯਮ। ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਗੋ ਹੀਟਰ
ਖਨਯਮ ਹਨ:
• ਸ਼ਰਹੇਣੀ 1 (ਖਵਸਫੋਟਕ)
• ਸ਼ਰਹੇਣੀ 2.1 (ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਗੈਸ)।
• ਸ਼ਰਹੇਣੀ 3 (ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ)।
ਖਨਯਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਹੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਮਨਹਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਆਟੋਮਖਟਕ
ੈ
ਕਾਰਗੋ ਹੀਟਰ/ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਯਖਨਟ
ੂ
ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਖਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਹਹ ਲੈਦ
ਂ ,ੇ ਉਪਰਲੇ
ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਵਾਹਕ ਖਵੱਚ ਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਹੀਟਰ
ਹੈ।
ਬੰਦ ਕਾਰਗੋ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਂ ਦੇ ਓਵਰਹੈਂਗ ਜਾਂ
ਟੇਲਗੇਟ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਰੱਿ ਸਕਦੇ ਹੋ:
• ਸ਼ਰਹੇਣੀ 1 (ਖਵਸਫੋਟਕ)
• ਸ਼ਰਹੇਣੀ 4 (ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਠੋਸ)।
• ਸ਼ਰਹੇਣੀ 5 (ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਰ)।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਹਹਾਂ ਿਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਾਰਗੋ ਥਾਂ ਖਵੱਚ ਲੋਡ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜ:
• ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰੋਧਕ ਹੋਣ।
• ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਹਤੀਰੋਧੀ ਟਾਰਪ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਣ।
ਖਾਸ ਖਤਗਰਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਸ਼ਰਰੇਣੀ 1 (ਗਵਸਫੋਟਕ) ਸਮੱਗਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਵਸਫੋਟਕ ਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਅਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਖਫਰ ਕਾਰਗੋ
ਵਾਲੀ ਜਗਹਹਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਖਲਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ:
•

ਕਾਰਗੋ ਹੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰੋ। ਹੀਟਰ ਉਰਜਾ ਸਰਹਤ
ੋ ਖਡਸਕਨੈਕਟ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੀਟਰ ਖਫਊਲ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਿਾਲੀ ਕਰ ਖਦਓ।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਕੋ ਈ ਖਤੱ ਿੇ ਿੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਟ, ਸਖਕਰਹਊ, ਨੱਟ, ਟੁੱਟੇ ਸਾਈਡ
ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਸ਼ ਲਈ ਦੇਿੋ।
• ਖਡਵੀਜ਼ਨ 1.1, 1.2, ਜਾਂ 1.3 ਖਵਸਫੋਟਕਾਂ ਨਾਲ ਫਲੋਰ ਲਾਈਨਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਫ਼ਰਸ਼ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਈਨਰ ਜਾਂ
ਤਾਂ ਗੈਰ-ਧਾਤੂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਨੋਨਫੇਰਸ ਧਾਤੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਨੋਨਫੇਰਸ ਧਾਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਤ ਹੈ ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਐਲੋਏ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।)
ਖਵਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਧਾਤੂ ਦਾ ਟੂਲ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸੁੱਟੋ ਜਾਂ ਰੋਲ ਨਾ ਕਰੋ।
ਹੋਰ ਕਾਰਗੋ ਤੋਂ ਖਵਸਫੋਟਕ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਖਜਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਕਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ 1 ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ
ਖਵਚ, ਇੱਕ ਖਡਵੀਜ਼ਨ 1.1, 1.2, ਜਾਂ 1.3 ਵਾਲਾ ਖਵਸਫੋਟਕ ਤਬਦੀਲ ਨਾ
ਕਰੋ। ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਟਰਹਾਂਸਫਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਲ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਰਹਤੀਖਬੰਬ, ਝੰਡੇ, ਜਾਂ ਖਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਲਟੇਨਾਂ ਲਗਾਓ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਦੂਸਖਰਆਂ ਨੂੰ ਖਚਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਦੇ ਵੀ ਖਵਸਫੋਟਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ
ਖਕਸੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਖਜਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜਾਂ ਤੇਲ
ਦੇ ਦਾਗ ਖਦਿਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਖਵੱਚ ਖਡਵੀਜ਼ਨ 1.1 ਜਾਂ 1.2 ਖਵਸਫੋਟਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਹਾਂਸਫਰ
ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ:
•

ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਲੈਕਰਡ
ਲੱਖਗਆ ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ ਹੈ।
• ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਵੱਚ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨ ਖਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
— ਖਡਵੀਜ਼ਨ 1.1A (ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਵਸਫੋਟਕ)
— "ਪੀਲਾ III" ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਹੇਣੀ 7 (ਰੇਡੀਓਐਕਖਟਵ)
ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜ
— ਖਡਵੀਜ਼ ਨ 2.3 (ਜ਼ ਖ ਹਰੀਲੀ ਗੈ ਸ ) ਜਾਂ ਖਡਵੀਜ਼ ਨ 6.1
(ਜ਼ਖਹਰੀਲੀ) ਸਮੱਗਰੀ।
— ਇੱਕ DOT Spec106A ਜਾਂ 110A ਟੈਂਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ
ਟੈਂਕ ਖਵੱਚ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ।
ਸ਼ਰਰੇਣੀ 4 (ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਠੋਸ) ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਰਣੀ 5 (ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਰ)
ਸਮੱਗਰੀ। ਸ਼ਰਹੇਣੀ 4 ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਠੋਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ (ਅੱਗ ਅਤੇ
ਧਮਾਕੇ ਸਮੇਤ) ਪਾਣੀ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਪਰਹਤੀਖਕਖਰਆ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਰਹਤੀਖਕਖਰਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਹੇਣੀ 4 ਅਤੇ 5 ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਖਵੱਚ ਢੱਕੀ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਸ਼ਰਹੇਣੀ 4 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਜੋ ਖਕ ਖਗੱਲੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਸਖਥਰ ਅਤੇ
ਿਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਲੋਖਡੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਖਡੰਗ
ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਕੇ ਰੱਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਅਖਜਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਦਮ
ਬਲਣ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਾਲੇ
ਵਾਹਨਾਂ ਖਵੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਰਰੇਣੀ 8 (ਜੰਗਾਲੀ) ਸਮੱਗਰੀ। ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤਰਲ ਦੇ ਜੰਗਾਲੇ ਟੁੱਟਣਯੋਗ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ -ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਡ ਕਰੋ।
ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਖਸਓ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰੱਿੋ। । ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋ ਜਾਂ ਰੋਲ
ਨਾ ਕਰੋ। ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਤਲ ਫ਼ਰਸ਼ ਸਤਹਹਾ ‘ਤੇ ਲੋਡ ਕਰੋ।
ਕਾਰਬੁਆਏਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟੈਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਟਾਇਰ ਉੱਤਲੇ ਟਾਇਰਾਂ
ਦਾ ਭਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।
ਖਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਨਾਈਖਟਰਹਕ ਐਖਸਡ ਨੂੰ ਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ।
ਚਾਰਜਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੋਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹਹਾਂ ਦਾ ਤਰਲ ਨਾ
ਡੁੱਲੇ। ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਖਸਓ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰੱਿੋ। । ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਖਕ
ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨਹਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਖਡਗਣ ਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨਹਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ
ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਖਲਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਪਰ
ਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ:
• ਖਡਵੀਜ਼ਨ1.4 (ਖਵਸਫੋਟਕ C)।
• ਖਡਵੀਜ਼ਨ 4.1 (ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਠੋਸ)।
• ਖਡਵੀਜ਼ਨ 4.3 (ਖਗੱਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਿਤਰਨਾਕ)।
• ਸ਼ਰਹੇਣੀ 5 (ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਰ)।
• ਖਡਵੀਜ਼ਨ 2.3, ਜ਼ੋਨ B (ਜ਼ਖਹਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ)।
ਜੰਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਂ ਨਾਲ
ਲੋਡਨਾ ਕਰੋ:
• ਖਡਵੀਜ਼ਨ 1.1 ਜਾਂ 1.2.
• ਖਡਵੀਜ਼ਨ 1.2 ਜਾਂ 1.3.
• ਖਡਵੀਜ਼ਨ 1.5 (ਬਲਾਸਖਟੰਗ ਏਜੰਟ)।
• ਖਡਵੀਜ਼ਨ 2.3, ਜ਼ੋਨ A (ਜ਼ਖਹਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ)।
• ਖਡਵੀਜ਼ਨ 4.2 (ਖਸੱਧੀ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ)
• ਖਡਵੀਜ਼ਨ 6.1, PGI, ਜ਼ੋਨ A (ਜ਼ਖਹਰੀਲੇ ਤਰਲ)
ਸ਼ਰਰਣ
ੇ ੀ 2 (ਕੰਪਰਰਸ
ੈ ਡ ਗੈਸਾ)ਂ ਸਮੱਗਰੀ, ਗਜਨਹਾਰਂ ਗਵੱਚ ਕਰਾਇਓਜਗਨਕ
ੈ
ਤਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਖਵੱਚ ਖਸਲੰਡਰ ਰੱਿਣ ਲਈ
ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰਗੋ ਸਪੇਸ ਦਾ ਫ਼ਰਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਤਲ
ਹਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਸਲੰਡਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ:
•
•

ਖਸੱਧੇ ਿੜਹਹੇ।
ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਬਕਖਸਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੈਕਾਂ ਖਵੱਚ ਹੋਣ ਜੋ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਰੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਖਸਲੰਡਰ ਇੱਕ ਲੇਟਵੀਂ ਸਖਥਤੀ (ਲੇਟਣ ਵਾਲੀ) ਖਵੱਚ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਹਾਂ ਖਡਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹਤ
ਵਾਲਵ, ਵੇਪਰ ਸਪੇਸ ਖਵੱਚ ਹੋਵੇ।
ਗਡਵੀਜ਼ਨ 2.3 (ਜ਼ਗਹਰੀਲੀ ਗੈਸ) ਜਾਂ ਗਡਵੀਜ਼ਨ 6.1 (ਜ਼ਗਹਰੀਲੀ)
ਸਮੱਗਰੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਹਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ
ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਖਵੱਚ ਹਸਤਾਂਤਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਡਰਾਇਰ ਦੀ ਕੈਬ ਜਾਂ ਸਲੀਪਰ ਖਵੱਚ
ਜਾਂ ਮਨੁੱਿੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਿਪਤ ਲਈ ਿਾਣੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਵੱਚ ਜ਼ਖਹਰ
ਜਾਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਖਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲੇਬਲ ਵਾਲਾ ਪੈਕੇਜ
ਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕਾਂ ਖਵੱਚ ਸ਼ਰੇਹਣੀ 2 ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੋਡ ਅਤੇ
ਅਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਸ ਖਨਯਮ ਹਨ। ਅਖਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਸਿਲਾਈ ਪਰਹਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਰਰੇਣੀ 7 (ਰੇਡੀਓਐਕਗਟਵ) ਸਮੱਗਰੀ। ਸ਼ਰਹੇਣੀ 7 (ਰੇਡੀਓਐਕਖਟਵ)
ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਕੇਜਾਂ ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਜਸਨੂੰ "ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ
ਇੰਡੇਕਸ" ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਸ਼ਪਰ ਇਨਹਹਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓਐਕਖਟਵ
II ਜਾਂ ਰੇਡੀਓਐਕਖਟਵ III ਲੇਬਲ ਖਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ‘ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਖਸਆ
ਨਾਲ ਨਖਜੱਠਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਖਗਣਤੀ ਨੂੰ
ਖਨਯੰਤਖਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਢੱਕੀ
ਹੋਈ ਖਫ਼ਲਮ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਖਨਯੰਤਖਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ
ਇੰਡੇਕਸ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ
ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡੇਕਸ 50 ਤੋਂ
ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਭਾਗ ਖਵੱਚ ਸਾਰਣੀ A ਹਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ
ਇੰਡੇਕਸ ਲਈ ਖਨਯਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ
ਲੋਕਾ,ਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਖਫਲਮ ਦੇ ਖਕੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਣ
ਹ ੀ 7 (ਰੇਡੀਓਐਕਖਟਵ)
ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ
ਇੰਡੇਕਸ 1.1 ਵਾਲੇਪੈਕਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਗੋ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 2
ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।
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ਗਮਸ਼ਰਤ ਲੋਡ। ਖਨਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਿਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕਾਰਗੋ ਸਪੇਸ ਖਵੱਚ ਉਨਹਹਾਂ
ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਚੱਤਰ 9.9 ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਨਯਮ (ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵੱਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਸਾਰਣੀ) ਉਨਹਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਵੱਿ ਰੱਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।'

ਸਾਰਣੀ ਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ
ਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ

ਇਕੋ ਵਾਹਨ ਗਵੱਚ

ਖਡਵੀਜ਼ਨ 6.1 ਜਾਂ
2.3 (ਜਖਹਰ ਜਾਂ
ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਜਖਹਰ
ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਿਤਰੇ
ਦੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀ
ਸਮੱਗਰੀ)।

ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਿੀ ਭੋਜਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਕਸੇ
ਪਰਹਵਾਖਨਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਹਰ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਪੈਕ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ। ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਿਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਮਾਊਥਵਾਸ਼, ਟੂਥਪੇਸਟ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ
ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਖਡਵੀਜ਼ਨ 2.3
(ਜ਼ਖਹਰੀਲੀ) ਗੈਸ ਦਾ
ਖ਼ੇਤਰ A ਜਾਂ
ਖਡਵੀਜ਼ਨ 6.1
(ਜ਼ਖਹਰ) ਤਰਲ
ਪਦਾਰਥ, PGI,
ਖ਼ੇਤਰ A।

ਖਡਵੀਜ਼ਨ 1.1, 1.2, 1.3 ਖਵਸਫੋਟਕ,
ਖਡਵੀਜ਼ਨ 5.1 (ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਰ),
ਸ਼ਰਹੇਣੀ 3 (ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ),
ਸ਼ਰਹੇਣੀ 8 (ਕੋਰੋਖਸਵ ਤਰਲ),
ਖਡਵੀਜ਼ਨ 5.2 (ਓਰਗੈਖਨਕ ਪੇਰੋਕਸਾਈਡ)
ਖਡਵੀਜ਼ਨ 1.1, 1.2, 1.3 ਖਵਸਫੋਟਕ,
ਖਡਵੀਜ਼ਨ 1.5 (ਬਲਾਸਖਟੰਗ ਏਜੰਟ),
ਖਡਵੀਜ਼ਨ 2.1 (ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਗੈਸਾਂ),
ਸ਼ਰਹੇਣੀ 4 (ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਠੋਸ)।

ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ
ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀਆਂ।

ਖਡਵੀਜ਼ਨ 1.1.

ਸ਼ਰਹੇਣੀ 1
(ਪਰਹਾਇਮਰ)

ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਖਵਸਫੋਟਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਖਕ ਅਖਧਕਾਰਕ
ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਖਵੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਖਡਵੀਜ਼ਨ 6.1
(ਸਾਈਨਾਈਡਸ
ਜਾਂ ਸਾਇਨਾਈਡ
ਖਮਸ਼ਰਣ)।

ਐਖਸਡ, ਜੰਗਾਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ
ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਹਾਈਡਰਹੋਆਕਾਈਖਨਕ ਐਖਸਡ
ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
ਸਾਈਨਾਇਡ, ਅਜੈਖਵਕ, n.o.s.
ਖਸਲਵਰ ਸਾਈਨਾਇਡ
ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਈਨਾਇਡ

ਨਾਈਖਟਰਹਕ ਐਖਸਡ
(ਸ਼ਰਹੇਣੀ 8)।

ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਕ ਨਾਈਖਟਰਹਕ ਐਖਸਡ ਖਕਸੇ
ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ।

ਗਚੱਤਰ 9.9
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ਉਪਭਾਗ 9.4

ਆਪਣੇ ਗਗਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ
ਿਤਰੇ ਦੀਆਂ ਖਕਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਹੇ ਣ ੀਆਂ ਦੇ ਕੋ ਲ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਕਦੇ
ਖਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
2. ਿਤਰੇ ਦੀਆਂ ਖਕਹੜੀਆਂ 3 ਸ਼ਰਹੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਰਹੇਲਰ ਖਵੱਚ ਲੋਡ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਹੀਟਰ / ਏਅਰ
ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇ?
3. ਕੀ ਫਰਸ਼ ਲਾਈਨਰ ਡਵੀਜ਼ਨ 1.1 ਜਾਂ 1.2 ਲਈ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
4. ਖਸਪਰ
਼
ਦੇ ਡੌਕ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਐਖਸਡ ਦੇ 100 ਡੱਬੇ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਖਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਖਹਲਾਂ ਹੀ 100 ਪੌਂਡ
ਸੁੱਕਾ ਖਸਲਵਰ ਸਾਈਨਾਇਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਕਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ?
5. ਇੱਕ ਿਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਹੇਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਹਨ’ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ
ਇੰਡੇਕਸ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਹਾਂ
ਸਾਖਰਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਪ-ਖਨਯਮ 9.4 ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜਹਹੋ।
1.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

9.5 – ਬਲਿ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ,
ਲੋਕਡੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਕਡੰਗ
ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤ ਖਵੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਲਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਦੀ
ਹੈ। ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕਾਂ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਬਲਕ ਪੈਕੇਖਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਰਖਹੰਦੇ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਟੈਂਕ
ਬਲਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਕਸੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੇ। ਉਤਪਾਦ ਉਦੋਂ ਲੋਡ ਜਾਂ ਅਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟੇਬਲ
ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਫਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ
ਪੋਰਟੇਬਲ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰਹਹਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ ਵਰਤੋਂ ਖਵੱਚ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਆਮ ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ ਤਰਲ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ MC306 ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਲਈ MC331 ਹਨ।

9.5.1 – ਗਚੰਨਹਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲਕ ਪੈਕਖਜੰਗ
(ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਡੰ ਪ ਟਰੱ ਕ ) ਖਵੱ ਚ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱ ਗ ਰੀ ਦਾ ID ਨੰ ਬ ਰ
ਪਰਹਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ID ਨੰਬਰ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ
ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਕਾਲਮ 4 ਖਵੱਚ ਖਦੱਤੇ ਹਨ। ਖਨਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਾ 100
ਖਮਲੀਮੀਟਰ (3.9 ਇੰਚ) ਨੰਬਰ ਸੰਤਰੀ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ, ਪਲੈਕਰਡ, ਜਾਂ ਖਚੱਟੇ,
ਹੀਰਾ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਖਪਛੋਕੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪਲੈਕਰਡ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਦੇ ਖਨਸ਼ਾਨ
ਖਦਿਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੋਰਟੇਬਲ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਲਿਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ ਉਨਹਾਹ ਂ ਨੂੰ ਦੋ ਉਲਟ ਪਾਖਸਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਗਰੀ
ੱ
ਦਾ ਖਸਖਪਗ
਼ ੰ ਨਾਮ
ਵੀ ਪਰਹਦਰਖਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਿਰ 1,000
ਗੈਲਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਟੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਇੰਚ
ਉੱਚੇ ਵੱਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1,000 ਗੈਲਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ
ਪੋਰਟੇਬਲ ਟੈਂਕਾਂ' ‘ਤੇ 1 ਇੰਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ
ਟੈਂਕ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ‘ਤੇ ID ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਬਲਕ ਪੈਕੇਖਜੰਗ ਖਜਸ ਖਵੱਚ 1,000 ਗੈਲਨ ਜਾਂ ਖਜਆਦਾ
਼
ਦੀ ਸਮਰਥਾ
ਰੱਿਦੀ ਹੋਵੇ ਦੇ 2 ਉਲਟ ਪਾਖਸਆਂ ‘ਤੇ, ਜੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਟੈਂਕ 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ
ਗੈਲਨ ਰੱਿਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਟੈਂਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ID
ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਖਦਿਾਈ ਨਹੀਂ ਖਦੰਦੇ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦੋਹੇਂ ਪਾਖਸਆਂ ਅਤੇ ਅਿੀਰ ਖਵੱਚ ID ਨੰਬਰ
ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਹਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਲਕ ਕੰਟੇਨਰ (IBCs) ਉਹ ਬਲਕ ਪੈਕੇਖਜੰਗ ਹਨ,
ਖਜਨਹਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

9.5.2 – ਟੈਂਕ ਲੋਗਡੰਗ
ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਲੋਡ ਅਤੇ ਅਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਖਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਕੋਈ ਯੋਗ ਖਵਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਿ
ਖਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਖਡੰਗ ਜਾਂ ਅਨਲੋਖਡੰਗ ਨੂੰ ਦੇਿ ਖਰਹਾ ਖਵਅਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਤੌਰ ‘ਤੇ :
•
•
•
•
•

ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ।
ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਖਦਰਹਸ਼ ਰੱਿੇ।
ਟੈਂਕ ਦੇ 25 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ।
ਇਸ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਿ਼ਤਖਰਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ।
ਖਕਸੇ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਵੇਲੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਹਖਕਖਰਆਵਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਣੇ।
• ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਖਧਕਾਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਖਜਹਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ।
ਪਰਹੋਪੇਨ ਅਤੇ ਅਨਹਾਈਡਰਸ ਅਮੋਨੀਆ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕਾਂ
ਲਈ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਖਨਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਿਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਖਰਆ ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨਹੋਲ
ਅਤੇ ਵਾਲਵ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਟੈਂਕ ਖਵੱਚ ਖਕੰਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
ਖਕੰਨੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਨਹੋਲ ਅਤੇ ਵਾਲਵਾਂ ਬੰਦ
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਿੁੱਲੇ ਵਾਲਵ ਜਾਂ ਕਵਰ ਨਾਲ
ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ CFR, ਖਸਰਲਿ
ੇ 49
§173.29 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

9.5.3 – ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ
ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ ਲੋਡ ਜਾਂ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਆਪਣੇ
ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਖਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਜਣ ਚਲਾਓ ਜੇ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣ
ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਿੁੱਲੇ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ
ਪਖਹਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਟੈਕ
ਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਿ।ੋ ਖਫਖਲੰਗ ਹੋਲ ਨੂੰ ਿੋਲਹਹਣ
ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਿੋ, ਅਤੇ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣਾ।

9.5.4 – ਕੰਪਰਰੈਸਡ ਗੈਸ
ਲੋਡ ਅਤੇ ਅਨੌਲੋਖਡੰਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਰੈਸਡ ਗੈਸ ਟੈਂਕ ‘ਤੇ ਤਰਲ
ਖਨਕਾਸ ਵਾਲਵ ਬੰਦ ਰੱਿੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਣ ਉਤਪਾਦ ਟਰਹਾਂਸਫ਼ਰ
ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਪ ਨਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਖਡੰ
ੋ ਗ ਜਾਂ ਅਨਲਖਡੰ
ੋ ਗ ਵੇਲੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਿੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਤਪਾਦ ਟਰਹਾਂਸਫਰ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਜ਼ ਿੋਲਹਹਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੋੜਨ,
ਜੋੜ ਿੋਲਹਹਣ ਜਾਂ ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਖਡੰਗ /
ਅਨਲੋਖਡੰਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਿੋਲਹੋ।ਹ ਪਾਵਰ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਬੇਜੜ
ੋ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖਹੱਲਡੁਲ
ੱ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮੇਸਾ਼ ਟਰਹਲ
ੇ ਰ ਅਤੇ ਸੈਮੀਟਰੇਲ
ਹ ਰ ਨੂੰ ਚੋਕ ਲਗਾਓ।
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ਉਪਭਾਗ 9.5
ਆਪਣੇ ਗਗਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ
ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਟੈਂਕ ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਵੱਿ ਖਕੰਝ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਣ ਕੰਪਰੈਹਸਡ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਡਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਖਵੱਚ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਬੰਦ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਹਾਂ
ਸਾਖਰਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਪ-ਖਨਯਮ 9.5 ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜਹਹੋ।
1.
2.
3.

9.6 – ਖਤਰਨਾਿ ਸਮੱਗਰੀ ਡਰਾਇਕਵੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਨਯਮ
9.6.1 – ਗਡਵੀਜ਼ਨ 1.1, 1.2, ਜਾਂ 1.3.ਗਵਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਪਾਰਗਕੰਗ
ਕਦੇ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਖਹੱਸੇ ਦੇ 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਡਵੀਜ਼ਨ 1.1,
1.2, ਜਾਂ 1.3 ਖਵਸਫੋਟਕ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਨ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ
ਲੋੜਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਖਫਊਲ ਭਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਥੋੜੇ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਦੇ 300 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰੋ:

9.6.2 – ਇੱਕ ਪਲੈਕਰਡ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਾਰਕ
ਕਰਨਾ ਜੋ ਗਡਵੀਜ਼ਨ 1.1, 1.2, ਜਾਂ 1.3 ਗਵਸਫੋਟਕ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀ ਕਰ ਗਰਹਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ
ਖਹੱਸੇ ਦੇ 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੈਕਰਡ ਵਾਹਨ ਨੂੰ (ਖਵਸਫੋਟਕਾਂ ਨਾਲ
ਲੱਖਦਆ ਨਹੀ)ਂ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਹੀ ਕਰੋ। ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਜਾਂ ਕੰਢੇ ਿੜੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨ ਖਕਸੇ ਨਾ ਖਕਸੇ
ਦੀ ਖਨਗਰਾਨੀ ਖਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਬਖਲਕ ਜਗਹਹਾ ਤੇ ਿਤਰਨਾਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਟਰਹੇਲਰ ਦਾ ਜੋੜ ਿੋਲ ਕੇ ਨਾਂ ਛੱਡੋ। ਖਕਸੇ ਿੁੱਲਹਹੀ
ਅੱਗ ਦੇ 300 ਫੁੱਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰੋ।

9.6.3 – ਪਲੈਕਰਡ ਪਾਰਕਡ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗਧਆਨ
ਦੇਣਾ
ਪਲੈਕਰਡ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਖਲਖਿਆ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•
•
•
•

ਵਾਹਨ ਖਵੱਚ ਰਹੇ, ਜਾਗਦਾ ਰਹੇ, ਸਲੀਪਰ ਬਰਥ ਖਵੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ
ਵਾਹਨ ਦੇ 100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ
ਖਵੱਚ ਰੱਿੇ।
ਖਲਜਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱ ਗ ਰੀ ਦੇ ਿ਼ ਤ ਖਰਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ
ਰਖਹਣਾ।
ਇਹ ਜਾਣੋ ਖਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨਤਾ ਖਵੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੋ।

9.6.4 – ਕੋਈ ਫਲੇਅਰ (ਲਾਟਾਂ) ਨਹੀਂ!

• ਇੱਕ ਪੁਲ, ਸੁਰੰਗ, ਜਾਂ ਖਬਲਖਡੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ।
• ਉਹ ਥਾਂ ਖਜੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਇੱਕ ਿੁੱਲਹਹੀ ਅੱਗ ਕੋਲ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ
ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਪਾਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਿਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਦੇ
ਖਸਗਨਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰਫਲੈਕਖਟਵ ਖਤਕੋਣ ਜਾਂ ਲਾਲ
ਇਲੈਕਖਟਰਹਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਖਸਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਫਲਅਰ
ੇ
ਜਾਂ ਖਫਊਜ,:
਼

ਪਰਹਾਈਵੇਟ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਿਤਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਕਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ :

•

• ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੈ।
• ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੈ।
• ਪਰਹਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਹੈ।
ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੁ ਰੱ ਖ ਿਅਤ ਸਥਾਨ ਖਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਖਬਨਹਹ ਾਂ
ਖਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਛੱ ਡ ਣ ਦੀ ਆਖਗਆ ਹੈ । ਸੁ ਰੱ ਖ ਿਅਤ ਸਥਾਨ ਇੱ ਕ
ਖਵਸਫੋਟਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਨਹਹਾਂ ਖਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪਾਰਖਕੰਗ ਖਵੱਚ
ਛੱਡਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗਹਹਾ ਹੈ। ਪਰਹਮਾਖਣਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ
ਖਨਰਧਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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•

(ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ) ਜਾਂ ਖਡਵੀਜ਼ਨ 2.1 (ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਗੈਸ) ਲਈ
ਵਰਖਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕ
ਂ ਭਾਵਂੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਿਾਲੀ ਹੈ।
ਖਡਵੀਜ਼ਨ 1.1, 1.2, ਜਾਂ 1.3 ਖਵਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਖਗਆ
ਵਾਹਨ

9.6.5 – ਰੂਟ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਰਖਹੰਦਿੂਹੰਦ ਦੀ ਢੋਆ- ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਖਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ
ਉਨਹਹਾਂ ਰਾਸਖਤਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖਜਨਹਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੂਟ ਅਤੇ ਪਰਖਮਟ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਖਨਯਮ ਅਕਸਰ
ਬਦਲਦੇ ਰਖਹੰਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਇਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ
ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਿਰੇ ਰਾਸਤੇ ਵਰਤਣੇ ਹਨ। ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ
ਕਾਗਜ਼ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਡਸਪੈਚਰ ਨੂੰ
ਰੂਟ ਦੇ ਪਰਹਤੀਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਪਰਖਮਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟਰੱਕ
ਚਾਲਕ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ
ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਖਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ
ਹੋ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਥਾਵਾਂ ਖਵੱਚ ਸੁਰੰਗਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਲੈ ਕ ਰਡ ਲੱ ਗੇ ਹੋ ਣ , ਬਹੁ ਤ ਖਜ਼ ਆ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ
ਇਲਾਖਕਆਂ, ਭੀੜ, ਸੁਰੰਗਾਂ, ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਗਲੀਆਖਰਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਹੋਰ ਰੂਟ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੁਖਵਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇ, ਖਜੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ
ਨਾ ਖਮਲੇ। ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਲੈਕਰਡ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਬਨਹਹਾਂ ਰੁਕੇ ਉਥੋਂ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ।
ਜੇ ਖਡਵੀਜ਼ਨ 1.1, 1.2, ਜਾਂ 1.3 ਖਵਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਲਿਤੀ ਰਾਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਰੀਅਰ ਰਾਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਪਖਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਲ
ਪਰਹਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ
ਇਲਾਵਾ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਵਸਫਟਕ
ੋ
ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਦ
ੁ ਰਾਹ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਖਹਲਾਂ ਹੀ ਖਲਿ ਲਵੋ। ਖਵਸਫੋਟਕਾਂ
ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਿੋ।
ਕੇਵਲ ਅਖਧਕਾਰਤ ਖਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਵਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਂਪ
ੌ ਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਖਵਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ
ਗਏ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕਮਖਰਆਂ ਖਵੱਚ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪਲੈਕਰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਰੇਡੀਓ-ਐਕਖਟਵ ਸਮੱਗਰੀ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ
ਐਕਖਟਵ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਖਦਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

9.6.5.1 – ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਵੱਚ ਗਵਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ
ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨਾ।
ਖਡਵੀਜ਼ਨ 1.1, 1.2, 1.3, ਜਾਂ 1.6 ਖਵਸਫੋਟਕਾਂ ਜਾਂ ਇਨਹਹਾਂ ਖਵਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ
ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਮਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਖਡਵੀਜ਼ਨ 1.5 ਖਵਸਫੋਟਕਾਂ (ਖਵਸਫੋਟਕ ਏਜੰਟ) ਨੂੰ
ਡਖਲਵਰੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਜਾਂ "ਭਾੜੇ ਲਈ" ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਠੇ ਢੋਣ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਰਖਕੰਗ
ਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ CHP ਦੁਆਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਹਨ ਖਨਰੀਿਣ
ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਹਾਈਵੇਟ ਕੈਰੇਜ਼ (ਖਡਖਲਵਰੀ ਸੇਵਾ
ਦੇ ਇਲਾਵਾ) ਖਵੱਚ ਇਨਹਹਾਂ ਖਵਸਫੋਟਕਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਜਾਣ
ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

9.6.5.3 – ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਵੱਚ ਰੇਡੀਓਐਕਗਟਵ
ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੁਆਈ
"ਹਾਈਵੇ-ਰੂਟ ਖਨਯੰਤਖਰਤ ਮਾਤਰਾ (HRCQ)" ਅਤੇ "ਰੇਡੀਓ-ਐਕਖਟਵ
ਸਮੱਗਰੀ (RAM)" ਦੀ ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ ਲਈ CHP ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਿ਼ਾਸ
ਰਾਹ ਵੀ ਹਨ।
ਇਨਹਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨਹਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ
‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਹਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਸਤੇ ਦੀ ਇੱਕ
ਕਾਪੀ। ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੋਲ ਉਨਹਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸਤੇ, ਰੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਟਕਾਣੇ CCR, ਖਸਰਲੇਿ
13 §§1150-1152.8 (ਖਵਸਫੋਟਕ), §§1155-1157.20 (IH), ਅਤੇ
§§1158-1159 (HRCQ) ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਲੋੜਾਂ CHP ਦੁਆਰਾ
ਵੀ ਪਰਹਕਾਖਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਖਵੱਚ ਖਲਿ ਕੇ,ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਰੂਖਟੰਗ ਕੌਆਰਡੀਨੇਟਰ
(916) 327-3310 ਨਾਲ ਸੰ ਪ ਰਕ ਕਰਕੇ ਸੰ ਸ਼ੋ ਧ ਨਾਂ ਸਮੇ ਤ , ਮੋ ਟ ਰ
ਕੈਰੀਅਰ ਇਨਹਹਾਂ ਪਰਹਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

9.6.5.4 – ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਮ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ
ਸਬੰਧੀ ਰਸਗਤਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ
ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਆਮ ਰਖਟੰ
ੂ ਗ ਅਤੇ ਪਾਰਖਕੰਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (CVC§31303)
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਰਖਹੰਦ-ਿੂਹੰਦ ਖਸ਼ਪਮਂੈਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ ਖਜਸ ਲਈ ਪਰਹਤੀ CVC §27903 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੈਕਰਡ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਖਨਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਹਦਰਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ (ਉਨਹਰਾਂ ਗਸ਼ਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ
ਗਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ):
•

•
•
•

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ (CVC
§31304), ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰ ਭ ਵ ਹੋ ਵੇ ਪਰਹ ਾਂ ਤ ਕ ਜਾਂ ਅੰ ਤ ਰ-ਪਰਹ ਾਂ ਤ ਕ
ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਖਜਨਹਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ
ੁ ਾਸਬ ਹੋਵ,ੇ ਭੀੜ-ਭੜਕ
ੱ ੇ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵ,ੇ ਸਥਾਨ ਖਜਥ
ੱ ੇ ਭੀੜ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਨਵਾਸ ਵਾਲੇ ਖਜ਼ਖਲਹਹਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ (CVC §515)।
ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਖਵਧਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਨਾ
ਬਿਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖਕਸੇ ਖਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖਜਲਹੇਹ ਖਵੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਖਬਨਹਹਾਂ
ਖਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਿੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੱਿੋ।

9.6.5.2 – ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਵੱਚ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਖਤਗਰਆਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨਾ
"ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਖਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ", "ਜ਼ਖਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ " ਜਾਂ CFR ਖਸਰਲੇਿ 49 §172.203
ਪਰਹਤੀ "ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਿਤਰੇ " ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ,
ਜਦੋਂ ਬਲਕ ਪੈਕੇਖਜ਼ੰਗ (CFR, ਖਸਰਲੇਿ 49 §171.8) ਖਵੱਚ ਖਲਜਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ,
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਰਖਕੰਗ ਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ CHP ਦੁਆਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਹਨ ਖਨਰੀਿਣ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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•

•

•

ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ,
ਹੋਰ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨ
ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਖਡਖਲਵਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਪਰਹਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈਵੇ ਖਜਹੜੇ ਖਫਊਲ, ਮੁਰੰਮਤ, ਆਰਾਮ ਜਾਂ ਿਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪਰਹਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ
ਪਾਰਖਕੰਗ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਖਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ
ਪਹੁਚ
ੰ ਸੁਰਖੱ ਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਖਵ
ੁ ਧਾ ਮਨੋਨੀਤ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਜਾਣ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦਾਿਲੇ ਦੇ ½ ਮੀਲ ਦੇ ਖਵੱਚ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਵਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। CHP
ਪਰਹਤੀਬੰਧਤ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪਰਹਕਾਖਸ਼ਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ (CVC §31304) ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ
ਵਹੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਰੂਖਟੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (916) 327-3310
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਰਹਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

9.6.6 – ਗਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਸ਼ਰਹੇਣੀ 3 (ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ) ਜਾਂ ਖਡਵੀਜ਼ਨ 2.1 (ਗੈਸਾਂ) ਲਈ ਵਰਤੇ
ਗਏ ਪਲੈਕਰਡ ਲੱਗੇ ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ ਦੇ 25 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਸਗਰਟ ਦਾ
ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖਕਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 25
ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਸਗਰਟ ਨਾ ਖਪਓ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਖਸਗਰਟ, ਖਸਗਾਰ, ਜਾਂ
ਪਾਈਪ ਨਾ ਰੱਿੋ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•
•

ਸ਼ਰਹੇਣੀ 1 (ਖਵਸਫੋਟਕ)
ਸ਼ਰਹੇਣੀ 3 (ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ)।
ਸ਼ਰਹੇਣੀ 4 (ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਠੋਸ)।
ਸ਼ਰਹੇਣੀ 4.2 (ਸਵੈ ਜਲਣਸ਼ੀਲ)।

9.6.9 – ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰ ਠੀਕ ਤਰਹਹਾਂ ਫੁੱਲੇ ਹਨ।
ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰ
ੁ ਆ
ੂ ਤ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਇਰ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਟਾਇਰ ਪਰਹੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਇਕੱਲਾ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ ਟਾਇਰ ਪਰਹੈਸ਼ਰ ਗੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।
ਉਨਹਹਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਲੀਕ ਜਾਂ ਪੰਕਚਰ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੱਡੀ ਨਾ
ਚਲਾਓ। ਖਕਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਰਮ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰਖੱ ਿਅਤ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਿ।ੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਹੀਖਟੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਪਲੈਕਰਡ
ਲੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਖਕੰਗ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਖਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਿੋ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੁਰੰਮਤ, ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ
ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

9.6.10 – ਗਸ਼ਗਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਪਰਰਤੀਗਕਗਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਕੱਥੇ ਸੰਭਾਗਲਆ
ਜਾਵੇ?
ਸਹੀ ਤਰਹਹਾਂ ਖਤਆਰ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਖਬਨਹਹਾਂ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ
ਦੀ ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਿਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ
ਕਾਗਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ
ਖਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।
•

9.6.7 – ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਫਊਲ ਭਰੋ

•

ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਿਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਖਵੱਚ ਖਫਊਲ ਭਰਨ
ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਖਦਓ। ਖਕਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਜ਼ਲ ‘ਤੇ
ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਜਸ ਨਾਲ ਖਫਊਲ ਦੇ ਪਰਹਵਾਹ ਨੂੰ ਖਨਯੰਤਖਰਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

•

9.6.8 – 10 B: C ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ
ਪਲੈਕਰਡ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਯੂਖਨਟ ਕੋਲ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਜ਼
ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ (ਯੂ ਐਲ) (Underwriters Laboratories, UL) ਦੇ
ਰੇਖਟੰਗ 10 B:C ਜਾਂ ਖਜਆਦਾ
਼
ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
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•

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ
ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਿ ਕੇ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਵੱਿ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਿੋ (ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ)
ਜਾਂ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਥੈਲੀ ਖਵੱਚ। ਉਹ ਖਕਸੇ ਨੂੰ ਕੈਬ ਖਵੱਚ
ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਦਿ ਜਾਣੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਥੈਲੀ
ਖਵੱਚ ਜਾਂ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਛੱਡ ਖਦਓ।
ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਪਰਹਤੀਕਰਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗਹਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਿਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਜਥੇ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਿਦੇ ਹੋ।

ਗਡਵੀਜ਼ਨ 1.1, 1.2 ਜਾਂ, 1.3 ਗਵਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ।
ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖਡਵੀਜ਼ਨ 1.1, 1.2, ਜਾਂ 1.3 ਖਵਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ
ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ FMCSR, ਭਾਗ 397 ਦੀ ਇੱਕ
ਨਕਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਲਿਤੀ
ਖਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਖਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਹੋ
ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਖਵੱਚ ਹੋਵੋ। ਖਲਿਤੀ ਖਹਦਾਇਤਾਂ ਖਵੱਚ ਹੇਠ
ਖਲਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ (ਕੈਰੀਅਰ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਖਲਆਂ
ਸਮੇਤ) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ।
• ਖਲਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖਵਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਪਰਹਖਕਰਤੀ।
• ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਅੱਗ,
ਹਾਦਸੇ, ਜਾਂ ਲੀਕ ਆਖਦ।
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸੀਦ 'ਤੇ
ਦਸਤਿ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਡਰਾਇਖਵੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
•
•
•
•

ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼
ਖਲਿਤੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਖਨਰਦੇਸ਼।
ਖਲਿਤੀ ਰੂਪ ਖਵੱਚ ਰਾਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।
FMCSR ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਭਾਗ 397।

9.6.11 – ਕਲੋਰੀਨ ਲਈ ਉਪਕਰਣ
ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕਾਂ ਖਵੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਢੋਆ- ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰ
ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ ‘ਤੇ ਡੋਮ ਕਵਰ ਪਲੇਟ ਦੀਆਂ ਖਫਖਟੰਗਾਂ ਖਵੱਚ ਲੀਕ ਨੂੰ
ਖਨਯਤ
ੰ ਖਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਇਵਰ ਕੋਲ ਐਮਰਜਸ
ੈਂ ੀ ਖਕਟ
ੱ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।

9.6.12 – ਰੇਲਮਾਰਗ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਂ ਰੋਕੋ।
ਰੇਲਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਰੁਕੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ:
•
•
•

ਪਲੈਕਰਡ ਲੱਖਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਖਕਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖਲਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ।
ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇਜਾਣ ਵਾਲੇ,ਭਾਵੇਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਿਾਲੀ
ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ ਖਲਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੇਲ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 50 ਫੁੱਟ ਪਖਹਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਖਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਹੇਨ
ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਬਗੈਰ ਟਰੈਕ ਟਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰਹੈਕਾਂ
ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੇਅਰ ਨਾ ਬਦਲੋ।

9.7 – ਖਤਰਨਾਿ ਸਮੱਗਰੀ –
ਸੰਿਟਿਾਲੀਨਤਾਂਵਾਂ
9.7.1 – ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪਰਰਤੀਗਕਗਰਆ ਗਕਤਾਬਚਾ
(ERG)
DOT ਕੋ ਲ ਅੱ ਗ ਬੁ ਝ ਾਉਣ ਵਾਖਲਆਂ , ਪੁ ਖ ਲਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋ ਖ ਗਕ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਕਤਾਬਚਾ ਹੈ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਇਹ ਦੱਖਸਆ
ਹੈ ਖਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਖਕੰਝ
ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ
ਦੇID ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਇਨਹਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਖਕ ਸਹੀ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਨਾਮ, ID ਨੰਬਰ, ਲੇਬਲ ਅਤੇ
ਪਲੈਕਰਡ ਸਹੀ ਹਨ।

9.7.2 – ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ / ਘਟਨਾਵਾਂ
ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਰਾਇਰ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ
ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਖਕ:
•
•

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿੋ।
ਸਮੱ ਗ ਰੀ ਦੇ ਫੈ ਲ ਣ ਨੂੰ ਸੀਖਮਤ ਕਰੋ , ਕੇ ਵ ਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਖਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਐਮਰਜਂੈ ਸ ੀ ਪਰਹ ਤ ੀਖਕਖਰਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਤਰਨਾਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਿਤਰੇ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ।
• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਹਤੀਖਕਖਰਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਹਤੀਖਕਖਰਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਹਦਾਨ ਕਰੋ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ:
•
•
•
•
•
•

ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਇਖਵੰਗ ਸਾਥੀ ਠੀਕ
ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਿੋ।
ਲੋਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋ ਖਵਪਰੀਤ ਰੱਿੋ।
ਦੂਸਖਰਆਂ ਨੂੰ ਿ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਦਓ।
ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰੋ।
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਖਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

9.7.3 – ਅੱਗ।
ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟਰੱ ਕ ਾਂ ਖਵੱ ਚ ਅੱ ਗ ਦੀਆਂ ਛੋ ਟ ੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਖਨਯੰਤਖਰਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਖਕ, ਖਜੰਨਾ ਖਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਖਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਜ-ਸਾਮਾਨ
਼
ਨਹੀਂ
ਰੱ ਿ ਦੇ , ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱ ਗ ਰੀ ਦੀ ਅੱ ਗ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੋ । ਿਤਰਨਾਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਨਪਟਣ ਲਈ ਿਾਸ ਖਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਿੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਦਦ ਮੰਗੋ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਖਲਆਂ
ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੋਲਹਹਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਇਹ
ਦੇਿਣ ਲਈ ਟਰਹੇਲਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਖਹਸੂਸ ਕਰੋ ਖਕ ਕੀ ਉਹ ਗਰਮ ਹਨ।
ਜੇ ਗਰਮ ਹੋਵ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਗੋ ਖਵੱਚ ਅੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿੁਲਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ
ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਖਬਨਹਹਾਂ, ਬਹੁਤੀ ਅੱਗ ਬੱਸ ਸੁਲਗਦੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਗੋ ਪਖਹਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਖਵੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੜਨਾ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਜਵੇਂ ਹੀ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ,
ਤੁਰੰਤ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਖਸਖਪੰ
਼ ਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਿੋ। ਿ਼ਤਰੇ
ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਦਓ ਅਤੇ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਿੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗੋ ਲੀਕ ਦੀ ਿੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾ,ਂ ਲੇਬਲਾਂ
ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਖਕਸੇ ਲੀਕ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛੂਹੋ ਨਾ - ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿ਼
਼ ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੰਧ
ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਖਰਸਾਅ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜ਼ਖਹਰੀਖਲਆਂ ਗੈਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਿਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਖਕ ਉਨਹਹਾਂ ਖਵਚੋ ਗੰਧ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਖਕਸੇ ਲੀਕ ਜਾਂ
ਸਮੱਗਰੀ ਡੁੱਲੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਾਓ, ਪੀਓ ਜਾਂ ਧੂਮਰਪਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਿਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਡੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਖਹਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਉਨਹਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਜੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ
ਅਖਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਹਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਸਰਫ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ
ਉਦੋਂ ਚਲਾਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਿ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
ਅਖਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਫ਼ੋਨ ਬੂਥ, ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ, ਮਦਦ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰਹਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਲਈ
ਕਦੇ ਵੀ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਰਸਾਅਅ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ
ਨਾਰੱਿੋ। ਯਾਦ ਰੱਿੋ, ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਰਖਕੰਗ ਸਥਾਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ
ਖਨਕਾਸੀ ਲਈ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਿ਼ਰਚੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਲੰਬੀ ਪੈੜ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ।ੋ
ਜੇ ਿਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਡੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ:
• ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰੋ।
• ਿੇਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।
• ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਰਹੋ।
• ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੋ।
ਮਦਦ ਲਈ ਖਕਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਖਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਖਦਓ:
•
•
•
•

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।
ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਸਖਥਤੀ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਖਮਊਖਨਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ਖਹਰ ਦਾ
ਨਾਮ ਖਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਮੀਨਲ ਸਖਥਤ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਨਾਮ, ਿਤਰੇ ਦੀ
ਸ਼ਰਹੇਣੀ , ਅਤੇ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ID ਨੰਬਰ।
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ਖਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰਿਣ
ੱ
ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਜਆਦਾ ਹੈ। ਖਜਸ ਖਵਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਲਿ ਕੇ ਦੇਣਾ
ਚੰਗਾ ਖਵਚਾਰ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਸ
ਂ ੀ ਪਰਤੀਖਕਖਰਆ
ਹ
ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਭਣ ਅਤੇ
ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪਰਹਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਹਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁਚਣ ਲਈ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਪਖਹਲੀ ਵਾਰ ਸਹੀ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ
ਖਲਆਉਣ ਖਵੱਚ ਉਨਹਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਹਲਾਓ, ਜੇ ਅਖਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੜਕ
ਖਕਨਾਰੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਾਪਾਂ, ਟਰੱਕ ਸਟਾਪਾਂ, ਕੈਫੇ ਅਤੇ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਤੋ ਖਵਪਰੀਤ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ
ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਲੀਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੇਖਨੰਗ ਅਤੇ
ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਖਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਖਡਸਪੈਂਚਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ,
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

9.7.4 – ਖਾਸ ਖਤਗਰਆਂ ਪਰਰਤੀ ਪਰਰਤੀਗਕਗਰਆਵਾਂ
ਸ਼ਰਰੇਣੀ 1 (ਗਵਸਫੋਟਕ) ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਖਵੱਚ ਖਵਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਲੈ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀ ਿਰਾਬ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਖਰਆਂ ਨੂੰ ਿਤਰੇ
ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਦਓ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਿੋ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧੂਮਰਪਾਨ ਜਾਂ
ਿੁਲ
ੱ ਹਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਖਦਓ। ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਖਰਆਂ
ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਿ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਦਓ।
ਖਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਸਾਰੇ
ਖਵਸਫੋ ਟ ਕ ਪਦਾਰਥ ਹਟਾਓ। ਖਵਸਫੋ ਟ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱ ਸੋਂ
ਵਾਖਲਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਰੱਿੋ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰਹੋ
ਸ਼ਰਰੇਣੀ 2 (ਕੰਪਰੈਰਸਡ ਗੈਸ) ਜੇ ਕੰਪਰਹੈਸ ਗੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਲੀਕ
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਦਓ। ਖਸਰਫ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਜੋ ਿਤਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖਕਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਖਵੱਚ ਕੰਪਰਹੈਸ ਗੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਖਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਰੱਿ-ਰਿਾਅ ਖਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖਕਸੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕ
‘ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਬ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਰਹੈਸਡ ਗੈਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਟਰਹਾਂਸਫਰ ਨਾ
ਕਰੋ।
ਸ਼ਰਰੇਣੀ 3 (ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ)। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ ਦੀ
ਆਵਾਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖਕਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਖਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਿਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਿਣ ਵਾਖਲਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਰੋਕ ਖਦਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਦਓ। ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਧੂਮਰਪਾਨ
ਨਾ ਕਰਨ ਖਦਓ।
ਖਕਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਲੀਕ ਕਾਰਗੋ
ਟੈਕ
ਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੜਕ ਛੱਡੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਜਹਾ ਸੁਰਖੱ ਿਅਤ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪਬਖਲਕ ਰੋਡਵੇਅ ਤੇ
ਖਕਸੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨ ਖਵੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ।

ਸ਼ਰਰੇਣੀ 4 (ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਠੋਸ) ਅਤੇ ਸ਼ਰਰੇਣੀ 5 (ਆਕਸੀਡਾਈਗਜੰ਼ਗ
ਸਮੱਗਰੀ) ਜੇ ਇੱਕ ਬਲਣਸੀਲ
਼ ਠੋਸ ਜਾਂ ਆਕਸੀਡਾਈਖਜੰ਼ਗ ਸਮੱਗਰੀ
ਡੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਿਤਰੇ ਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਦਓ। ਜਲਣਸ਼ੀਲ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਲਗਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਿੋਲਹਹੋ। ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਹਟਾਓ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਪੈਕੇਜਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਓ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਿਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਰੇਣੀ 6 (ਜ਼ਗਹਰੀਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਪਦਾਰਥ) ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਿੋ ਖਕ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਜ਼ਖਹਰ ਦੀ ਸ਼ਰਹੇਣੀ ਖਵੱਚ ਰੱਿੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਲਣਸ਼ੀਲ
ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਖਕ ਖਡਵੀਜ਼ਨ 2.3 (ਜ਼ਖਹਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ)
ਜਾਂ ਖਡਵੀਜ਼ਨ 6.1 (ਜ਼ਖਹਰੀਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ) ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ, ਤਾਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ ਜਾਂ ਗੈਸਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਵਰਤੋ। ਖਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਿੁੱਲਹਹੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਵੈਲਖਡੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਾ ਖਦਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਿ਼ਤਖਰਆਂ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਿਤਖਰਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਖਹਰ ਦੇ
ਸੰਪਰਕ ਖਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੂਸਖਰਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਦਓ।
ਖਡਵੀਜ਼ਨ 2.3 (ਜ਼ਖਹਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ) ਜਾਂ ਖਡਵੀਜ਼ਨ 6.1 (ਜ਼ਖਹਰ) ਦੀ
ਲੀਕ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ
ਫੈਲੇ ਜ਼ਖਹਰ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਖਕਸੇ ਖਡਵੀਜ਼ਨ 6.2 (ਲਾਗ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ) ਦੇ ਪੈਕਜ ਨੂੰ
ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਖਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਖਚਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ
ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਰਾਬ ਹੋਏ
ਖਦਿਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੀਕ ਦੇ ਖਚੰਨਹਹ ਖਦਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸ਼ਰਰੇਣੀ 7 (ਰੇਡੀਓਐਕਗਟਵ ਸਮੱਗਰੀ) ਜੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਖਟਵ ਸਮੱਗਰੀ
ਇੱਕ ਲੀਕ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਹੋਏ ਪੈਕੇਜ਼ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਜੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ
ਆਪਣੇ ਖਡਸਪੈਚਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਜਾਂ
ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰਨੀ
ੂ ਕੰਟਨਰ
ੇ
ਿਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛੂਹੋ
ਜਾਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਖਿਚੋ। ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂਖਚਆ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਰਣ
ੇ ੀ 8 (ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ) ਜੇ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ
ਸਮੱਗਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੁੱਲ ਜਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ
ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
ਇੱਕ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀਦੇ ਸੰਪਰਕ ਖਵੱਚ ਆਏ ਵਾਹਨ ਦੇ
ਖਹੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਹਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਮੁੜ ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਖਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅੰਦਰੋਸਾਫ਼ਕਰੋ।
ਜੇ ਇੱਕ ਲੀਕ ਕਰਖਰਹਾ ਟੈਂਕ ਖਲਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੋਕੋ। ਜੇ ਅਖਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ
ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰੋ। ਦੇਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਦੂਸਖਰਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

9.7.5 – ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੋਟੀਗਫਕੇਸ਼ਨ
ਨੈ ਸ਼ ਨ ਲ ਖਰਸਪਾਂ ਸ ਸੈਂਟ ਰ ਰਸਾਇਣਕ ਿਤਖਰਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ
ਪਰਹਤੀਕਰਮ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਖਲਸ ਅਤੇ
ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਖਲਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ 24
ਘੰਟੇ ਦੀ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ ਕਾਇਮ ਰੱਿਦਾਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੇਠ
ਖਲਿੀਆਂ ਖਵਚੋ
ੱ ਂ ਕੋਈ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖਸੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵ:ੇ
•
•

ਇੱਕ ਖਵਅਕਤੀ ਮਾਖਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀ ਖਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਖਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ।
• ਅਨੁਮਾਨਤ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ $50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਗਆ ਹੈ।
• ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਖਢਆ
ੱ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਖਜ਼ ਆ ਦਾ ਵੱ ਡ ੀਆਂ ਟਰਾਂ ਸ ਪੋ ਰ ਟ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ
ਸਹੂਲਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਅੱਗ, ਿਰਾਬੀ , ਡੱੁਲਣਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਖਟਵ ਪਰਹਦੂਸ਼ਕ
ਉਤਪੰਨਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਐਟੀਓਲੋਜੀਕਲ ਏਜੰਟ (ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਜ਼ਖਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ) ਦੇ
ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਖਵੱਚ ਅੱਗ, ਿਰਾਬੀ , ਡੁੱਲਣਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਰੇਡੀਓ
ਐਕਖਟਵ ਪਰਹਦੂਸ਼ਕ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਅਖਜਹੀ ਖਕਸਮ ਦੀ ਸਖਥਤੀ ਹੋਵੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਖਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਖਣਆ ਿ਼ਤਰਾ) ਜੋ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ
ਫੈਸਲੇ ਖਵੱਚ, ਖਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਸਪਾਂਸ ਸੈਂਟਰ (National Response Center)
1-800-424-8802
ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਰਸਪਾਂਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ
ਖਲਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖਤਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•
•

ਉਨਹਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਖਜਸ ਲਈ ਓਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਖਜੱਥੇ ਉਨਹਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਮਤੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ।
ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਵਰਗੀਕਰਨ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ,
ਜੇ ਅਖਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਕਸਮ, ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱ ਗ ਰੀ ਦੀ ਸ਼ ਮੂ ਲ ੀਅਤ ਦੀ
ਪਰਹਖਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਖਹਣ ਵਾਲਾ ਿ਼ਤਰਾ ਘਟਨਾ
ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
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ਜੇ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤਾਂ
ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖਡਸਚਾਰਜ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ।
ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖਤਆਰ
ਰਹੋ। ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ 30 ਖਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਰਵੇ ਸਖਹਤ
ਖਲਿਤੀ ਖਰਪੋਰਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
CHEMTREC
1-800-424-9300
ਵਾਖਸ਼ੰ ਗ ਟਨ ਖਵੱ ਚ ਕੈ ਮ ੀਕਲ ਟਰਾਂ ਸ ਪੋ ਰ ਟੇ ਸ਼ ਨ ਐਮਰਜਂੈ ਸ ੀ ਸੈਂ ਟ ਰ
(CHEMTREC) ਕੋ ਲ 24 ਘੰ ਖ ਟਆਂ ਦਾ ਟੋ ਲ ਫਰਹ ੀ ਫੋ ਨ ਲਾਈਨ
ਵੀ ਹੈ । ਸੰ ਕ ਟਕਾਲੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱ ਗ ਰੀ ਦੀਆਂ
ਭੌਖਤਕ ਖਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਹਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
CHEMTREC ਦੀ ਖਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਰਸਪਾਂਸ
ਸੈਟ
ਂ ਰ ਅਤੇ CHEMTREC ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਖਵੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ
ਇੱਕਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਮੱਖਸਆ ਬਾਰੇ ਦੂਸਖਰਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ,
ਜਦੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇ।
ਖਚੱਤਰ 9.10 ਖਵੱਚ ਖਦਿਾਏ ਗਏ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ
ਖਫਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਡੀਓਐਕਖਟਵ ਪੀਲੇ II ਜਾਂ ਪੀਲੇ III ਦੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ
ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।
ਰੇਡੀਓਐਕਗਟਵ ਵੱਖਰੇਵਾਂ
ਸਾਰਣੀ A

ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਰੇਣੀਆਂ
ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 9 ਪਰਹਮੁੱਿ ਿਤਖਰਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਹੇਣੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਪਭੋ ਗ ਤਾ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ ੀ ਲ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ
ਸ਼ਰੇਣ
ਹ ੀਆਂ ਖਵੱਚ ਸ਼ਰੇਣ
ਹ ੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਰਹੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖਚੱਤਰ 9.11 ਖਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ।
ਖਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਰੇਣੀ ਦੀ ਪਗਰਭਾਸ਼ਾ
ਸਾਰਣੀ B
ਸ਼ਰਰੇਣੀ

ਸ਼ਰਰੇਣੀ ਦਾ ਨਾਮ

1

ਖਵਸਫੋਟਕ

2

ਗੈਸਾਂ

3

ਜਲਣਸ਼ੀਲ
ਜਲਣਸ਼ੀਲ
ਠੋਸਪਦਾਰਥ

4

ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੈਰ ਗਵਕਸਤ ਗਫਲਮ ਦੀ ਫੁੱਟਾਂ ਗਵਚ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਰੀ

ਉਦਾਹਰਨ
ਬਾਰੂਦ, ਡਾਈਨਾਮਾਈਟ,
ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ
ਪਰਹੋਪੇਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹੀਲੀਅਮ
ਗੈਸੋਲੀਨ ਖਫਊਲ, ਐਸੀਟੋਨ
ਮਾਖਚਸ, ਖਫਊਜ਼

ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਰ

ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟਰਹੇਟ,
ਹਾਈਡਰਹੋਜਨ ਪਰੌਕਸਾਈਡ

6

ਜ਼ਖਹਰ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਆਰਸੈਖਨਕ

7

ਰੇਡੀਓਐਕਖਟਵ
ਜੰਗਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਪਦਾਰਥ
ਫੁਟਕਲ ਿਤਰਨਾਕ
ਸਮੱਗਰੀ
ORM-D (ਹੋਰ
ਰੈਗੂਲੇਖਟਡ ਪਦਾਰਥਘਰੇਲੂ)

ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ
ਹਾਈਡਰਹੋਕਲੋਖਰਕ ਐਖਸਡ,
ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਐਖਸਡ

ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ

ਬਾਲਣ ਤੇਲ, ਹਲਕੇ ਤਰਲ

5

0-2
ਘੰਟੇ

2-4
ਘੰਟੇ

4-8
ਘੰਟੇ

8-12
ਘੰਟੇ

12
ਘੰਟੇ ਤੋਂ
ਵੱਧ

0

0

0

0

0

0

9

1

2

3

4

5

1

ਕੋਈ
ਨਹੀਂ

3

4

6

8

11

2

4

6

9

11

15

3

ਕੋਈ
ਨਹੀਂ
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਡੁੱਲਣ ਦੀ
ਤੁਰੰਤ CHP ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਪੁਖਲਸ ਖਵਭਾਗ ਖਜਸ ਕੋਲ ਟਰਹੈਖਫਕ ਖਨਯੰਤਰਨ
ਅਖਧਕਾਰ ਿੇਤਰ (CVC §23112.5) ਹੈ, ਨੂੰ ਸਚਨਾ
ੂ
ਖਦਤੀ
ੱ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਰਗੋ
ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੰਡ

ਕੁੱਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ
ਇੰਡੈਕਸ
ਕੋਈ
ਨਹੀਂ
0.1 ਤੋਂ
1.0
1.1 ਤੋਂ
5.0
5.1 ਤੋਂ
10.0
10.1 ਤੋਂ
20.0
20.1 ਤੋਂ
30.0
30.1 ਤੋਂ
40.0
40.1 ਤੋਂ
50.0

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਰਸਾਵ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਗਰਪੋਰਗਟੰਗ

8

ਫ਼ਾਰਮੇਲਡੀਹਾਈਡ, ਐਸਬੇਸਟੋਸ
ਹੇਅਰ ਸਪਰੇ ਜਾਂ ਚਾਰਕੋਲ

ਗਚੱਤਰ 9.11

ਉਪ-ਭਾਗ 9.6 ਅਤੇ 9.7
ਆਪਣੇ ਗਗਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੈਕਰਡ ਟਰਹੇਲਰ ਖਵੱਚ ਦੋਹਰੇ ਟਾਇਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਖਕੰਨੀ ਵਾਰ ਟਾਇਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
2. ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਖਕਹੜੀ ਹੈ?
3. ਸੜਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਖਹੱਸੇ ਦੇ ਖਕੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਸੀਂ ਖਡਵੀਜ਼ਨ 1.2
ਜਾਂ 1.3 ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
4. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲ, ਸੁਰੰਗ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਲੋਡ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਖਕੰਨਾ
ਨੇੜੇ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
5. ਖਕਸ ਖਕਸਮ ਦੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਕਰਡ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਖਲਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
6. ਤੁਸੀਂ 100 ਪੌਂਡ ਖਡਵੀਜ਼ਨ 4.3 (ਜੋ ਖਗੱਲੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਿਤਰਨਾਕ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ) ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੇਲਮਾਰਗ-ਹਾਈਵੇ
ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
7. ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ
ਖਵੱਚਲੀਆਂ ਿਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
8. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰਸਪਾਂਸ ਗਾਈਡ (Emergency Response Guide,
ERG) ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਹਾਂ
ਸਾਖਰਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਪ-ਭਾਗ 9.6 ਅਤੇ 9.7 ਦੁਬਾਰਾ
ਪੜਹਹੋ।
1.

9.8 – ਖਤਰਨਾਿ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਖਵੱਚ ਇਸ ਸਕਸਨ
ੈ ਼ ਖਵੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਦੀ ਪਖਰਭਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਸੰਘੀ HMR (CFR, ਖਸਰਲੇਿ 49 §171.8) ਖਵੱਚ ਖਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਹਹਾਂ ਖਨਯਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਨਕਲ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

9.8.1 – CFR, ਗਸਰਲੇਖ 49 §171.8
ਪਗਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨਾਮ।
ਬਲਕ ਪੈਕੇਗਜੰਗ—ਇੱਕ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ
ਸਮੇਤ ਵੈਸੱਲ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੈਕਖਜੰਗ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਿਤਰਨਾਕ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਰੂਪ ਖਵੱਚ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਖਜਸ ਖਵੱਚ:
ਖਕਸੇ ਤਰਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਖਵੱਚ 119 ਗੈਲਨ (450
L) ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ।
2. ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਖਵੱਚ 882 ਪੌਂਡ (400
ਖਕਲੋਗਰਹਾਮ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਖਧਕਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਸ ਜਾਂ 119 ਗੈਲਨ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ (450 ਲੀਟਰ) ।
ਜਾਂ:
3. ਕੰਟਨ
ੇ ਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ CFR, ਖਸਰਲਿ
ੇ 49 §173.115 ਖਵੱਚ ਪਖਰਭਾਖਸ਼ਤ
ਖਕਸੇ ਗੈਸ ਲਈ 1,000 ਪੌਂਡ (454 ਖਕਲੋਗਰਹਾਮ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ,
ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ—ਇੱਕ ਬਲਕ ਪੈਖਕੰਗ ਜੋ:

1.

1.

2.

3.

ਮੁੱਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰਲ ਜਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਇੱ ਕ ਟੈਂ ਕ ਅਤੇ ਇਸ ਖਵੱ ਚ ਸ਼ ਾ ਮਲ ਹਨ ਉਪਕਰਣ, ਸਹਾਇਕ
ਉਪਕਰਣ, ਖਫਖਟੰ ਗ ਾਂ , ਅਤੇ ਬੰ ਦ ਡੱ ਬੇ ("ਟੈਂ ਕ " ਦੀ ਪਖਰਭਾਸ਼ ਾ
ਲਈ, CFR, ਖਸਰਲੇਿ 49 §§178.3451(c), 178.3371, ਜਾਂ
178.3381 ਦੇਿੋ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)।
ਮੋ ਟ ਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਜੁ ੜੇ ਹੋ ਏ ਜਾਂ ਅਕਾਰ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਤੌਰ' ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਆਕਾਰ, ਖਨਰਮਾਣ, ਜਾਂ ਜੋੜ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਬਨਹਹਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਤੋ ਹਟਾਏ, ਲੱਖਦਆ ਜਾਂ ਿਾਲੀ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਸਲੰਡਰਾਂ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਟੈਂਕਾਂ, ਟੈਂਕ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਲਟੀ-ਯੂਖਨਟ ਟੈਂਕ
ਕਾਰ ਟੈਂਕਾਂ ਲਈ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਖਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਖਗਆ।
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ਕੈਰੀਅਰ—ਯਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖਵੱਚ ਹੇਠ ਖਲਿੇ
ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਖਵਅਕਤੀ:

ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ—ਇੱਕ ਖਮਸ਼ਰਣ, ਇਸ ਦੇ ਖਮਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਘੋਲ
ਸਮੇਤ, ਜੋ:

ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ, ਇੱਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਖਨੱਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ
ਜਾਂ ਪਾਣੀ।

1.

ਜਾਂ:
2. ਖਸਵਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼।
ਪਰਰਾਪਤਕਰਤਾ—ਉਹ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਖਵਅਕਤੀ ਖਜਸਨੰੂ ਇੱਕ ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ
ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2.

1.

ਗਡਵੀਜ਼ਨ—ਿਤਰਨਾਕ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ-ਖਡਵੀਜ਼ਨ।
EPA—U.S. ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ।
FMCSR—ਸੰਘੀ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫਟੀ ਖਨਯਮ।
ਮਾਲ ਢੋਣ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰ—ਇੱਕ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕੰਟੇਨਰ ਖਜਸ ਦੀ
ਆਇਤਨ 64 ਖਕਊਖਬਕ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖਤਆਰ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਿ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਕੇਜਾਂ (ਯੂਖਨਟ ਫਾਰਮ) ਦੀ ਖਹੱਲ-ਡੁੱਲ
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਖਗਆ ਹੈ ।
ਗਫਊਲ ਟੈਂਕ—ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਲਈ, ਖਫਊਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖਜਸ ਨਾਲ ਇਹ
ਜੁਖੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, , ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸੈਸਰੀਸ ਦੇ
ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ ਜਾਂ ਕੰਪਰਹੈਸਡ ਗੈਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਖਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ।

3.

ਅੰਖਤਕਾ A ਤੋਂ CFR, ਖਸਰਲੇਿ 49, ਭਾਗ 173 ਅਤੇ §172.101
ਖਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਖਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਖਤਕਾ ਖਵੱਚ
CFR, ਖਸਰਲੇਿ 49, ਭਾਗ 173 ਅਤੇ §172.101 ਖਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ
ਖਰਪੋਰਟਯੋਗ ਮਾਤਰਾ (RQ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ:
ਖਮਸ਼ਰਣ ਜਾਂ ਘੋਲ ਖਵੱਚ:
(i.) ਰੇਡੀਓਖਨਊਕਲਾਈਡਜ਼ ਲਈ, ਅੰਖਤਕਾ A ਤੋਂ CFR, ਦੇ
ਪੈਰਹਹਾ 7, ਭਾਗ 173 ਅਤੇ §172.101 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ।
(ii.) 9.22 ਖਵੱਚ ਖਦਿਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਡੀਓਖਨਊਕਲਾਈਡਜ਼
ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਜ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਣਤਾ ਖਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ RQ ਦੇ ਸਬੰਧ ਖਵੱਚ ਸੰਘਣਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ
RQ ਪੌਂਡ
(ਗਕਲੋਗਰਰਾਮ)

ਵਜ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਣਤਾ
ਪਰਰਤੀਸ਼ਤ

PPM

5,000 (2,270)

10

100,000

ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮਾਸ—ਪੈਕੇਖਜੰਗ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਭਾਰ।

1,000 (454)

2

20,000

ਖਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਰਣੀ—ਭਾਗ 173 ਦੇ ਪਖਰਭਾਸ਼ਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ CFR,
ਖਸਰਲੇਿ 49 §172.101 ਸਾਰਣੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਖਹਤ ਿਤਰਨਾਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਖਨਯੁਕਤ ਿ਼ਤਖਰਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਹੇਣੀ। ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਤਖਰਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਹਣੀ ਲਈ ਖਨਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਹੇਣੀ ਨੂੰ ਖਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ।

100 (45.4)

.2

2,000

10 (4.54)

.02

200

1 (0.454)

.002

20

ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱ ਗ ਰੀ—ਇੱ ਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਸਮੱ ਗ ਰੀ ਖਜਸ ਨੂੰ
ਟਰਾਂ ਸ ਪੋ ਰ ਟੇ ਸ਼ ਨ ਦੇ ਸਕੱ ਤ ਰ ਦੁ ਆ ਰਾ ਵਪਾਰ ਖਵੱ ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵੇ ਲੇ
ਖਸਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਖਬਨਹਹਾਂ ਕਾਰਨ ਿ਼ਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ
ਦੇ ਯੋਗ ਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਹਾਂ ਨਾਖਮਤ
ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਖਵੱਚ ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਿਤਰਨਾਕ
ਰਖਹੰਦ-ਿਹਦ,
ੂ ੰ ਸਮੰਦ
ੁ ਰੀ ਪਰਹਦੂਸ਼ਕਾਂ, ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ
CFR, ਖਸਰਲੇਿ 49 §172.101 ਦੀ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਰਣੀ ਖਵੱਚ
ਿਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ, ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਖਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ
CFR, ਖਸਰਲੇਿ 49, ਭਾਗ 173, ਉਪਅਖਧਆਇ C ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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ਗਚੱਤਰ 9.12
ਇਹ ਪਖਰਭਾਸ਼ਾ ਪੈਟਰਹੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਲੁਬਰੀਕੇਂਟ ਜਾਂ ਖਫਊਲ ਹਨ (CFR, ਖਸਰਲੇਿ 40 §300.6 ਦੇਿੋ) ਹਨ।
ਖਤਰਨਾਕ ਰਗਹੰਦ-ਖੂਹੰਦ—ਇਸ ਅਖਧਆਇ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ, ਭਾਵ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ CFR, ਖਸਰਲੇਿ 40, ਭਾਗ 262 ਖਵੱਚ ਖਨਰਧਾਰਤ
EPA ਦੀ ਿਤਰਨਾਕ ਰਖਹੰਦ-ਿੂਹੰਦ ਦੇ ਮੇਨੀਫੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੈ।
ਇੰ ਟ ਰਮੀਡੀਏਟ ਬਲਕ ਕੰ ਟੇ ਨ ਰ (IBC)—ਇੱ ਕ ਖਸਲੰ ਡ ਰ ਜਾਂ
ਪੋਰਟੇਬਲ ਟੈਂਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਿਤ ਜਾਂ ਲਚਕਦਾਰ ਪੋਰਟੇਬਲ
ਪੈਕੇਖਜੰਗ, ਜੋ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਂੈਡਖਲੰਗ ਲਈ ਖਤਆਰ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੋਵੇ।
ਸੰਯਕ
ੁ ਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਖਵੱਚ ਖਨਰਖਮਤ IBC ਦੇ ਖਮਆਰ CFR, ਖਸਰਲੇਿ
49, ਭਾਗ 178 ਸਬ-ਪਾਰਟਸ N ਅਤੇ Oਖਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ—ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਖਧਕਤਮ ਮਾਤਰਾ ਖਜਸ
ਲਈ ਿਾਸ ਲੇਬਖਲੰਗ ਜਾਂ ਪੈਕੇਖਜੰਗ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਰਗਕੰਗ—ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪੈਕੇਖਜੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ
ਨਾਮ, ID ਨੰਬਰ, ਹਦਾਇਤਾਂ, ਸਾਵਧਾਨੀ, ਭਾਰ, ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ
ਰਾਸ਼ਟਰ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਖਨਸ਼ਾਨ, ਜਾਂ ਇਨਹਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ।
ਗਮਸ਼ਰਣ—ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਾਇਣਕ ਘੋਲ ਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ
ਬਣੀ ਹੋਵੇ।
ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ—ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦਾ ਉਖਚਤ ਨਾਮ, CFRਖਸਰਲੇਿ 49
§172.101ਖਵੱਚ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ।
ਗੈਰ-ਬਲਕ ਪੈਗਕੰਗ—ਇੱਕ ਪੈਕਖਜੰਗ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ :
ਇੱਕ ਤਰਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਖਵੱਚ 119 ਗੈਲਨ (450
L) ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੀ ਅਖਧਕਤਮ ਸਮਰੱਥਾ।
2. ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਭਾਰ 882 ਪੌਂਡ (400 ਖਕਲੋਗਰਹਾਮ) ਤੋਂ ਘੱਟ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਖਵੱਚ
119 ਗੈਲਨਾਂ (450 L) ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੀ ਅਖਧਕਤਮ ਸਮਰੱਥਾ।
ਜਾਂ:
3. CFR, ਖਸਰਲੇਿ 49 §173.115 ਖਵੱਚ ਪਖਰਭਾਖਸ਼ਤ ਇੱਕ ਗੈਸ ਲਈ
1,000 ਪੌਂਡ (454 ਖਕਲੋ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਗੈਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਖਵੱਚ ਘੱਟ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ।
N.O.S.—ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖਗਆ ਹੈ।
1.

ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਗਰਸਾਵ—ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਪੈਕੇਖਜੰਗ ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰਨ
ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ, ਖਜਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਹਤੀਸ਼ਤ ਖਵੱਚ
ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ ਖਵੱਚ ਤਰਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਖਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਕੰਨੀ
ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਵਸਤਾਰ ਉੱਪਰ ਖਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਿੋ-ਵੱਿਰੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਵੱਿ ਵੱਿ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ 130 ਫ਼ੈਰਨਹਾਇਟ'ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਕ ਪੂਰਾ ਨਾ ਭਰੇ।
ਪੋਰਟੇਬਲ ਟੈਕ
ਂ —ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕ
ਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮੁਿ
ੱ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ, ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜਾਈ
ਦੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਡ, ਮਾਊਂਖਟੰਗਾਂ,
ਜਾਂ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਲਕ ਪੈਕਖਜੰਗ (1,000 ਪੌਡ
ਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਖਸਲੰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ) ਇਸ ਖਵੱਚ ਕਾਰਗੋ
ਟੈਂਕ, ਟੈਂਕ ਕਾਰ, ਮਲਟੀ ਯੂਖਨਟ ਟੈਂਕ ਕਾਰ ਟੈਂਕ, ਜਾਂ 3AX, 3AAX, ਜਾਂ
3T ਖਸਲੰਡਰ ਰੱਿਣ ਵਾਲੇ ਟਰਹੇਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗਰਪੋਰਟ ਕਰਨਯੋਗ ਮਾਤਰਾ (RQ)—ਅੰਖਤਕਾ A ਤੋਂ CFR ਖਸਰਲੇਿ
49 §172.101.ਲਈ ਕਾਲਮ 2 ਖਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਮਾਤਰਾ, ਅੰਖਤਕਾ
A ਦੇ ਕਾਲਮ 1 ਖਵੱਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ।
RSPA (ਹੁਣ PHMSA) — ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਿਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਹਸ਼ਾਸਨ, ਅਮੇਖਰਕਾ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਖਵਭਾਗ, ਵਾਖਸ਼ੰਗਟਨ,
ਡੀਸੀ 20590.
ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਰਮਾਗਣਕਤਾ—ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ
ਹਸਤਾਿਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਆਨ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
ਖਕ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਸ਼ਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
"ਅਖਜਹਾ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਖਕ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਸਮੱ ਗ ਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਰਗੀਖਕਰਹ ਤ , ਵਰਖਣਤ, ਪੈ ਕ ,
ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਲੇ ਬ ਲ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਖਨਯਮਾਂ ਜਾਂ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਵਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਆਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਖਥਤੀ
ਖਵੱਚ ਹਨ।"
ਜਾਂ:
"ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖਕ ਇਸ ਮਾਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਦਾ ਉਪਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ
ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਖਕਰਹਤ, ਪੈਕ ਕੀਤਾ, ਖਨਸ਼ਾਨ
ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਲੇਬਲ/ਪਲੈਕਰਡ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਨਯਮਾਂ * ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ
ਪੱਿੋਂ ਢੁਆਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਖਥਤੀ ਖਵੱਚ ਹਨ।"
ਗਸ਼ਗਪੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼—ਇੱਕ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਆਰਡਰ, ਲੋਖਡੰਗ ਦਾ ਖਬਲ,
ਮੈਨੀਫੈਸਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਸ਼ਖਪੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਉੱਸੇ ਤਰਹਹਾਂ ਕੰਮ ਲਈ
ਵਰਖਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ CFR, ਖਸਰਲੇਿ 49 §§722.02, 172.203,
ਅਤੇ 172.204 ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਮ—ਵਰਤਮਾਨ ਖਵੱ ਚ ਖਵਖਗਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ
ਪੁਸਤਕਾਵਾਂ, ਜਰਨਲਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਖਵੱਚ ਵਰਖਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ
ਮਾਨਤਾ ਪਰਹਾਪਤ ਰਸਾਇਣਕ ਨਾਮ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਬ
ਹ ਾਇਓਲੌਜੀਕਲ ਨਾਮ ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ—ਖਕਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ
ਲਈ ਵਰਖਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ-ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾਵਾਹਨ ਵਾਹਨ
ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਇੱਕ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਵੈਨ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰੱਕ, ਸੈਮੀ-ਟਰਹੇਲਰ,
ਟੈਂਕ ਕਾਰ ਜਾਂ ਰੇਲ ਕਾਰ। ਹਰ ਕਾਰਗੋ-ਲੈਸ ਬਾਡੀ (ਟਰਹੇਲਰ, ਰੇਲ ਕਾਰ
ਆਖਦ) ਇੱਕ ਵੱਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗਸ਼ਗਪੰਗ ਦਾ ਉਗਚਤ ਨਾਮ—CFR, ਖਸਰਲੇਿ 49 §172.101 ਖਵੱਚ
ਰੋਮਨ ਖਪਰਹੰਟ (ਖਤਰਛੇ ਨਹੀਂ ) ਖਵੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਖਗਆ ਿਤਰਨਾਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ
P.s.i. ਜਾਂ psi—ਪੌਂਡ ਪਰਹਤੀ ਵਰਗ ਇੰਚ ।
P.s.i.a. ਜਾਂ psia—ਪੌਂਡ ਪਰਹਤੀ ਵਰਗ ਇੰਚ ਸੰਪੂਰਨ।

*

ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ (ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ, ਅਤੇ ਵੇਸਲ) ਦਰਸਾਉਣ
ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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nots

ਭਾਗ 10: ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ
ਇਸ ਸੈਿਸ਼ਨ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ
10.1 – ਖਤਡਰਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
10.2 – ਲੋਡਡੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਡੰਗ
10.3 – ਆਪਾਤਕਾਲ ਡਵਚ ਬਾਹਰ ਡਨਕਲਣਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ
10.4 – ਰੇਲਰੋਡ-ਹਾਈਵੇ ਗਰਿੇਡ ਕਰਾਡਸੰਗਿ
10.5 – ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ
10.6 – ਐਂ੍ੀਲੌਕ ਬਰਿੇਡਕੰਗ ਡਸਸ੍ਮਿ
10.7 – ਸੁਰੱਡਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਡਡਸਡ੍ਰਿਕ੍ ਦੇ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਡਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਿਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਰੀ (P) ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ (S) ਤਸਦੀਕ ਵਾਲੇ ਸੀ ਐਲ ਪੀ (CLP)
ਧਾਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਘੀ/ਰਾਜ ਦੇ ਆਡਡ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕ੍ਰਾਂ, ੍ੈਸ੍ ਦੇ
ਡਨਰੀਖਕਾਂ, ਹੋਰ ੍ਰਿੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL)
ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV)
ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਸੀ ਐਫ ਆਰ (CFR) ਡਸਰਲੇਖ §383.25)।

""

V

10 ~

►

""

10~ ►
V

10.1 – ਖਤਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੀਕਸ਼ਆਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ
10.1.1 – ਖਤਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਖਤਰੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬੱਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਡਸਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਬੱਡਚਆਂ ਨੂੰ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਬੱਸ ਦੁਆਰਾ ੍ੱਕਰ
ਵੱਜਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਤਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬੱਸ ਦੇ
ਮੂਹਰਲੇ ਬੰਪਰ ਤੋਂ 30 ਫੁੱ੍ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ (ਇਸ ਡਵਚ ਪਡਹਲੇ 10 ਫੁੱ੍ ਸਭ
ਤੋਂ ਡਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ), ਬੱਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਡਸਆਂ ਤੇ 10
ਫੁੱ੍ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਡਪਛਲੇ ਬੰਪਰ ਤੋਂ 10 ਫੁੱ੍ ਡਪੱਛੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰਨਾਕ
ਸਮਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਕਉਂਡਕ ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਰਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ 10.1 ਖਤਰੇ ਦੇ ਇਨਹਿਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

10.1.2 – ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਕਰੋ
ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਡਵਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ, ਸਕੂਲ
ਬੱਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਡਨਗਹਿਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਡਵਦਆਰਥੀਆ,ਂ ੍ਰੈਿਡਿਕ, ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਡਵਚਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਿਾਂ ਨੂੰ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ
ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਿਰੂਰੀ
ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ।

ਤਸਵੀਰ 10.1

10.1.3 – ਬਾਹਰੀ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਫਲੈਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ
ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
ਡਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਪਾਡਸਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਿਾਂ
ਨੂੰ ੍ਰਿੈਡਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਸਾਿ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਪਾਡਸਆਂ ਅਤੇ
ਡਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਰਡਤਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਡਪਛਲੇ ਬੰਪਰ ਦੇ
ਡਬਲਕੁੱਲ ਡਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰ
ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਥਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਡਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ 50 ਤੋਂ 150 ਫੁੱ੍
ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਡਨਰਭਰ ਕਰਨ
ਅਨੁਸਾਰ 400 ਫੁੱ੍ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਡਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਹੀ ਅਵਸਥਾ ਡਵਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖ ਸਕੋ:
•
•
•

ਬੱਸ ਦੇ ਡਪਛਲੇ ਪਾਸੇ 200 ਫੁੱ੍ ਜਾਂ 4 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਡਜੰਨੀ ਥਾਂ।
ਬੱਸ ਦੇ ਪਾਡਸਆਂ ਵੱਲ।
ਡਪਛਲੇ ੍ਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਿਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ।
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ਤਸਵੀਰ 10.2 ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਡਕ ਬਾਹਰੀ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ
ਫਲੈ੍ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਡਕਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਤਸਵੀਰ 10.3 ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਡਕ ਡਕਵੇਂ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ
ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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10.1.4 – ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਿ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਉਭਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ
ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਾਹਰੀ ਫਲੈ੍ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਡਥਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨਹਿਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਵਰਡਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ੍ਰਿੈਡਫਕ, ਸਾਿ ਰਸਤਾ,
ਅਤੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉਨਹਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ
ਚੀਿਾਂ ਨੂੰ ਡਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਡਜਨਹਿਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ
ਤਰਹਿਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਨਹਿਾਂ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਵਸਥਾ ਡਵਚ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•
•
•

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਸਾ।
ਡਪਛਲੇ ਪਹੀਏ ਦਾ ਿਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਡਹੱਸਾ।
ਬੱਸ ਦੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਘੱ੍ੋ-ਘੱ੍ 1 ੍ਰਿੈਡਿਕ ਲੇਨ।

10.1.5 – ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਿ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਾਸਓਵਰ
ਸ਼ੀਸ਼ੇ
ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੱਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂਹਰਲੇ ਡਕਨਾਡਰਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਇਨਹਿਾਂ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲੇ ਬੰਪਰ ਦੇ ''ਖਤਰੇ ਦੇ ਿੋਨ'' ਜੋ ਬੱਸ ਦੇ
ਡਬਲਕੁੱਲ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਜਨਹਾਿ ਂ ਨੂੰ ਡਸੱਧੀ ਡਨਗਹਿਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਦੇਡਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ
''ਖਤਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ'' ਨੂੰ ਡਜਸ ਡਵਚ ਸਰਡਵਸ ਦਰਵਾਿਾ ਅਤੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਹੀਏ
ਦਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਰਡਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਨਹਿਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚੀਿਾਂ ਨੂੰ ਡਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਡਜਨਹਿਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਬੱਸ ਤੋਂ
ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਹਿਾਂ ਪਰਿਤੀਡਬੰਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਰਾਇਵਰ
ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਹੀ
ਅਵਸਥਾ ਡਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਡਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਹੀ ਅਵਸਥਾ ਡਵਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖ ਸਕੋ:
•

•
•
•
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ਮੂਹਰਲੇ ਬੰਪਰ ਦੇ ਿਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਜੱਥੇ ਡਕ ਤੁਸੀਂ
ਡਸੱਧੀ ਡਨਗਹਿਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਸ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ
ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ। ਡਸੱਧੀ ਡਨਗਹਿਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਡਵਚ ਨਿਰ ਆਉਣਾ ਖੇਤਰ
ਢਡਕਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੂਹਰਲੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਦੇ ੍ਾਇਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ
ਥਾਂ।
ਬੱਸ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਡਹੱਸੇ ਤੋਂ ਸਰਡਵਸ ਦਰਵਾਿੇ ਤੱਕ ਦਾ ਖੇਤਰ।
ਉਭਰੇ ਹੋ ਏ ਅਤੇ ਫਲੈ ੍ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ ਸਮੇ ਤ ਇਨਹਿ ਾਂ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ ਨੂੰ
ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰਤੀਬ ਡਵਚ ਦੇਡਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਡਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਡਕਸੇ ਵੀ
ਿੋਨ ਡਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ 10.4 ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਡਕ ਡਕਵੇਂ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਰਾਸਓਵਰ
ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਵਸਥਾ ਡਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

/

10.2 – ਲੋਕਡੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਕਡੰਗ
ਇਕ ਸੂਕਲ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਨਾਲੋਂ ਡਿਆਦਾ ਬੱਡਚਆਂ ਦੀ ਮੋਤ ਬੱਸ ਡਵਚ ਚੜਹਿਡਦਆਂ ਜਾਂ ਉਤਰਡਦਆਂ
ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਡਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੇ ਬੱਸ ਤੇ ਲੋਡਡੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਡੰਗ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ
ਡਵਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੁਰੱਡਖਅਤ ਹਾਲਤਾਂ, ਡਜਨਹਿਾਂ
ਦੇ ਨਤੀਜਤਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਹਿਨ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਸੱ੍ਾਂ ਜਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਡਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਖਾਸ ਪਰਿਡਕਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ।
ਇਸ ਭਾਗ ਡਵਚ ਡਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਡਵਸਡਤਰਿਤ ਨਿਰੀਆ
ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਤ ਗਤੀਡਵਧੀਆਂ
ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ
ਚੜਹਿਾਉਣ/ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਡਵਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ
ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਡਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਡਸੱਖਦੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

I \

10.2.1 – ਥਕਸੇ ਸਟਾਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ
ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਡਡਸਡ੍ਰਿਕ੍ ਰਸਮੀ ਰੂ੍ਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸ੍ਾਪਾਂ ਨੂੰ
ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਾਪ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸ੍ਾਪ ਸਕੂਲ
ਡਡਸਡ੍ਰਿਕ੍ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਡਕਰਿਤੀ ਡਦੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਕੂਲ ਡਡਸਡ੍ਰਿਕ੍ ਅਡਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਡਲਖਤ ਸਡਹਮਤੀ ਲਏ ਡਬਨਾਂ
ਬੱਸ ਸ੍ਾਪ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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10.1.6 – ਥਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਥਗਆ ਥਪਛਾਂਹ ਦੇਖਣ ਦਾ
ਸ਼ੀਸ਼ਾ
ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਡਬਲਕੱੁਲ
ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਗਤੀਡਵਧੀਆਂ ਤੇ ਡਨਗਹਿਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਸ ਦੇ
ਡਵਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਡਹੱਸੇ ਵਾਲਾ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਦਰਵਾਿਾ ਲੱਗਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਕ ਇਹ ਬੱਸ ਡਪਛਲੇ ਡਹੱਸੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਡਵਚ ਡਦਖਾ
ਸਕੇ। ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਸੀ੍ ਦੇ ਡਬਲਕੁੱਲ ਡਪੱਛੇ ਨਿਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ
ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵੱਡਾ
ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਪਛਲੇ ਬੰਪਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਡਪਛਲੇ ਪਾਸੇ
ਵੱਲ 400 ਫੁੱ੍ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਆਦਾ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ
੍ਰਿੈਡਿਕ ਉੱਪਰ ਡਨਗਹਿਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਡਸਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡਕਸੇ ਸਕੂ ਲ ਬੱ ਸ ਸ੍ਾਪ ਦੇ ਕੋ ਲ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਅਡਤਅੰ ਤ
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਿਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਡਵਚ ਦਾਖਲ
ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਆਦਾ ਡਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸ੍ਾਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ
ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਡਨਯਮਾਂ
ਨੂੰ ਸਮਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨਹਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਡਵਚ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ
ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ, ਜੱਗ-ਬੁਿ ਕਰਦੀਆਂ ਲਾਇ੍ਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ
ਡਹਲਜੁੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਡਸਗਨਲ ਵਾਲੀ
ਭੁਜਾ ਅਤੇ ਕਰਾਡਸੰਗ ਤੇ ਡਨਯੰਤਰਣ ਪਾਉਂਦੀ ਭੁਜਾ।
ਡਕਸੇ ਸ੍ਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁਚ
ੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•
•
•
•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਵਸਥਾ ਡਵਚ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•
•

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਡਸਖਰ ਤੇ ਡਪਛਲੇ ਡਖੜਕੀ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਡਹੱਸਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਡਬਲਕੱੁਲ ਡਪੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਬੱਡਚਆਂ ਦੇ ਡਸਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ
ਬੱਡਚਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ।

•
•
•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਮੇ ਰਿਤਾਰ ਦੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।
ਡਕਸੇ ਸ੍ਾਪ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ, ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ
ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਪੈਦਲ ਚਾਲਕਾਂ, ੍ਰਿੈਡਿਕ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਿਾਂ ਵੱਲ
ਡਧਆਨ ਡਦਓ।
ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਡਨਰੰਤਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ।
ਜੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਡਵਚ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ, ਸ੍ਾਪ ਤੋਂ 200 ਫੁੱ੍ ਪਡਹਲਾਂ
ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਰੁੱਕਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-10 ਸੈਡਕੰਡ ਪਡਹਲਾਂ ਜਾਂ
ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਗ-ਬੁਿ ਕਰਦੀਆਂ ਐਂਬਰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਇ੍ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।
ਰੁਕਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100-300 ਫੁੱ੍ ਪਡਹਲਾਂ ਜਾਂ 3-5
ਸੈਡਕੰਡ ਪਡਹਲਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਦੇ ਡਸਗਨਲ ਸੂਚਕ ਨੂੰ ਚਾਲੂ
ਕਰ ਡਦਓ।
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆ,ਂ ੍ਰਿਡੈ ਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋ।
ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਹੱਸੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਡਜੰਨਾ
ਡਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋ ਜਾਓ।
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ਰੁਕਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

•
•
•

ਡਨਰਧਾਰਤ ਸ੍ਾਪ ਤੇ ਡਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂਹਰਲੇ ਬੰਪਰ ਨੂੰ ਘੱ੍ੋ
ਘੱ੍ 10 ਫੁੱ੍ ਦੂਰ ਰੱਖਡਦਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਿਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਬੱਸ ਕੋਲ
ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰਹਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂਿ ਨੂੰ ਡਿਆਦਾ ਚੰਗੀ
ਤਰਹਿਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
੍ਰਿਾਸ
ਂ ਡਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਡਵਚ ਕਰ ਡਦਓ, ਜਾਂ
ਜੇ ਪਾਰਕ ਡਸ਼ਿ੍ ਡਵਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਨਊ੍ਰਿਲ ਡਵਚ ਕਰ
ਡਦਓ ਅਤੇ ਹਰ ਸ੍ਾਪ ਤੇ ਪਾਰਡਕੰਗ ਬਰਿੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ।
ਜਦੋਂ ੍ਰਿਡੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਦੂਰੀ ਤੋ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੱਗ-ਬੁਿ
ਕਰਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਾਇ੍ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਡਦਓ, ਅਤੇ ਸੁਡਨਸ਼ਡਚਤ
ਕਰੋ ਡਕ ਸ੍ਾਪ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਖੁੱਲਹਿੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਰਵਾਿੇ ਨੂੰ ਖਲ
ੋ ਹਣ
ਿ ਅਤੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਚ
ੰੁ ਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਅੰਤਮ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਡਕ ਸਾਰਾ ੍ਰਿੈਡਿਕ ਰੁੱਕ ਡਗਆ
ਹੈ।

10.2.2 – ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਰਰਥਕਰਆਵਾ
ਰ
ਡਜਸ ਤਰਹਾਂਿ ਭਾਗ 10 ਡਵਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਰੁੱਕੋ।
•
•
•
•

•
•
•
•

ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਿਾਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਡਵਚ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੜਹਨਾ
ਿ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਡਰਾਇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ ਵੱਲ ਡਨਰੰਤਰ ਡਧਆਨ ਰੱਖੋ।
ਬੱਸ ਸ੍ਾਪ ਡਵਖੇ ਮੌਜੂਦ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਗਣਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਸੁਡਨਸ਼ਡਚਤ ਹੋਵੋ ਡਕ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏ
ਤਾਂ, ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਸ੍ਾਪ ਡਵਖੇ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਂੋ।
ਜੇ ਕੋਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਸ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਕੋ ਲਾਇਨ ਡਵਚ ਅਤੇ ਹੈਂਡਰੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਹਿਨ ਡਦਓ। ਹਨੇਰੇ ਡਵਚ ਲੋਡਡੰਗ
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡੋਮ ਲਾਇ੍ਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਿਾਰ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸੁਡਨਸ਼ਡਚਤ ਕਰੋ ਡਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਤੇ
ਚੜਹਿਨ ਲਈ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਡਰਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਡਚਆਂ ਦਾ ਡਹਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਡਖਅਤ
ਕਰੋ, ਚਾਬੀ ਡਨਕਾਲੋ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

10-4

•

ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ
ਤੁਰਨ ਦੀ ਡਤਆਰੀ ਕਰੋ:
— ਦਰਵਾਿੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ।
— ੍ਰਿਾਂਸਡਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ।
— ਪਾਰਡਕੰਗ ਬਰਿੇਕ ਨੂੰ ਖੋਲਹਿ ਕੇ।
— ਜੱਗ-ਬੁਿ ਕਰਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਾਇ੍ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ।
— ਖੱਬੇ ਮੁੜਨ ਦੇ ਡਸਗਨਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ।
— ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ।
— ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ੍ਰਿਡੈ ਿਕ ਨੂੰ ਡਨਕਲਣ ਦੇਣਾ।
• ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਹੋਏ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਓ, ੍ਰੈਿਡਿਕ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਹ ਡਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂ੍ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜਹਿਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜਹਿਾਉਣ
ਦੀ ਪਰਿਡਕਰਿਆ ਇਕੋ ਡਜਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਿ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਡਵਚ ਚੜਹਿਾਇਆ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬ੍ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•
•

ਜੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਸੀ੍ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਡਨਕਲ ਲਵੋ।
ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੋਡਡੰਗ ਦੀ ਡਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਡਵਚ ਲੈ
ਆਓ।

10.2.3 – ਰੂਟ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਪਰਰਥਕਰਆ
ਰ
ਡਜਸ ਤਰਹਿਾਂ ਭਾਗ 10 ਡਵਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰਨ
ਦੇ ਡਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।
•
•
•
•
•
•

ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਡਨਕਲਣ ਲਈ ਨਾ ਡਕਹਾ ਜਾਵੇ , ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਬੈਠੇ ਰਡਹਣ ਡਦਓ।
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇਖੋ।
ਸ੍ਾਪ ਤੋਂ ਡਨਕਲਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡ੍ਕਾਣੇ
ਦੇ ਪੁਸ਼੍ੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨਹਿਾਂ
ਦੀ ਡਗਣਤੀ ਕਰੋ।
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਡਨਕਲਣ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 10 ਫੁੱ੍
ਦੂਰ ਅਡਜਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੋ ਡਜੱਥੋਂ ਡਰਾਇਵਰ ਬਡਚਆ
ੱ
ਂ ਨੂੰ
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੇ।
ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸੁਡਨਸ਼ਡਚਤ ਕਰੋ ਡਕ ਕੋਈ
ਵੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨਿਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ
ਡਰਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਡਚਆਂ ਦਾ ਡਹਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਡਖਅਤ
ਕਰੋ, ਚਾਬੀ ਡਨਕਾਲ,ੋ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

•

ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ
ਤੁਰਨ ਦੀ ਡਤਆਰੀ ਕਰੋ:
— ਦਰਵਾਿੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ।
— ੍ਰਿਾਂਸਡਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ।
— ਪਾਰਡਕੰਗ ਬਰਿੇਕ ਨੂੰ ਖੋਲਹਿ ਕੇ।
— ਜੱਗ-ਬੁਿ ਕਰਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਾਇ੍ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ।
— ਖੱਬੇ ਮੁੜਨ ਦੇ ਡਸਗਨਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ।
— ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ।
— ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ੍ਰਿੈਡਿਕ ਨੂੰ ਡਨਕਲਣ ਦੇਣਾ।
• ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਹੋਏ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਓ, ੍ਰਿੈਡਿਕ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਹ ਡਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂ੍ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।
ਨੋਟ ਿਰੋ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਕਸੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਸ੍ਾਪ ਨੂੰ ਖੁਿ
ੰ ਜਾਂਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਥਾਨਕ ਪਰਡਕਰਆਵਾ
ਿ
ਿ
ਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ।

ਉਨਹਰਾਂ ਥਵਥਦਆਰਿੀਆਂ ਲਈ ਅਥਤਥਰਕਤ ਪਰਰਥਕਰਆਵਾਂ
ਰ
ਥਜਨਹਰਾਂ ਲਈ ਰੋਡਵੇਅ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋ ਡਕਸੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂ ਡਨੱਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬੱਸ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜਹਿਾਉਣ
ਜਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਅਡਜਹਾ ਸਥਾਨ ਡਜੱਥੇ ਡਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ
ਡਨਯੰਡਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ੍ਰੈਿਡਿਕ ਅਡਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ੍ਰਿੈਡਿਕ ਨੂੰ
ਡਨਯੰਡਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਡਧਕਾਰਤ ਡਸਗਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ
ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਡਸਆ ਡਗਆ ਸਭ ਕੁਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿੀਡਕੰਡਰਗਾਰ੍ਨ, ਡਕੰਡਰਗਾਰ੍ਨ, ਜਾਂ ਗਰਿੇਡ 1 ਤੋਂ ਗਰਿੇਡ 8
ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ, ਡਜਨਹਿਾਂ ਨੂੰ ਡਜੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਖੜਹਿੀ
ਹੈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂ ਡਨੱਜੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਿਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਡਵਚ ਫਡੜਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ''ਰੁਕੋ'' ਦਾ
ਡਚੰਨਹਿ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਕ ਉਹ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂ ਡਨੱਜੀ
ਸੜਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਜੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਰੁਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ
ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਅੱਡਗਓ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ।
• ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਇਹ ਸੁਡਨਸ਼ਡਚਤ ਕਰੋ ਡਕ
ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂ ਡਨੱਜੀ ਸੜਕ ਡਜੱਥੇ ਡਕ ਬੱਸ ਰੁਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਪਾਰ ਕਰ ਡਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਡਕ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਤੇ
ਪੈਦਲ ਚਾਲਕ ਬੱਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟ ਿਰੋ: ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਡਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਾਂਤ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ
ਡਨਯਮਾਂ ਜਾਂ ਡਸਿਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

10.2.4 – ਸਕੂਲ ਥਵਖੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ
ਪਰਰਥਕਰਆਵਾਂ
ਰ
ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਖੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਾਰਡਕੰਗ ਵਾਲੀ
ਥਾਂ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਰਹਿਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਡਵਚ
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂਨ
ੰ ਅਤੇ ਡਨਯਮ,
ਬੱਸ ਦੇ ਰੂ੍ ਤੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਡਨਯਮਾਂ ਤੋਂ
ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਡਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ
ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਡਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਿਦਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਡਲਖੀਆਂ ਪਰਿਡਕਰਿਆਵਾਂ ਆਮ ਡਦਸ਼ਾ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਜੋਂ
ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਸਕੂ ਲ ਡਵਖੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਸਮੇਂ , ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਇਨਹਿ ਾਂ
ਪਰਿਡਕਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

ਡਜਸ ਤਰਹਿਾਂ ਭਾਗ 10 ਡਵਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ ਸਵਾਰੀਆਂ
ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਡਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਕ
ੁ ਣ ਦੀ ਸਰਡ
ੁ ੱ ਖਅਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰੋ।
ਬੱਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਿਾਂ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਕਰੋ:
— ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਡਵੱਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਡਦਓ।
— ਜੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਸੀ੍ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਡਨਕਲੋ।
ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਡਨਕਲਣ ਲਈ ਨਾ ਡਕਹਾ ਜਾਵੇ , ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਬੈਠੇ ਰਡਹਣ ਡਦਓ।
ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਨਲੋਡਡੰਗ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਡਵਚ ਡਲਆਓ।
ਪਰਿੀਡਕੰਡਰਗਾਰ੍ਨ, ਡਕੰਡਰਗਾਰ੍ਨ, ਜਾਂ ਗਰਿੇਡ 1 ਤੋਂ ਗਰਿੇਡ 8 ਦੇ
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ, ਡਜਨਹਿਾਂ ਨੂੰ ਡਜੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਖੜਹਿੀ ਹੈ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂ ਡਨੱਜੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰੂਰਤ
ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ
ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਡਵਚ ਫਡੜਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ''ਰੁਕੋ'' ਦਾ ਡਚੰਨਹਿ
ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਤੀਬ ਡਵਚ ਬਾਹਰ ਡਨਕਾਲੋ।
ਜਦੋਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਬੱਸ ਡਵਚੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹਿਾਂ ਵੱਲ ਡਧਆਨ
ਡਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਰਹਿਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ।
ਬੱਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਘੁੰਮੋ ਅਤੇ ਡਕਸੇ ਤਰਹਿਾਂ ਦੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ/ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਚੀਿਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ।
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ ੀ ਸ਼ੇ ਦੇ ਖੋ । ਇਹ ਸੁ ਡ ਨਸ਼ਡਚਤ ਕਰੋ ਡਕ ਕੋ ਈ ਵੀ
ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਬੱਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਬੱਸ ਸੁਰਡਖਅਤ
ੱ
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਡਚਆਂ
ੱ
ਦਾ ਡਹਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਡਨਕਲੋ ਅਤੇ ਬੱਸ
ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖ।ੋ

10-5

•

•

ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ
ਤੁਰਨ ਦੀ ਡਤਆਰੀ ਕਰੋ:
— ਦਰਵਾਿੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ।
— ਸੁਰੱਡਖਆ ਬੈਲ੍ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ।
— ਇੰਜਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।
— ੍ਰਿਾਂਸਡਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ।
— ਪਾਰਡਕੰਗ ਬਰਿੇਕ ਨੂੰ ਖੋਲਹਿ ਕੇ।
— ਜੱਗ-ਬੁਿ ਕਰਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਾਇ੍ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ।
— ਖੱਬੇ ਮੁੜਨ ਦੇ ਡਸਗਨਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ।
— ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ।
— ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ੍ਰਿੈਡਿਕ ਨੂੰ ਡਨਕਲਣ ਦੇਣਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਹੋਏ, ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਤੋਂ ਡਨਕਲੋ।

10.2.5 – ਲੋਥਡੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਥਡੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਖਾਸ ਖਤਰੇ
ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਬੱਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਪਹੁਚ
ੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨਹਿਾਂ ਵੱਲ ਡਧਆਨ ਡਦਓ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਨਗਹਿਾ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਡਧਆਨ ਰੱਖੋ।
ਲੋਡਡੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਡੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਬੱਸ ਦੇ ਨਿਦੀਕ ਡਕਸੇ
ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਡਗਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ
ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀ, ਡਕਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਲ ਨੂੰ ਡਰਾਇਵਰ
ਦੀ ਡਨਗਹਿਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਡੱਗੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ
ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਇਵਰ
ਦਾ ਡਧਆਨ ਡਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੈਡ
ਂ ਰੇਲ ਹਂਗ
ੈ -ਅੱਪਸ। ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਸ ਤੋਂ ਡਨਕਲਦੇ ਸਮੇਂ
ਹੈਂਡਰੇਲ ਜਾਂ ਦਰਵਾਿੇ ਡਵਚ ਉਨਹਿਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਉਨਹਿਾਂ ਦੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਡਹੱਸੇ ਦੇ ਫਸ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਚੋਡ੍ਲ ਹੋਏ ਹਨ
ਜਾਂ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼੍ੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਡਕ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਹਿਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਿਾਂ ਡਨਗਹਿਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

10.2.6 – ਥਟਰਪ
ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂ੍ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਤੀਡਵਧੀ ਦਾ ਡ੍ਰਿਪ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀ ਡ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਡਲਡਖਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ
ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•
•
•
•

ਬੱਸ ਦੇ ਡਵੱਚ ਰਡਹ ਗਈਆਂ ਚੀਿਾਂ ਲਈ।
ਸੌਂ ਗਏ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ।
ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਿੇ।
ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯਾਂਤਡਰਕੀ/ਵਰਤਂੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਡਸਆਵਾ
ੱ
,ਂ
ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਿਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਡਧਆਨ ਦੇ ਕੇ - ਡਜਵੇਂ ਡਕ
ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਣਾਲੀਆਂ, ਚਮਕਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਲੈਂਪ, ਅਤੇ
ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ।
• ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਤੋੜ ਭੰਨ
ਡਕਸੇ ਤਰਹਾਿ ਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਡਸਆਵਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰਵਾਈਿਰ
ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ
ੰ ਸੂਡਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

10.3 – ਆਪਾਤਿਾਲ ਕਵਚ ਕਨਿਲਣਾ
ਅਤੇ ਬਚਾਅ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਡਥਤੀ ਡਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਡਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਡਕਤੇ ਵੀ
ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੇਲਰੋਡ- ਹਾਈਵੇ
ਕਰਾਡਸੰਗ ਜਾਂ ਉਚ ਰਿਤਾਰ ਵਾਲੇ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਬੱਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਡਹੱਸੇ ਡਵਚ ਡਬਜਲਈ ਅੱਗ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਡਵਚ ਮੌਜੂਦ ਡਕਸੇ
ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਚਡਕਤਸਕ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਾਲਤ, ਆਡਦ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਕਸੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਾਲਤ ਡਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ
- ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਡਵਚ - ਡਿੰਦਗੀ ਅਤੇ
ਮੋਤ ਡਜੰਨਾ ਅੰਤਰ ਡਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।।

10.3.1 – ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
ਬੱਸ ਥਵਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਥਨਰਧਾਰਣ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਵਚਾਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ
ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਆਡਗਆ ਡਦੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ
ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਡਨਰਣੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਹਾਲਾਤ
ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਡਸਪੈਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਆਮ ਡਨਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਡਖਆ ਅਤੇ
ਡਨਯੰਤਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਿੋਖਮ
ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਡਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰਹਿਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨਹਿਾਂ ਨੂੰ ਡਕਸੇ ਤਰਹਿਾਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਿੋਖਮ
ਜਾਂ ਸੱ੍ ਲੱਗਣ ਦਾ ਿੋਖਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੱਸ ਡਵਚੋਂ ਸਵਾਰੀਆ ਨੂੰ
ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਡਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੇਠ ਡਲਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ
ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•
•
•

ਕੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ?
ਕੀ ਡਕਸੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਈਂਧਣ ਦੇ ਡਰਸਣ ਦੀ ਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨ ਹੈ ਡਕ ਬੱਸ ਦੇ ਡਵਚ ਡਕਸੇ ਹੋਰ
ਵਾਹਨ ਦੀ ੍ੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਬੱਸ ਦੇਖੇ ਗਏ ੍ੋਰਨੈਡੋ ਜਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਡਵਚ ਹੈ?
ਕੀ ਇੱਥੇ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹਨ?
ਕੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱ ਸ ਡਵਚੋਂ ਹ੍ਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਿ
੍ਰਿੈਡਫਕ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਨੀਵੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਡਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਡਵਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਅਤੇ
ਡਪੱਠ ਦੀਆਂ ਸੱ੍ਾਂ ਅਤੇ ਫਰਿੈਕਚਰ ਡਜਹੀਆਂ ਸੱ੍ਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ?
ਕੀ ਡਕਸੇ ਚੀਿ ਦੇ ਡੁੱਲਣ ਦਾ ਿੋਖਮ ਹੈ? ਕਈਂ ਵਾਰ ਬੱਸ ਡਵਚ ਬੈਠੇ
ਰਡਹਣਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਡਵਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸੁਰੱਡਖਅਤ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ। ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਨੂੰ
ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ:
•
•
•
•
•

ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਿੋਖਮ ਹੈ।
ਬੱਸ ਰੇਲਰੋਡ-ਹਾਈਵੇ ਕਰਾਡਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਦੀਕ
ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਖੜਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਆਦਾ ਵਡਧਆ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਡਕਉਂਡਕ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਡੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸ
ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਜਗਹਿਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੁਿ ਸੁਿਾਅ:
•

ਇਕ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਜਗਹਿਾ ਆ ਰਹੇ ੍ਰਿਡੈ ਿਕ ਦੀ ਡਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੜਕ ਤੋਂ
ਘੱ੍ੋ ਘੱ੍ 100 ਫੁੱ੍ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ
੍ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਡਵਚ
ਇਹ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਰੱਖੇਗੀ।
• ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
ਡਦਸ਼ਾ ਡਵਚ ਡਲਜਾਓ।
• ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਜੰਨਾ ਡਿਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਰੇਲਰੋਡ ੍ਰਿੈਕਾਂ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ੍ਰਿੇਨ ਦੀ ਡਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।
• ਜੇ ਡੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਿੋਖਮ ਹੈ ਤਾਂ
ੱ 300 ਫੁ੍
ੂ ਹਵਾ ਦੇ ਆਉਣ
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸ
ੱ ਤੋਂ ਘੱ੍ੋ ਘ੍
ੱ ਦਰ
ਵਾਲੀ ਡਦਸ਼ਾ ਡਵਚ ਲੈ ਜਾਓ।
• ਜੇ ਬੱਸ ਦੇਖੇ ਗਏ ੍ੋਰਨੈਡੋ ਦੇ ਡਸੱਧੇ ਰਸਤੇ ਡਵਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਡਦੱਤਾ ਡਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਰੁਕਣ ਦੇ
ਲਈ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ
ਨੂੰ ਨਿਦੀਕੀ ੍ੋਏ ਜਾਂ ਪੁਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਡਕ ਬੱਸ ਉਨਹਿਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆ ਪਵੇ। ਉਨਹਿਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ
ਪਰਿਹੇਿ ਕਰੋ ਡਜੱਥੇ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਪਰਰਥਕਆਵਾਂ। ਇਹ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਡਕ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸਭ ਤੋਂ
ਚੰਗੇਰੀ ਸੁਰੱਡਖਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
•

•

10.3.2 – ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਪਰਰਥਕਰਆਵਾਂ
ਰ
ਥਤਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਥਹਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਏ,
ਹਰੇਕ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਡਨਕਾਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ 2 ਡਿੰਮੇਵਾਰ
ਸਹਾਇਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ। ਉਨਹਿਾਂ ਨੂੰ ਡਸਖਾਓ ਡਕ ਹੋਰ
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਡਵਚ ਮਦਦ ਡਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਕ
ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹ੍ਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਥਾਂ'
ਤੇ ਡਲਜਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਨਯੁਕਤ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਕ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੱਸ
ਡਵਚ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਡਿੰਮੇਵਾਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ
ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਡਨਕਲਣ
ਦੀ ਪਰਿਡਕਰਿਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਵਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ ਡਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਡਨਕਾਸੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਕਸ ਤਰਹਿਾਂ
ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਡਦੱਤੇ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

•
•

•

ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੀ ਥਕਸਮ ਥਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ:
— ਮੂਹਰਲੇ, ਡਪਛਲੇ, ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਿੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ, ਜਾਂ
ਦਰਵਾਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ।
— ਛੱਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਡਖੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ।
ਬੱਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਰਾਂ ਸੁਰੱਥਖਅਤ ਕਰੋ:
— ੍ਰਿਾਂਸਡਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਡਵਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ
ਿ ਡਵਚ
ਕਈਂ ਡਸ਼ਿ੍ ਵਾਲਾ ਡਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡਨਊ੍ਰਲ
ਕਰੋ।
— ਪਾਰਡਕੰਗ ਬਰਿੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ।
— ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ।
— ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਡਨਕਾਲਣਾ।
— ਖਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਡਦੰਦੀਆਂ ਲਾਇ੍ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ।
— ਜੇ ਸਮਾਂ ਆਡਗਆ ਡਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਸਥਾਨ,
ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਡਕਸਮ ਬਾਰੇ ਡਡਸਪੈਚ
ਦਿਤਰ ਨੂੰ ਸੂਡਚਤ ਕਰੋ।
ਜੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਡਵਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ
ਡਖੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਰੇਡਡਓ ਮਾਈਕਰਿੋਿੋਨ ਜਾਂ ੍ੈਲੀਿੋਨ ਨੂੰ ਡਨਕਾਲ ਲਵੋ।
ਜੇ ਰੇਡਡਓ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਡਡਓ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਡਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਘ
ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ
ਕਾੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਆਖਰੀ ਡਵਕਲਪ ਵੱਜੋਂ, ਦੋ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਡਿੰਮੇਵਾਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੋ।
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਡਦਓ।

10-7

•

•
•
•
•
•

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਡਨਕਾਲੋ।
— ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਡਕਸੇ ਅਡਜਹੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਕ ਉਸਨੂੰ ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸੱ੍
ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੀ ਡਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ਡਵਚ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ
ਡਹਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
— ਹੋਰ ਚੋ੍ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਰਦਨ, ਰੀੜ ਦੀ
ਹੱਡੀ ਦੀ ਸੱ੍ ਨਾਲ ਚੋਡ੍ਲ ਡਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਲਜਾਉਣ ਦੇ
ਲਈ ਖਾਸ ਪਰਿਡਕਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਹਾਇਕ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਦੀਕੀ
ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਡਲਜਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਕ ਕੋਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ। ਆਪਾਤਕਾਲ ਡਵਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰੋ।
ਇੰ ਤ ਿਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋ ਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ
ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਹਸਾਬ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਨਹਿਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਡਖਆ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਘ੍ਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਕਰੋ। ਡਜਸ ਤਰਹਾਿਂ ਿਰੂਰੀ ਅਤੇ
ਢੁੱ ਕ ਵਾਂ ਹੋ ਏ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਚੇ ਤ ਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ
ਲਗਾਓ।
ਆਪਾਤਕਾਲ ਡਵਚ ਪਰਿਤੀਡਕਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਡਲਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਡਤਆਰ ਕਰੋ।

10.4 – ਰੇਲਰੋਡ-ਹਾਈਵੇ ਗਰਹੇਡ
ਿਰਾਕਸੰਗਜ਼
10.4.1 – ਕਰਾਥਸੰਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਥਕਸਮਾਂ।
ਪੈਥਸਵ ਕਰਾਥਸੰਗਜ਼। ਇਸ ਡਕਸਮ ਦੀ ਕਰਾਡਸੰਗ ਡਵੱਚ ਡਕਸੇ ਡਕਸਮ ਦਾ
੍ਰੈਡਿ ਫਕ ਡਨਯੰਤਰਣ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾਿਂ ਦੀਆਂ
ਕਰਾਡਸੰਗਿ ਉੱਪਰ ਰੁਕ
ੱ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕ
ੱ ਵੀਆਂ ਪਰਡਕਰਿ
ਿ
ਆਵਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਡਨਰਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਿਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਡਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਡਸਵ ਕਰਾਡਸੰਗਿ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਡਸੰਗ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ੍ਰਿੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਰੇਲ ਦੀ ਖੋਜ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਕ ਕੀ ਸੁਰੱਡਖਅਤ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੱਸ਼੍ ਜਗਹਿਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੈਡਸਵ
ਕਰਾਡਸੰਗਿ ਤੇ ਪੀਲੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਡਚੰਨਹਿ, ਫੁੱ੍ਪਾਥ
ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ, ਅਤੇ ਕਰਾਸਬੱਕਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਡਸੰਗ ਨੂੰ
ਪਛਾਣਨ ਡਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

10.4.2 – ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਯੰਤਰ
ਐਡਵਾਂਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਥਚੰਨਹ।ਰ ਇਹ ਗੋਲ, ਕਾਲ-ੇ ਉੱਪਰ-ਪੀਲਾ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਾਈਨ ਜਨਤਕ ਰੇਲਮਾਰਗ-ਹਾਈਵੇ ਕਰਾਡਸੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਡਖਆ ਡਗਆ
ਹੈ। ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਡਚੰਨਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ
ਸੁਣਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ੍ਰਿੈਕ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਡਤਆਰ ਹੋਣ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ 10.5 ਵੇਖੋ।

ਤਸਵੀਰ 10.5
ਫੱੁਟਪਾਿ ਦੇ ਥਨਸ਼ਾਨ। ਫੁੱ੍ਪਾਥ ਮਾਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਡਚੰਨਹਿ ਦੀ ਤਰਹਿਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਨਹਿਾਂ ਡਵੱਚ "X" ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰ "RR" ਅਤੇ
2-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ-ਲੰਘਣ (ਨੋ-ਪਾਡਸੰਗ) ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਾਡਮਲ
ਹਨ।
ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੋ ਪਾਡਸੰਗ ਜ਼ਨ
ੋ ਡਚੰਨਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮਾਰਗ
ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਫੁੱ੍ਪਾਥ 'ਤੇ ਇਕ ਸਫੈਦ ਸ੍ਾਪ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪੇਂ੍ ਕੀਤੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਾਡਸੰਗ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਡਹੱਸਾ
ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਡਪੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ 10.6 ਵੇਖੋ।
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ਐਕਥਟਵ ਕਰਾਥਸੰਗਜ਼। ਇਸ ਡਕਸਮ ਦੀ ਕਰਾਡਸੰਗ ਦਾ ਕਰਾਡਸੰਗ ਤੇ
ਸਥਾਪਤ ੍ਰਿਡਫਕ
ੈ
ਡਨਯੰਡਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ੍ਰਿਡੈ ਫਕ ਡਨਯੰਤਰਣ ਯੰਤਰ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਿਾਂ ਸਰਗਰਮ ਉਪਕਰਣਾਂ ਡਵਚ
ੱ ਲਾਲ ਬਤੀ
ੱ ਲਗਾਉਣਾ,
ਘੰ੍ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਬਨਾਂ ਘੰ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਘੰ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ
ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ 10.6
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ਕਰਾਸਬੱਕ ਥਚੰਨਹ।ਰ ਇਹ ਡਚੰਨਹਿ ਕਰਾਡਸੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰ
ੂ ੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੁ੍
ੱ ਪਾਥ
ਤੇ ਕੋਈ ਡਚੱ੍ੀ ਲਾਈਨ ਪੇਂ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਸ
ਨੂੰ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਸਬੱਕ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਸੜਕ ੍ਰਿੈਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੈੱ੍ ਵੱਧ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਿਾਸਬਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਇਕ ਸੰਕੇਤ ੍ਰਿੈਕਾਂ ਦੀ ਸੰਡਖਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ 10.7 ਵੇਖੋ।

10.4.3 – ਥਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਰਥਕਰਆਵਾਂ
ਰ
ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਡਵਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡਨਯਮ ਹਨ ਡਕ ਸਕੂਲ
ਬੱਸਾ ਨੂੰ ਰੇਲਰੋਡ-ਹਾਈਵੇ ਕਰਾਡਸੰਗਿ ਤੇ ਡਕਸ ਤਰਹਿਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਇਨਹਿਾਂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਡਨਯਮਾਂ ਨੂੰ
ਸਮਿਣਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ
ਕਰਾਡਸੰਗਿ ਤੇ ਿਰੂਰ ਰੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ੍ਰਿੈਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਡਹਲਾਂ ਸੁਡਨਸ਼ਡਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਕ ਅਡਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਡਖਅਤ
ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਡਵਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਡਵਡਭੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਸਵੀਰ 10.7
ਚਮਕਦੇ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਥਸਗਨਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ-ਰੇਲ ਗਰੇਡ
ਕਰਾਡਸੰਗਿ ਤੇ, ਕਰਾਸਬੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਾਈ੍ਾਂ ਅਤੇ ਘੰ੍ੀਆਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਿਮੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਡਹਲਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ੍ਰਿੈਕ
ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਡਕ ਸਾਰੇ ੍ਰਿੈਕ ਖਾਲੀ
ਹਨ। ਤਸਵੀਰ 10.8 ਵੇਖੋ।
ਗੇਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਲਮਾਰਗ-ਹਾਈਵੇਅ ਕਰਾਡਸੰਗ ਡਵੱਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ
ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਅਤੇ ਘੰ੍ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੇ੍ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਫਲੈਸ਼
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਲੇਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗੇ੍ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਰੁਕੋ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੇ੍ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਲਾਈ੍ਾਂ ਚਮਕਣੀਆਂ ਬੰਦ
ਨਾ ਹੋਣ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।
ਜੇਕਰ ੍ਰਿੇਨ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੇ੍ ਬੰਦ ਰਡਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੇ੍ ਦੇ
ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਨਾ ਡਲਜਾਓ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਡਸਪੈਚਰ ਨੂੰ ਕਾੱਲ
ਕਰੋ। ਤਸਵੀਰ 10.8 ਵੇਖੋ।

ਤਸਵੀਰ 10.8
ਇਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਵਾਹਨਾਂ ਡਵਚੋਂ
ਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ੍ਰਿੇਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ
ਬੱਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ੍ਰਿੇਨ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ
ਭਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ। ੍ਰਿੇਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਚਾਓ ਦਾ ਡਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਿਾਂ
ਡਸਿਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਿਡਕਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ
ਬੱਸ/੍ਰਿੇਨ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•

ਕਰਾਥਸੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ:
— ਧੀਮੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੈਨਅ
ੂ ਲ ੍ਰਿਾਸ
ਂ ਡਮਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਵਚ
ਹੇਠਲੇ ਡਗਅਰ ਡਵਚ ਡਸ਼ਿ੍ ਹੋ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਿੇਕਾਂ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
— ਕਰਾਡਸੰਗ ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਤੋਂ 200 ਫੁੱ੍ ਪਡਹਲਾਂ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ
ਲਾਇ੍ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਵੋ। ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੂਡਜਆਂ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਸੁਡਨਸ਼ਡਚਤ ਕਰੋ।
— ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਪੱਛੇ ਦੇ ੍ਰਿੈਡਿਕ
ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
— ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹੋ।
— ਬਰਿੇਕ ਦੇ ਫੇਲਹਿ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਪੱਛੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਮੱਡਸਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਬਚਾਅ ਰਸਤਾ
ਚੁਣੋਂ।
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•

•

ਕਰਾਥਸੰਗ ਤੇ:
— ਨਿਦੀਕੀ ੍ਰਿਕ
ੈ ਤੋਂ 50 ਫੁ੍
ੱ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਅਤੇ 15 ਫੁ੍
ੱ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕ,ੋ ਡਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ੍ਰਿਕ
ੈ ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਵ।ੋ
— ੍ਰਿਾਂਸਡਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਡਵਚ ਕਰ ਡਦਓ, ਜਾਂ
ਜੇ ਪਾਰਕ ਡਸ਼ਿ੍ ਦਾ ਡਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਨਊ੍ਰਿਲ ਡਵਚ
ਕਰ ਡਦਓ ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਬਰਿੇਕ ਨੂੰ ਲਗਾ ਡਦਓ ਜਾਂ ਪਾਰਡਕੰਗ
ਬਰਿੇਕਾਂ ਲਗਾ ਡਦਓ।
— ਹਰ ਤਰਹਿਾਂ ਦੇ ਰੇਡਡਓ ਅਤੇ ਆਵਾਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਉਪਕਰਣ
ਬੰਦ ਕਰ ਡਦਓ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਓ।
— ਸਰਡਵਸ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਿੇ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਡਖੜਕੀ ਖੋਲਹਿ
ਡਦਓ। ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ੍ਰਿੇਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸੁਣੋ।
ਟਰਰੈਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ:
— ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਕਰਾਡਸੰਗਿ ਦੇ ਡਸਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
— ਬਹੁਤੇ ੍ਰਿੈਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਾਡਸੰਗ ਤੇ, ੍ਰਿੈਕਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਪਡਹਲੇ
ਸੈੱ੍ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਰੁੱਕ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਡਕ
੍ਰਨ
ੇਿ ਡਕਸੇ ਵੀ ੍ਰਕ
ੈਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
੍ਰਿੈਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ।
— ੍ਰਿੈਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਡਗਅਰ ਡਵਚ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਕਰਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ
ਡਗਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲੋ।
— ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾ੍ਕ
ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਡਫਰ ਚਾਹੇ ਇਸ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਾ੍ਕ ੍ੁੱ੍ਦਾ ਹੋਏ।

10.4.4 – ਥਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ।
ਬੱਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਟਰਰੈਕਾਂ ਤੇ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਸ
੍ਰਿੈਕਾਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਡਨਕਲੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ੍ਰਿੈਕ ਤੋਂ ਪਰਹਿਾਂ ਕਰੋ। ਹਰ ਡਕਸੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ
ਅਡਜਹੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਡਲਜਾਓ, ਜੋ ਡਕ ੍ਰਿੈਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ੍ਰਿੇਨ ਦੀ ਡਦਸ਼ਾ
ਵੱਲ, ਦੋਵੇਂ ਤਰਹਿਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
ਕਰਾਥਸੰਗ ਥਵਖੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਪਥੁ ਲਸ ਅਥਧਕਾਰੀ। ਜੇ ਕਰਾਡਸੰਗ ਡਵਖੇ ਪਡਲਸ
ੁ
ਦਾ ਅਡਧਕਾਰੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਡਲਸ ਅਡਧਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਡਕ ਡਸਗਨਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਡਡਸਪੈਚਰ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹਾਿਂ ਕੋਲੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਰਾਪਤ
ਿ
ਕਰੋ ਡਕ ਅੱਗੇ ਡਕਵੇਂ ਵਡਧਆ ਜਾਵੇ।
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ਟਰਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਥਵਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਆਪਣੇ ਰੂ੍ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਤਰਹਿਾਂ
ਬਣਾਓ ਡਕ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ-ਰੇਲ ਗਰਿੇਡ ਕਰਾਡਸੰਗਿ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ
ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਅਡਧਕਤਮ ਦੂਰੀ ਪਰਿਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ੍ਰਿੈਕਾਂ
ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਾ ਦਖ
ੇ ਸਕੋ ਡਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਡਨਸ਼ਡਚਤ
ੁ
ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੋਏ ਡਕ
ਕੋਈ ੍ਰਿੇਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ੍ਰਿੈਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼
ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਡਸਵ ਕਰਾਡਸੰਗਿ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਡਜਨਹਿਾਂ
ਡਵਚ ਡਕਸੇ ਤਰਹਿਾਂ ਦਾ ੍ਰਿੈਡਫਕ ਨੂੰ ਕੰ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ
ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। “ਪੈਡਸਵ” ਕਰਾਡਸੰਗਿ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਧਆਨ ਡਦਓ।
ਜੇ ਕੋਈ ਅਡਜਹਾ ਡਕਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੇਲਰੋਡ ਡਸਗਨਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਕ ੍ਰਿੈਕ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਡਨਸ਼ਡਚਤ ਹੋਣ ਲਈ
ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਗਹਰਾ ਘੇਰਨੀ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ। ਜੇ ਇਹ ਡਫੱ੍ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ
ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਡਲਜਾਓ! ਸਕੂ ਲ ਬੱ ਸ ਦੇ ਰੂ ੍ ਉੱ ਤ ਲੇ ਹਾਈਵੇ - ਰੇ ਲ
ਕਰਾਡਸੰਗਿ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਤੀਡਵਧੀ ਵਾਲੇ ਡ੍ਰਿਪ ਦੇ
ਰਸਤੇ ਡਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡਕਸੇ ਕਰਾਡਸੰਗ ਡਵਖੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਘੇਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਜਦੋਂ ਡਕਸੇ
ਉਲ੍ ਪਾਸੇ ਡਸਗਨਲ ਜਾਂ ਰੁੱਕਣ ਦੇ ਡਚੰਨਹਿ ਵਾਲੀ ਕਰਾਡਸੰਗ ਡਵਖੇ ਪਹੁੰਚ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਡਧਆਨ ਡਦਓ। ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸੁਡਨਸ਼ਡਚਤ ਹੋਵੋ ਡਕ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੀ
ਥਾਂ ਜਾਂ ਸ੍ੋਰੇਜ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਿਾਂ ਰੇਲਰੋਡ ੍ਰਿੈਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਿਾਂ ਦੂਰ
ਹੋਏਗਾ। ਇਕ ਆਮ ਡਨਯਮ ਦੇ ਤਡਹਤ, ਘੇਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸ੍ੋਰੇਜ
ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਥਾਂ ਦਾ ਡਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਬੱਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਡਵਚ 15 ਫੁੱ੍ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਵੋ।

10.5 – ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਰਹਬੰਧਨ
10.5.1 – ਜਦੋਂ ਲੋਥਡੰਗ ਜਾਂ ਅਨਲੋਥਡੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਮੱਥਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ
ਥਸੱਝੋ।
ਬੱਡਚਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਸ
ਡਵਚ ਚੜਹਿਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇਡਵੰਗ ਦੇ
ਕੰਮ ਤੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੋਡਡੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਡੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਡਧਆਨ ਿਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਬੱਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵਾਪਰ ਡਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਨਗਹਿਾ ਉਸ ਤੋਂ
ਨਾ ਹ੍ਾਓ।
ਜੇ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਡਸਆ ਹੈ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ
ਪਰਹਿਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਿਾਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਿਰੂਰੀ ਹੋਏ
ਤਾਂ ਸਮੱਡਸਆ ਨਾਲ ਡਸੱਿਣ ਲਈ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੋ।

10.5.2 – ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਥਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਥਸੱਝਣਾ
ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਡਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਡਸੱਿਣ ਲਈ ਸੁਿਾਅ:
•
•
•
•

•
•

ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪਰਿਡਕਰਿਆਵਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੱਸ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਡਦਓ।
ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਰਹਿਾਂ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਥਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਡਕੰਗ
ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡਰਾਇਵੇ ਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰੋ।
ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀ੍ ਤੋਂ ਉਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵੋ।
ਖੜਹਿੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਾਡਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਡਤਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਿਬੂਤ ਆਵਾਿ ਦੇ ਨਾਲ ਡਸ਼ਸ਼੍ਾਚਾਰ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਡਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ। ਡਕਸੇ ਤਰਹਿਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਡਦਖਾਓ,
ਪਰ ਇਹ ਿਰੂਰ ਦੱਸੋ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਜੇ ਸੀ੍ ਡਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੂੰ
ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਡਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਦੀਕੀ ਸੀ੍ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ।
ਸਕੂਲ ਤਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਡਨਰਧਾਰਤ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਸ੍ਾਪ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਡਕਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਉਤਾਰੋ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੁਡਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਕ ਉਲੰਘਣਾ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਡਕ ਤੁਸੀਂ
ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ
ਪਰਿਸ਼ਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਡਲਸ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਡਕ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ
ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਹ੍ਾ ਦੇਣ।

10.6.2 – ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਥਕਵੇਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਤਲਕਵੀਆਂ ਸਤਹਿਾਵਾਂ ਤੇ ਡਬਨਾਂ ਏ ਬੀ ਐਸ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ
ਡਵਚ ਿੋਰ ਨਾਲ ਬਰਿੇਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੀਏ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੀਏ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ
ਉੱਪਰ ਡਨਯੰਤਰਣ ਗੁਆ ਡਦੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪਹੀਏ ਵੀ ਜਾਮ ਹੋ
ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਫਸਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਘੁੰਮ
ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਜਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਡਨਯੰਤਰਣ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਡਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਏ
ਬੀ ਐਸ (ABS) ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਰੋਕੋ ਜਾਂ ਨਾ ਰੋਕ
ਸਕੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਿੇਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡਕਸੇ ਰੁਕਾਵ੍ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਰਹਿਾਂ
ਡਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਰੇਡਿ ਕੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਫਸਲਣ
ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਦੇਹੋ।

10.6.3 – ABS ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਰੇਕ ਲਗਾਉਣੀ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸੇ ਤਰਹਾਂਿ ਬਰਿੇਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ
ਹੋ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਡਵਚ:
•

10.6 – ਐਂਟੀਲਾਿ ਬਰਹੇਕਿੰਗ
ਪਰਹਣਾਲੀਆਂ

•

10.6.1 – ਵਾਹਨਾਂ ਥਵੱਚ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਯੂ.ਐਸ. ੍ਰਿਾਂਸਪੋਰ੍ੇਸ਼ਨ ਡਵਭਾਗ (ਡੀ ਓ ੍ੀ) (U.S. Department of
Transportation, DOT) ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਾਿਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਕ
ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਹੇਠ ਡਦੱਡਤਆਂ ਡਵੱਚ ਲੱਡਗਆ ਹੋਵੇ:
1 ਮਾਰਚ, 1998 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਏਅਰ ਬਰਿੇਕ ਵਾਲਾ
ਵਾਹਨ(੍ਰੱਕ, ਬੱਸਾਂ, ੍ਰਾਲੇ, ਅਤੇ ਕਨਵਰ੍ਰ ਡਾਲੀਜ਼)।
• ਹਾਈਡਰਿਡੌ ਲਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਿੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ੍ਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਮਾਰਚ 1,
1999 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਅਤੇ ਡਜਨਹਿਾਂ ਦੀ 10,000 ਪੌਂਡ
ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ ਭਾਰ ਰੇਡ੍ੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨਹਿਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਵਚ ਇਛੁੱਕ ਰੂਪ
ਡਵਚ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਵਚ ਏ ਬੀ ਐਸ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ
ਡਵਚ ਏ ਬੀ ਐਸ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲੈਂਪ ਹੋਏਗਾ।

ਬਰਿੇਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਓਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਡਜੰਨੀ ਡਕ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਡਨਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਡਬਨਾਂ ਡਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਸ ਤੇ ਏ ਬੀ ਐਸ ਹੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਿੇਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ,
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਾਲਤ ਡਵਚ ਏ ਬੀ ਐਸ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਬੱਸ ਦੇ ਡਵਚ
ਬਰਿੇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਨਾ ਕਰੋ।
ਡਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧੀਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਵੱਲ ਡਧਆਨ ਡਦਓ ਅਤੇ
(ਜੇ ਅਡਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਹੈ) ਡਨਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ
ਲਈ ਬਰਿੇਕਾਂ ਛੱਡ ਡਦਓ।

10.6.4 – ਜੇ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਥਰਹਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਰੇਕ ਲਗਾਓਣਾ
ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਦੇ ਡਬਨਾਂ ਵੀ ਤਹਾ
ੁ ਡੇ ਕਲ
ੋ ਸਧਾਰਣ ਬਰਕ
ਿੇ ਦੇ ਫਕ
ੰ ਸ਼ਨਿ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਬਰਿੇਕ ਲਗਾਓ ਡਜਸ
ਤਰਹਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਵਚ ਖਰਾਬੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ
ਪੀਲੀ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਡਕ ਕੁਿ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਏ ਬੀ ਐਸ
ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਵਾਲਾ ਪੀਲਾ ਲੈਂਪ ਬੱਸ ਦੇ ਇੰਸ੍ਰੂਮੈਂ੍ ਪੈਨਲ ਡਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਡਸਸ੍ਮ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਕ ਖਰਾਬੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ
ਲੈਂਪ ਬਲਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਜਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਡਫਰ ਜਲਦੀ
ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰਿਣਾਲੀਆਂ ਡਵਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
5 ਮੀ.ਪਰਿ.ਘੰ. (mph) ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬੱਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ
ਜੱਗਦੀ ਰਡਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਬਲਬ ਚੈੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਰਡਹੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ
ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਗਦੀ ਰਡਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਡਕ
ਤੁਸੀਂ 1 ਜਾਂ ਡਿਆਦਾ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਦੇ ਡਨਯੰਤਰਣ
ਨੂੰ ਗੁਆ ਡਦੱਤਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਦੇ ਡਵਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ,
ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਧਾਰਣ ਬਰਿੇਕਾਂ ਹਨ। ਸਧਾਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ
ਚਲਾਓ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲਵੋ।
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10.6.5 – ਸੁਰਥਖਆ
ੱ
ਰੀਮਾਈਂਡਰ

10.7.2 – ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਥਵਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ

•

ਤਿ
ੇ ਹਵਾਵਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਪਰਭਾਡਵਤ
ਿ
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ!
ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦਾ ਪਾਸਾ ਇਕ ਬਾਦਬਾਨ ਵਾਲੀ ਡਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਦਬਾਨ ਦੀ
ਤਰਹਾਿਂ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿ
ੇ ਹਵਾਵਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪਾਡਸਆਂ ਵੱਲ
ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਕ ਤਿ
ੇ ਹਵਾਵਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ
ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਡਤਅੰਤ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤਾਂ ਡਵਚ ਇਸਨੂੰ
ਪਲ੍ਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

•

•

•
•

•
•

ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ, ਹੋਰ
ਨੇਡੜਓਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਘੱ੍ ਡਧਆਨ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ
ਆਡਗਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਡਫਸਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਏ ਬੀ
ਐਸ (ABS) ਨੂੰ ਬਰਿੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਫਸਲਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਹਿਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਹੀਏ ਦੇ ਸਡਪਨ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਿਰੂ ਰ ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਕ ਏ ਬੀ ਐਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰੁ ਕ ਣ ਡਵਚ
ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘ੍ਾਏਗਾ। ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਵਾਹਨ ਦਾ
ਡਨਯੰਤਰਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਰੁਕਣ ਡਵਚ
ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਘ੍ਾਏਗਾ।
ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਰੁਕਣ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧ ਜਾਂ ਘੱ੍ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ। ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਬਰਿੇਕਾਂ ਲਈ "ਐਡਔਨ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਹਿਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਬਰਿੇ ਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਸਧਾਰਣ ਬਰਿੇਡਕੰਗ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ
ਡਵਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਉਸੇ ਤਰਹਿਾਂ ਰੁਕੇਗਾ ਡਜਸ ਤਰਹਿਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਡਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹਰਕਤ ਡਵੱਚ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਹੀਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਆਦਾ ਬਰਿੇਡਕੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਖ਼ਰਾਬ ਬਰਿੇਕ ਜਾਂ ਬਰਿੇਕ ਦੇ ਘੱ੍ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਨੂੰ
ਪੂਡਰਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰੱਖ:ੋ
— ਸੁਰਡੱ ਖਅਤ ਡਰਾਇਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੁਰਡੱ ਖਆ
ਡਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
— ਇਸ ਤਰਹਿਾਂ ਡਰਾਇਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏ
ਬੀ ਐਸ (ABS) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ।
— ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ, ਡਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਘ੍ਨਾ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਏ ਬੀ ਐਸ (ABS) ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

10.7 – ਸੁਰੱਕਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਕਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
10.7.1 – ਸਟਰੋਬ ਲਾਇਟਾਂ
ਕੁਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਡਵਚ ਛੱਤ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ੍ਰੋਬ ਲਾਇ੍ਾਂ
ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਵਚ ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ
ਘੱ੍ ਨਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਤਾਂ ਡਵਚ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਸ੍ਰੋਬ
ਲਾਇ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ
ਹੋਵੇਗਾ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ - ਸਾਹਮਣੇ, ਡਪੱਛੇ,
ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਡਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਣ
ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਥੋੜੀ ਡਜਹੀ ਘੱ੍ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਿ ਹਵਾਵਾਂ ਡਵਚ ਫਸ ਜਾਓ:
•
•
•

10.7.3 – ਥਪੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ
ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਡਪਛਾਂਹ ਵੱਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਆਦਾ ਡਨਰਉਤਸ਼ਾਹਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਡਪਛਾਂਹ
ਵੱਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਪਛਾਂਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਸ ਨੂੰ ਡਪਛਾਂਹ ਚਲਾਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ
ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਿੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਡਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਡਪਛਾਂਹ ਚਲਾਉਣਾ
ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਹਿਾਂ ਪਰਿਡਕਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
•

•
•
•
•

•

•
•
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ਸ੍ੀਅਡਰੰਗ ਵਹਿੀਲ ਨੂੰ ਮਿਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜਹਿ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਵਾ ਦੇ
ਬੁੱਡਲਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
ਹਵਾ ਦੇ ਪਰਿਭਾਵ ਨੂੰ ਘ੍ਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਤਾਰ ਨੂੰ
ਘ੍ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹ੍
ੱ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇੰਤਿਾਰ ਕਰੋ।
ਅੱਗੇ ਡਕਸ ਤਰਹਿਾਂ ਵਡਧਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਡਸਪੈਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਲੁੱਕਆਊ੍ ਲਗਾਓ। ਲੁੱਕਆਊ੍ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਡਕਸੇ ਤਰਹਾਿਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵ੍ਾ,ਂ ਨਿਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਡਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੁੱਕਆਊ੍ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਡਦਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਡਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਡਕਵੇਂ ਡਪਛਾਂਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੱਸ ਡਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ।
ਡਨਰੰਤਰ ਰੂਪ ਡਵਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਡਪਛਾਂਹ ਦੀਆਂ ਡਖੜਕੀਆਂ ਦੇਖਦੇ
ਰਹੋ।
ਧੀਮੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਹ ਡਵਚ ਡਪਛਾਂਹ ਨੂੰ ਆਓ।
ਜੇ ਕੋਈ ਲੁੱਕਆਊ੍ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ:
— ਪਾਰਡਕੰਗ ਬਰਿੇਕ ਨੂੰ ਲਗਾਓ।
— ਮੋ੍ਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ।
— ਇਹ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕ ਡਪੱਛੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਿ ਹੈ,
ਬੱਸ ਦੇ ਡਪਛਲੇ ਡਹੱਸੇ ਵੱਲ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਡਪਛਾਂਹ
ਵੱਲ ਚਲਾਉਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵ,ੇ ਤਾਂ ਡਪਛਾਂਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ
ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਲੇ੍ ਆਉਣ
ਵਾਡਲਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡਧਆਨ ਡਦਓ।
ਵਾਹਨ ਡਪਛਾਂਹ ਵੱਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਇਹ ਸਡਨਸ਼ਡਚਤ
ੁ
ਕਰੋ
ਡਕ ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਬੱਸ ਡਵਚ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਲਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਤੱ ਕ ਵ ਾ ਹ ਨ ਨੂੰ ਡ ਪ ਛ ਾਂ ਹ ਵੱ ਲ ਚ ਲ ਾ ਉ ਣ ਾ ਿ ਰੂ ਰ ੀ ਹੋ
ਜਾਵੇ , ਤਾਂ ਡਪਛਾਂ ਹ ਵੱ ਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਾਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

10.7.4 – ਥਪਛਲੇ ਥਹੱਸੇ ਦਾ ਝੂਲਣਾ
ਇਕ ਬੱਸ ਦਾ ਡਪਛਲਾ ਡਹੱਸਾ 3 ਫੁੱ੍ ਤੱਕ ਪਾਡਸਆਂ ਨੂੰ ਿਲ
ੂ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਪਛਲੇ ਡਹੱਸੇ ਦੇ ਿੂਲਣ ਮਾਨੀ੍ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ
ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ 10
ਆਪਣੇ ਥਗਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਖਤਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਡਰਭਾਡਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਬੱਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ
ਖੇਤਰ ਡਕੰਨਾ ਫੈਡਲਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
2. ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਫਲੈ੍ ਸ਼ੀਡਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਵਸਥਾ ਡਵਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰੀ
ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ? ਕਰਾਸਓਵਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ?
3. ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਰੂ੍ ਤੇ ਜਾਂਡਦਆਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜਹਿਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਗ-ਬੁਿ ਕਰਦੀਆਂ ਐਂਬਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੀਆਂ
ਲਾਇ੍ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
4. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂ੍ ਤੇ ਜਾਂਡਦਆਂ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ
ਹੋ। ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰ ਕੇ ਡਕੱਧਰ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
5. ਸਕੂਲ ਡਵਖੇ ਅਨਲੋਡਡੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਸ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੇੜਾ ਡਕਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
6. ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ, ਬੱਸ
ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਡਕਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਡਵਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
7. ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਕਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਡਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
8. ਹਾਈਵੇ ਰੇਲ ਕਰਾਡਸੰਗ ਤੇ ਨਿਦੀਕੀ ਰੇਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਕੰਨੀ ਦੂਰ
ਰੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
9. ਪੈਡਸਵ ਹਾਈਵੇ ਰੇ ਲ ਕਰਾਡਸੰ ਗ ਕੀ ਹੁੰ ਦ ੀ ਹੈ ? ਇਸ ਤਰਹਿ ਾਂ ਦੀ
ਕਰਾਡਸੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਆਦਾ ਚੇਤੰਨ ਡਕਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
10. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਵਚ ਏ ਬੀ ਐਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਬਰਿੇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਕਸ ਤਰਹਿਾਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
1.

ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ
ਿ ਤੁਹਾਡੇ ੍ੈਸ੍ ਡਵਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਾਿਂ ਸਾਡਰਆਂ
ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਭਾਗ 10 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹਿੋ।
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ਭਾਗ 11: ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ
ਇਸ ਸੈਿਸ਼ਨ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
11.1 – ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ
11.2 – ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ (ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ)
11.3 – ਬਾਹਰੀ ਜਾਂਚ (ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ)
11.4 – ਸਸਰਫ ਸਕੂਲ ਬੱਸ
11.5 – ਟਰਰੇਲਰ
11.6 – ਕੋਚ/ਟਰਰਾਂਸਿਟ ਬੱਸ
11.7 – CDL ਵਾਹਨ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ

11.1 – ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ
ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਟਸਟ
ੈ
ਹਨਰਾ
ੁ
ਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਇਹ ਦੇਖਣ
ਲਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਗਾਹਕ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤਂੋ
ਪਸਹਲਾਂ ਟੈਸਟ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਸਕਹੜੀਆਂ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ
ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ CFR,
ਸਸਰਲੇਖ 49 §§391.11(b)(2) ਅਤੇ 383.133(c)(5) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
ਅੰਗਰਰੇਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ, ਮੁਢਲੇ ਸਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਅਤੇ ਰੋਡ
ਟੈਸਟ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱਚ
ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਵੱਚ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਸਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਪਸਹਲੇ 2 ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਰਰਾਪਤ
ਹੋਵੇਗੀ। ਓਸੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸਵੱਚ ਕੀਤੇ ਤੀਜੇ ਜੁਰਮ 'ਤੇ, ਟੈਸਟ ਇੱਕ
ਆਟੋਮੈਸਟਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸਸੱਖੋ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਭੁੱਲੋ ਨਾ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ,
ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ,
ਤੁਹਾਡੇ ਤਂੋ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਪਰਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਗਆਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ
ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਦਖਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਦਖਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ
ਸਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਛੂਹ ਕੇ
ਪਰਰੀਸਖਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਸਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੱਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਬਰਰਕ
ੇ ਲਾਈਟਾਂ, ਐਮਰਜਂਸ
ੈ ੀ ਫਲੈਸ਼ਰ, ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ
ਸਸਗਨਲ ਅਤੇ ਹੌਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਭਾਗਾਂ
ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਆਖਰੀ
ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਗਾਈਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ
ਜਾਂਚ ਗਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸਲਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ
ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ, ਬੁਸਨਆਦੀ ਸਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਅਤੇ
ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ 3 ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸਗਆ ਹੈ।

11.2 – ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ (ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ)
CDL ਹੁਨਰ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਜਹੜੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਕਸਮ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਲਈ ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਸਜਆਂ ਦਾ ਅਸਧਐਨ
ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪੁਰਜੇ ਦੀ ਪਸਹਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉਸ
ਪਰਰੀਸਖਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਜਸਦੀ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ।
ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਸਕ ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਸਕਆ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੇ ਤੇਲ, ਕੂਲਂੈਟ, ਗਰਰੀਸ, ਜਾਂ ਈਂਧਣ ਦੇ ਸਰਸਾਅ ਲਈ
ਵਾਹਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ। ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਬਸਧਤ ਖਤਸਰਆਂ ਸਜਵੇਂ
ਸਕ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨੀਵੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਅੰਗ ਆਸਦ
ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਪਾਰਸਕੰਗ ਬਰੇਰਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਪਹੀਏ ਜਾਮ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੱਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਇੰਜਣ ਡੱਬੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ:
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11.2.1 – ਇੰਜਣ ਦਾ ਡੱਬਾ (ਇੰਜਣ ਬੰਦ)
ਰਰਸਾਅ /ਪਾਈਪਾਂ
•
•
•
•

•

•

ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਤਪਸਕਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ
ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਟਰਰਾਂਸਸਮਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਪਕਦੇ ਤਰਲ ਲਈ ਵੇਖੋ।
ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਸਾਅ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਪ।
— ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।
— ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਪ ਨੰੂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਮਾਂਉਂਟ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਸਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਲਟਰਨੇਟਰ।
— ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।
— ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੂਪ ਸਵੱਚ
ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ
ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਸਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਏਅਰ ਕੰਪਰੈਸਰ।
— ਏਅਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।
— ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਏਅਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੇਲ ਦਾ ਪੱਧਰ
•
•

ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਸਕ ਸਡੱਪਸਸਟਕ ਸਕੱਥੇ ਸਸਥਤ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਸਕ ਤੇਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਪੱਧਰ ਰੀਸਫਲ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੂਲੈਂਟ ਦਾ ਪੱਧਰ
•
•

ਸਰਿਰਵਾਇਰ ਸਾਈਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਜਾਂ:
ਜੇ ਇੰਜਣ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇਡੀਏਟਰ ਕੈਪ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਸਦਖਾਈ ਸਦੰਦੇ ਕੂਲੈਂਟ ਪੱਧਰ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਰੰਗ ਤਰਲ
•
•

ਦੱਸੋ ਸਕ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਸਰੰਗ ਤਰਲ ਸਡੱਪਸਸਟਕ ਸਕੱਥੇ ਸਸਥਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਢੁਕ
ੱ ਵੇਂ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਸਰੰਗ ਤਰਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਪੱਧਰ
ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਸ਼ਰ ਤਰਲ ਦਾ ਪੱਧਰ
ਤਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚੋ ਸਕ ਕੈਪ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ।
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ਇੰਜਣ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ
•

ਆਰਾਮਦਾਇਕਤਾ, ਤਰੇੜਾਂ, ਜਾਂ ਸਘਸਾਈ ਲਈ ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਂ
ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ (ਬੈਲਟ ਦੇ ਕਂੇਦਰ ਸਵੱਚ 3/4 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦੀ
ਪਲੇ):
— ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਸਰੰਗ ਬੈਲਟ।
— ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਬੈਲਟ।
— ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਬੈਲਟ।
— ਏਅਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਬੈਲਟ।
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਜੇ ਉਪਰ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਭਾਗਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਲਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ
ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ '
•
•

ਪਰਰੀਸਖਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਕ ਸਕਹੜੇ ਪੁਰਜਾ(ਜੇ) ਬੈਲਟ ਚਾਸਲਤ ਨਹੀਂ
ਹਨ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਪੁਰਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ, ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
•
•
•
•

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਪਾਰਸਕੰਗ ਬਰਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਦੱਬੋ।
ਗੇ ਅ ਰਸਸ਼ਫਟ ਲੀਵਰ ਸਨਊਟਰਰ ਲ (ਜਾਂ ਪਾਰਕ, ਆਟੋ ਮੈ ਸ ਟਕ
ਟਰਾਂਸਸਮਸ਼ਨਾਂ ਲਈ) ਸਵੱਚ ਪਾਓ।
ਇੰਜਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸਫਰ ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡ ਸਦਓ।

11.2.2 – ਕੈਬ ਜਾਂਚ /ਇੰਜਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਤੇਲ ਪਰਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ।
•
•
•

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੇਲ ਪਰਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਪਰਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦਾ ਆਮ ਦਬਾਅ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਗੇਜ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ
ਸੰਚਾਲਨ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਾਪਮਾਨ ਗੇਜ
•
•

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤਾਪਮਾਨ ਗੇਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਸੰਚਾਲਨ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਏਅਰ ਗੇਜ
•
•

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਏਅਰ ਗਜ
ੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਕੱਟ-ਆਊਟ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ, ਲਗਭਗ
120-140 psi

ਐਮਮੀਟਰ/ ਜਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ
ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਗੇਜਾਂ ਇਹ ਸਦਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਕ ਅਲਟਰਨੇਟਰ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੈ।

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰਵੰਡਸ਼ੀਲਡ
•
•

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦਰਂੋ ਠੀਕ
ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਸਸਟੱਕਰਾਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜਾਂ ਕੱਚ ਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਕਰਨ
•
•

ਸਬਜਲੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਫਊਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
3 ਲਾਲ ਸਰਫਲੈਕਸਟਵ ਸਤਕੋਣਾਂ, 6 ਸਫਊਜ਼ ਜਾਂ 3 ਤਰਲ ਬਰਸਨੰਗ
ਫਲੇਅਰਾਂ (ਲਾਟਾਂ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
• ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰੇਸਟਡ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਲਈ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਜੇ ਵਾਹਨ ਸਵਚ ਸਬਜਲਈ ਸਫਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਰੀਖਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਖਰਤਆਰੀ
਼
ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
•
•
•
•

ਟਾਇਰ ਚੇਨ (ਸਜੱਥੇ ਸਰਦ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)
ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਪਕਰਨ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਰਪੋਰਸਟੰਗ ਸਕੱਟ (ਪੈਕੇਟ)

ਵਾਈਪਰ/ਵਾਸ਼ਰ
•
•

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਵਾਈਪਰ ਆਰਮ ਅਤੇ ਬਲੇਡ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹਨ,
ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਵੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਸ਼ਰ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਾਈਟਾਂ/ਰਰਫਲੈਕਟਰ/ਰਰਫਲੈਕਟਰ ਟੇਪ ਦੀ ਸਰਿਤੀ
(ਪਾਰਸਆਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਰਪੱਛੇ)
•

•

ਜਾਂ ਚ ਕਰੋ ਸਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਫਲੈਕਸਟਵ
ਉਪਕਰਨ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸਰਫਲੈਕਟਰ
ਜਾਂਚਾਂ ਸਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
— ਕਲੀਅਰੈਸ
ਂ ਲਾਈਟਾਂ (ਸਪੱਛੇ ਲਾਲ, ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਐਂਬਰ)।
— ਹੈੱਡਲਾਈਟ (ਉੱਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬੀਮ)।
— ਟੇਲਲਾਈਟਾਂ।
— ਬੈਸਕੰਗ ਲਾਈਟਾਂ।
— ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਸਸਗਨਲ।
— 4-ਤਰਫਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲੈਸ਼ਰ।
— ਬਰਰੇਕ ਲਾਈਟਾਂ।
— ਲਾਲ ਸਰਫਲੈਕਟਰ (ਸਪੱਛੇ) ਅਤੇ ਐਂਬਰ ਸਰਫਲੈਕਟਰ (ਹੋਰ
ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ)।
— ਸਰਫਲੈਕਟਰ ਟੇਪ ਦੀ ਸਸਥਤੀ।
— ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਲਾਈਟਾਂ (ਲਾਈਟਾਂ)।
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਬਰਰੇਕ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਸਸਗਨਲ, ਅਤੇ 4-ਤਰਫਾ
ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਫਲੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੌਰਨ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਹਵਾ ਅਤ/ਜਾਂ
ੇ ਇਲੈਕਸਟਰਕ
ਰ ਹੌਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੀਟਰ/ਡੀਫਰਰੋਸਟਰ
ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਸਕ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਫਰਰੋਸਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਰਰਕੰਗ ਬਰਰੇਕ ਜਾਂਚ
•
•
•

ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਬੰਨੋ।
ਪਾਰਸਕੰਗ ਬਰਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ (ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਤੇ ਛੱਡੀ
ਹੋਈ ਟਰਰੇਲਰ ਬਰਰੇਕ), ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਸਕ ਪਾਰਸਕੰਗ ਬਰਰੇਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੇਰਲਰ ਪਾਰਸਕੰਗ ਬਰੇਰਕ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਸਕੰਗ ਬਰੇਰਕ
ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ (ਸਮਸ਼ਰਤ ਵਾਹਨ ਸਸਰਫ), ਟਰੇਰਲਰ ਪਾਰਸਕੰਗ
ਬਰਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ
ਜਾਚ
ਂ ਕਰੋ ਸਕ ਟਰਲਰ
ਰੇ
ਦੀ ਪਾਰਸਕਗ
ੰ ਬਰਕ
ਰੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਗ
ੇ ੀ।

ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਸਕ ਡੈਸ਼ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕ ਸਬੰਸਧਤ
ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:
— ਖੱਬੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸਸਗਨਲ।
— ਸੱਜੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸਸਗਨਲ।
— 4-ਤਰਫਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲੈਸ਼ਰ।
— ਹਾਈ-ਬੀਮ ਹੈੱਡਲਾਈਟ।
— ABS ਇੰਡੀਕੇਟਰ।
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ਹਾਈਡਰਰੌਰਲਕ ਬਰਰੇਕ ਦੀ ਜਾਂਚ
•
•
•

•

3 ਵਾਰੀ ਬਰਰੇਕ ਪੈਡਲ ਪੰਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸਨੂੰ 5 ਸਸਕੰਟਾਂ ਲਈ
ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਰਰੇਕ ਪੈਡਲ 5 ਸੈਸਕੰਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹੱਲਣਾ
(ਦੱਸਬਆ) ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੇ ਹਾਈਡਰੌਰਸਲਕ ਬਰਰੇਕ ਸਰਜ਼ਰਵ (ਬੈਕ-ਅਪ) ਪਰਰਣਾਲੀ ਨਾਲ
ਯੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਬੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਬਰਰੇਕ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ
ਸਰਜ਼ਰਵ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸਟਰਰਕ ਮੋਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ।
ਜੇ ਇੱਕ "ਹਾਈਡਰ-ੋ ਬੂਸਟ" ਬਰਰਕ
ੇ ਪਰਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜਸੜਆ
ੁ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਸਾਰੇ ਹਾਈਡਰਸੌਰ ਲਕ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਸਕਗ
ੰ ਬਰਕ
ੇਰ
ਛੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਇੰਜਣ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਰੇਕ
ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਦਬਾਓ। ਬਰਰਕ
ੇ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਦੱਬ (15–25
ਪੌਂਡ) ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਦਰਸ਼
ਗਤੀ ਤੇ ਚਲਾਓ। ਜੇ ਹਾਈਡਰੋ-ਬੂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਡਲ
ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਥੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਰੱੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।। ਇਸ
ਸਸਥਤੀ ਤੇ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੱਜ਼ਰ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੈ।

ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ ਜਾਂਚ (ਰਸਰਫ਼ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ ਨਾਲ
ਯੁਕਤ ਵਾਹਨ)
DMV ਵਾਹਨ ਸਨਰਖਣ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਗ 5, "ਇਨ-ਕੈਬ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ
ਜਾਂਚ " ਦੇਖੋ। ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਰੇ (*) ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੈਰਸਡਟ ਪਰਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਹਰਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਪਰਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਤਰਹਰਾਂ
ਨਾਲ ਇਨਹਰਾਂ ਏਅਰ ਬਰਰੇਕ ਟੈਸਟਾਂ ਸਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਸਹਣ ਨਾਲ ਟੈਸਟ
ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹੱਸੇ ਸਵਚੋਂ ਖੁੱਦ-ਬਖੁੱਦ ਫੇਲਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਸਨਕਲੇਗਾ।

11.3 – ਬਾਹਰੀ ਜਾਂਚ (ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ)
11.3.1 – ਸਟੀਅਰਰੰਗ
ਸਟੀਅਰਰੰਗ ਬਾਕਸ/ਪਾਈਪਾਂ
•
•

ਸਟੀਅਰਰੰਗ ਰਲੰਕੇਜ
•
•

5 ਮੀਲ ਪਰਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਸਰਸਵਸ ਬਰਰੇਕ ਲਾਗੂ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਰੁਕੋ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਵਾਹਨ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ
ਸਖੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਰੇਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਰਖਆ ਬੈਲਟ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਸੁਰੱਸਖਆ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ
ਹੈ, ਸਵਵਸਸਥਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਤਰਹਰਾਂ ਲਪੇਸਟਆ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਾਟੀ ਜਾਂ ਘਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਖੋ ਸਕ ਸਟੀਅਸਰੰਗ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਜੋੜਦੇ ਸਲੰਕ, ਆਰਮ,
ਅਤੇ ਰਾੱਡ ਸਘਸੇ ਜਾਂ ਸਤੜਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਜੋੜ ਅਤੇ ਸਾਕਟਾਂ ਸਘਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਢੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਸਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰੁਮ ਹੋਏ ਨੱਟ ,ਬੋਲਟ, ਕੋਟਰ ਕੁੰਜੀਆਂ
ਨਹੀਂ ਹਨ।

11.3.2 – ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ
ਸਰਪਰਰੰਗ/ਏਅਰ/ਟੋਰਕ
•
•
•

ਸਰਰਵਸ ਬਰਰੇਕ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਏਅਰ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰਰੌਸਲਕ ਸਰਸਵਸ ਬਰੇਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਪਰਰਸਕਸਰਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਬਰਰੇਕਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਕ ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਖੱਚਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਸਟੀਅਸਰੰਗ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਸਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਮ
ਨੱਟ ,ਬੋਲਟ, ਕੋਟਰ ਕੁੰਜੀਆਂ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੁਰਜੇ ਦੇਖੋ।
ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਸਰੰ ਗ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਰਸਾਅ ਜਾਂ ਪਾਵਰ
ਸਟੀਅਸਰੰਗ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

•

ਲਾਪਤਾ, ਸਸਥਤੀ ਬਦਲ ਚੁੱ ਕੇ , ਸਤੜਕੇ ਜਾਂ ਟੱੁ ਟੇ ਪੱ ਤ ਰੇ ਵਾਲੇ
ਸਸਪਰਰੰਗਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ। ਜੇ ¼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਇਹ
ਵਾਹਨ ਨੂੰ “ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ”
ਟੁੱਟੇ ਜਾਂ ਮੁੜੇ ਕਾਓਇਲ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਸਸਪਰਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।
ਜੇ ਵਾਹਨ ਟੌਰਸ਼ਨ ਬਾਰਿ, ਟੌਰਕ ਆਰਮ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕਸਮ ਦੇ
ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਸਜਆਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ
ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਲਗਾਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਸਾਅ ਲਈ ਏਅਰ ਰਾਈਡ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਾਉਂਟ (ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ)
ਸਤੜਕੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਸਸਪਰਰੰਗ ਹੈਂਗਰ, ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਬੂਸਸ਼ੰਗਾਂ,
ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਸਢੱਲੇ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੋਲਟ, ਯੂ-ਬੋਲਟਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਕਸਲ
ਮਾਊਂਸਟੰਗ ਦੇ ਪੁਰਸਜਆਂ ਲਈ ਵੇਖ।ੋ (ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਜੱਥੇ ਉਹ ਵਾਹਨ ਫਰਰੇਮ ਅਤੇ
ਐਕਸਲ ਨਾਲ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹਨ।

ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ਰਵਰ
ਵੇਖੋ ਸਕ ਸ਼ੌਕ ਅਬਿਰਵਰ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਸਾਅ ਨਹੀਂ
ਹੈ।
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸਲ (ਪਾਵਰ ਯੂਸਨਟ ਅਤੇ ਟਰਰੇਲਰ, ਜੇ ਯੁਕਤ
ਹੋਵੇ) ਤੇ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਸਜਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਤਆਰ ਰਹੋ।
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11.3.3 – ਬਰਰੇਕਾਂ

11.3.4 – ਪਹੀਏ

ਸਲੈਕ ਅਡਜਸਟਜਰਸ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਰਾੱਡਸ

ਰਰੰਮ

•

•
•
•

•
•

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਸਲੇਕ ਅਡਜਸਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ।
ਟੁੱਟੇ, ਸਢੱਲੇ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਪੁਰਸਜਆਂ ਲਈ ਵੇਖੋ।
ਮੈਨੁਅਲ ਸਲੇਕ ਅਡਜਸਟਰਾਂ ਲਈ, ਬਰਰੇਕ ਪੁਸ਼ਰਾੱਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ
ਨਾਲ ਸਖੱਸਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
(ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬਰਰੇਕ ਨਾਲ)।

ਬਰਰੇਕ ਚੈਂਬਰ
•
•

ਦੇਖੋ ਸਕ ਬਰਰੇਕ ਚੈਂਬਰ ਲੀਕ, ਸਤੜਕੇ, ਜਾਂ ਸਚੱਬੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ
ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੇਖੋ ਸਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਢੱਲੇ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਕਲੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬਰਰੇਕ ਹੌਜ਼/ਲਾਈਨਾਂ
•
•

ਜਾਂ ਚ ਕਰੋ ਸਕ ਪਾਈਪਾਂ ਜਾਂ ਲਾਈਨਾਂ , ਬਰਰੇ ਕ ਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਜਾਂ
ਹਾਈਡਰਰੌਸਲਕ ਤਰਲ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਤੜਕੀਆਂ, ਖਰਾਬ, ਜਾਂ ਘਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਇਹ ਸਕ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਸਫਸਟੰਗਿ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ
ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਡਰੰਮ ਬਰਰੇਕ
•
•

ਦਰਾਰਾਂ, ਸਚੱਬ, ਜਾਂ ਮੋਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਸਢੱਲੇ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ
ਬੋਲਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਗੰਦਗੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਮਲਬਾ ਜਾਂ ਤੇਲ/ਗਰਰੀਸ।

ਬਰਰੇਕ ਲਾਈਰਨੰਗਾਂ
ਬਰੇਰਕ ਲਾਈਸਨੰਗਾਂ (ਸਜੱਥੇ ਸਦਖਾਈ ਸਦੰਦਾ ਹੈ) ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਪਤਲੇ ਸਘਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੁਝ ਬਰਰੇਕ ਡਰੰਮਾਂ ਉੱਤੇ, ਖੁੱਲੇ ਸਥਾਨ
ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਸਜੱਥੇ ਡਰੰਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਰਰਕ
ੇ ਲਾਈਸਨੰਗਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ। ਇਸ ਸਕਸਮ ਦੇ ਡਰੰਮ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਬਰਰੇਕ ਲਾਈਸਨੰਗਾਂ ਦੀ
ਇੱਕ ਸਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਸਦੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸਲ (ਪਾਵਰ ਯੂਸਨਟ ਅਤੇ ਟਰਰੇਲਰ, ਜੇ ਯੁਕਤ
ਹੋਵੇ) ਤੇ ਉਸੇ ਬਰਰੇਕ ਦੇ ਪੁਰਸਜਆਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਰਹੋ।

ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਸਵੰਗੇ ਸਰੰਮ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਸਰਮਾਂ ਸਵੱਚ ਵੈਲਸਡੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਕੋਈ ਜੰਗਾਲ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਸਕ ਚੱਕਾ ਸਢੱਲਾ ਹੈ।

ਟਾਇਰ
•

ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰ ਟਾਇਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ:
— ਟਰਰੈੱਡ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ: ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਰਰੈੱਡ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਲਈ ਜਾਂਚ
ਕਰੋ (4/32 ਸਟੀਅਸਰੰ ਗ ਐਕਸਲ ਟਾਇਰ, 2/32 ਦੂ ਜੇ
ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ)
— ਟਾਇਰ ਦੀ ਹਾਲਤ: ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਟਰੱਰੈਡ ਦੀ ਸਘਸਾਈ
ਇੱਕੋ ਸਜਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਰੈਡ ਜਾਂ ਪਾਸਸਆਂ ਤੇ ਕਟ ਜਾਂ ਦੂਜੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
ਸਕ ਵਾਲਵ ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਟੈਮ ਲਾਪਤਾ, ਟੁੱਟੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ
ਨਹੀਂ ਹਨ।
— ਟਾਇਰ ਇੱਕੋ ਪਰਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, (ਸਮਸ਼ਰਤ ਰੇਡੀਅਲ ਅਤੇ
ਬਾਇਸ ਸਕਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ
ਰੀਕੈਪ, ਰੀਟਰਰੈੱਡ ਜਾਂ ਰੀਗਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
— ਟਾਇਰ ਦੀ ਫੁਲਾਵਟ: ਟਾਇਰ ਗੇਜ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਕੇ ਸਹੀ
ਫੁਲਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਸਹੀ ਫੁਲਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ
ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ
ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਰੈਸਡਟ
ਨਹੀਂ ਸਮਲੇਗਾ।

ਹੱਬ ਤੇਲ/ਐਕਸਲ ਸੀਲਾਂ
ਦੇਖੋ ਸਕ ਹੱਬ ਦਾ ਤੇਲ/ਗਰਰੀਸ ਅਤੇ ਐਕਸਲ ਸੀਲਾਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ, ਜੇ ਚੱਕੇ ਸਵੱਚ ਸਾਈਟ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦਾ ਪੱਧਰ
ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ।

ਲਗ ਨੱਟਸ
•
•

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਸਾਰੇ ਲਗ ਨੱਟਸ ਮੌਜਦ
ੂ ਹਨ, ਤਰੇੜਾਂ ਅਤੇ ਸਵੰਗ
ਤਂੋ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੰਗਾਲ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਧਾਗੇ ਵਰਗੇ ਸਢੱਲੇ ਪੈਣ
ਦੇ ਕੋਈ ਸਚੰਨਹਰ ਨਹੀਂ ਸਵਖਾਉਂਦੇ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਸਾਰੇ ਬੋਲਟ ਦੇ ਛੇਕ ਸਤੜਕੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ
ਹੋਣ।

ਸਪੇਸਰ ਜਾਂ ਬੱਡ ਸਪੇਰਸੰਗ
•

ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਸਪੇਸਰ, ਸਵੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੁਕਸਾਨੇ
ਗਏ, ਜਾਂ ਜੰਗਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
• ਸਪਸ
ੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਪਹੀਏ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਜਹੇ ਵੱਖਰੇ
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਸਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਦੋਹਰੇ ਟਾਇਰ ਸਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮਲਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸਲ (ਪਾਵਰ ਯੂਸਨਟ ਅਤੇ ਟਰਰੇਲਰ, ਜੇ ਯੁਕਤ
ਹੋਵੇ) ਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਪਹੀਏ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਰਹੋ।
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11.3.5 – ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਾਈਡ

11.3.6 – ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਪੱਛਲਾ ਪਾਸਾ

ਦਰਵਾਜ਼ੇ/ਸ਼ੀਸ਼ੇ/ਰਖੜਕੀਆਂ

ਸਪਲੈਸ਼ ਗਾਰਡ

•

ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਸਪਲੈਸ਼ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਮਡ ਫਲੈਪ ਖਰਾਬ
ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

•
•
•

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਦਰਵਾਿੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ
ਬਾਹਰੋਂ ਖੁੱਲਹਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਬਜੇ ਸੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਰਰੈਕਟਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ
ਹਨ, ਸਬਨਾਂ ਸਕਸੇ ਸਢੱਲੀ ਸਫਸਟੰਗ ਤੋ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਏ
ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ।
ਸਵੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਾਲਣ ਦੀ ਟੈਂਕ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਟੈਂਕ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ, ਕੈਪ ਤੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕ ਟੈਂਕ, ਕੈਪ ਜਾਂ
ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਰਾਇਵ ਸ਼ਾਫਟ
•
•

ਵੇਖੋ ਸਕ ਡਰਾਇਵ ਸ਼ਾਫਟ ਸਵੰਗੀ ਜਾਂ ਸਤੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੱਪਸਲੰਗ (ਯੂ-ਜੋੜ) ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰਨਕਾਸ ਪਰਰਣਾਲੀ
•
•
•

ਪਰਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਸਾਅ ਦੀਆਂ ਸਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਜਵੇਂ ਸਕ
ਜੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਧੁਆਂਖ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਸਨਕਾਸ ਪਰਰਣਾਲੀ ਸਵੱਚ ਤਰੇੜਾਂ, ਮੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਚੱਬ ਨਹੀਂ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਪਰਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਸਕੇ ਜੋਸੜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ
ਰੂਪ ਸਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਢੱਲੀ ਕਲੈਂਪ
ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਫਰਰੇਮ
ਢਲਵੇਂ ਫਰਰੇਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਰੌਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਬਕਸੇ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਨੰੂ ਤਰੇੜਾਂ,
ਟੁੱਟੇ ਵੈਲਡ, ਮੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੇਖੋ।

ਦਰਵਾਜ਼ੇ/ਟਾਈਆਂ/ਰਲਫ਼ਟਾਂ
•
•
•
•

11.3.7 – ਟਰੈਕਟਰ/ਕੱਪਰਲੰਗ
ਏਅਰ/ਇਲੈਕਰਟਰਰਕ ਕੁਨੈਕਟਰ
•
•
•
•

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਟਰਰੇਲਰ ਏਅਰ ਕਨੈਕਟਰ ਸੀਲ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ
ਸਵੱਚ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰਰੇਲਰ ਤਂੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਫਸਟੰਗਾਂ
ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਟਰਰੇਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਸੁਰੱਸਖਅਤ
ਹਨ।
ਜਾਂ ਚ ਕਰੋ ਸਕ ਟਰਰੇ ਲ ਰ ਇਲੈ ਕ ਸਟਰਰ ਕ ਪਲੱ ਗ ਨੂੰ ਟਰੱ ਕ ਅਤੇ
ਟਰਰੇਲਰ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ।

ਏਅਰ/ਇਲੈਕਰਟਰਰਕ ਲਾਈਨਾਂ
•
•
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ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਦਰਵਾਿੇ ਅਤੇ ਕਬਿੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਹੀ, ਖੁੱਲਦੇ, ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਟਾਈਆ,ਂ ਸਟਰੈਪ, ਜੰਜੀਰ ਅਤੇ ਬਾਇੰਡਰਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਸੱ ਖਅਤ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਾਰਗੋ ਸਲਫਟ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਲੀਕ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁੰਮ
ਹੋਏ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਸਕ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹ
ਸਕਵੇਂ ਜਾਂਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਲਫਟ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਵਾਪਸ ਸਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾ ਦੇ ਸਰਸਾਅ ਲਈ ਸੁਣੋ। ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਹਵਾ ਦੇ ਹੌਜ਼ ਅਤੇ
ਸਬਜਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕੱਸੀਆਂ, ਸਛੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਘਸੀਆਂ ਨਹੀਂ
ਹਨ (ਸਟੀਲ ਬਰੇਡ ਸਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਦਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ)।
ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਸਕ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ,ਉਲਝੀਆਂ,
ਸਖੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੁਰਸਜਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਖੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ।

ਕੈਟਵਾਕ/ ਕਦਮ
•
•
•

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਕੈਟਵਾਕ ਪੁਖਤਾ ਹੈ, ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ
ਫਰਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਕੈਬ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਕੈਟਵਾਕ (ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ) ਦੇ
ਕਦਮ ਠੋਸ ਹਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਤੋ ਸਾਫ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫਰਰੇਮ ਨਾਲ
ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਭੰਡਾਰਨ ਖ਼ੇਤਰ ਟੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਹੈ
ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਖ਼ੇਤਰ ਸਵੱਚ ਕਾਰਗੋ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ।

ਮਾਊਂਰਟੰਗ ਬੋਲਟ
•
•
•

ਸਢੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਮਾਊਂਸਟੰਗ ਬਰੇਰਕਟਾਂ, ਕਲਂੈਪਾਂ, ਬੋਲਟਾਂ, ਜਾਂ
ਨੱਟਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ। ਪੰਜਵਾਂ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਸਲਾਈਡ ਮਾਊਂਸਟੰਗ ਦੋਵਾਂ
ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਪਸਲੰਗ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ (ਬਾਲ ਸਹਚ,
ਸਪੰਟਲ ਹੁੱਕ, ਆਸਦ) ਤੇ, ਸਾਰੇ ਕੱਪਸਲੰਗ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ
ਹੋਏ ਭਾਗਾਂ ਲਈ ਮਾਊਂਸਟੰਗ ਬਰਰੈਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਸਢੱਲੇ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਮਾਉਂਸਟੰਗ ਬੋਲਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਉਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ' ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਪੰਟਲ ਹੁਕ
ੱ ,
ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਚ ਲਗਾਈਆਂ ਚੀਿਾਂ, ਅਤੇ ਟੰਗ/ਡਰਰਾਬਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ
ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵੈਲਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

•

•

ਸੁਰੱਸਖਆ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸੜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਰਰਸਕਰਰੌਸਡ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਲਾਂ ਅਤੇ ਸਜਆਦਾ ਸਢੱਲੇਪਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਰ ਸਪੰਨਾਂ ਤਂੋ ਹੱੁਕਾਂ ਤੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁੱ ਕ ਾਂ ਸੁ ਰੱ ਸ ਖਅਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀਲੀ ਤਰਫ਼ ਨੂੰ
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਟਰਰੇਲਰ ਸਵਚ ਇਲੈਕਸਟਰਰਕ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ
ਕਰੋ ਸਕ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਨਾਲ ਬਰਰੇਕਵੇ ਚੇਨਾਂ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ
ਹਨ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ ਦੀ ਸਰਕਡ ਪਲੇਟ
ਢੁੱਕਵੀਂ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਸਕ ਪੰਜਵਂੇ-ਪਹੀਏ ਦੀ ਸਸਕਡ
ਪਲੇਟ ਨੰੂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਹ ਸਕ ਸਾਰੇ ਬੋਲਟ ਅਤੇ ਸਪੰਨ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਪੰਜਵਾਂ-ਪਹੀਆ) (ਰਪੰਟਲ ਹੁੱਕ)
•
•

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਢਾਂਚੇ ਸਵੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੋ ਪੰਜਵੇਂਪਹੀਏ ਦੀ ਸਸਕਡ ਪਲੇਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਰੇੜਾਂ, ਜੋੜ, ਜਾਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਘਸਾਈ ਲਈ ਸਪੰਟਲ ਹੁੱਕ ਵੇਖੋ।

ਰੀਲੀਜ਼ ਆਰਮ (ਪੰਜਵਾਂ-ਪਹੀਆ)

ਰਹਚ ਰੀਲੀਜ਼ ਲੀਵਰ

ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਆਰਮ ਇੰਗੇਜ
ਸਸਥਤੀ ਸਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕ ਸੁਰੱਸਖਆ ਕੁੰਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਸਹਚ ਰੀਲੀਿ ਲੀਵਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ।

ਰਕੰਗਰਪੰਨ/ਐਪਰਨ/ਗੈਪ

ਲੌਰਕੰਗ ਜਾਅ

•
•

•
•

•
•

ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਸਕੰਗਸਪੰਨ
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੌਸਕੰਗ ਜਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਹਨ।
ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਪਸਲੰਗ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ (ਬਾਲ ਸਹਚ,
ਸਪੰਟਲ ਹੁੱਕ, ਆਸਦ) ਤੇ, ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭਾਗਾਂ ਲਈ ਲਸਕ
ੌ ੰਗ
ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਇਹ
ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੌਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਸਖਆ ਦੇ
ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਚੇਨਾਂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਵਲਾਂ ਤਂੋ ਸਬਨਹਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਢੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਰੱਸਖਆ ਉਪਕਰਨ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਕੁੰਡੀ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੌਕ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਸਕ ਕਾਟਰ ਸਪਨ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

•

ਪਤਾ ਕਰੋ ਸਕ ਸਕੰਗਸਪੰਨ ਸਵੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਸਕ ਐਪਰਨ ਦਾ ਸਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਹੱਸਾ ਸਵੰਗਾ,
ਸਤੜਸਕਆ ਜਾਂ ਟੁੱਸਟਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਟਰਰੇਲਰ ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ ਦੀ ਸਸਕਡ ਪਲੇਟ (ਕੋਈ ਥਾਂ
ਨਹੀਂ) 'ਤੇ ਸਮਤਲ ਹੈ।

ਲੌਰਕੰਗ ਰਪੰਨ (ਪੰਜਵਾਂ-ਪਹੀਆ)
•
•
•

ਜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ, ਸਲਾਈਸਡੰਗ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ
ਸਵੱਚ ਸਢੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਸਪੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਹਵਾ ਚਾਸਲਤ
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਸਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਲੌਸਕੰਗ ਸਪੰਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਪੰਜਵੇਂ-ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਫਰਰੇਮ ਮੁੜਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਂੈਸਡੰਗ ਗੇਅਰ ਤਂੋ
ਦੂਰ ਹੋਵੇ।

ਸਲਾਈਰਡੰਗ ਰਪੰਟਲ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਸਲਾਈਸਡੰਗ ਸਪੰਟਲ ਸਬਨਾਂ ਸਕਸੇ ਸਢੱਲੇ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਨੱਟ ਜਾਂ
ਬੋਲਟਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕ ਕਾਟਰ ਸਪੰਨ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
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ਟੰਗ ਜਾਂ ਡਰਾਅ-ਬਾਰ

ਰਵਰਦਆਰਿੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ

•

•

•

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਟੰਗ/ਡਰਾਅ-ਬਾਰ ਸਵੰਗਾ ਜਾਂ ਮਰੋਸੜਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ
ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੈਲਡਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਟੰਗ/ਡਰਾਅ-ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਘਸੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ
ਹਨ।

ਟੰਗ ਭੰਡਾਰਨ ਖ਼ੇਤਰ
•
•

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਭੰਡਾਰਨ ਖ਼ੇਤਰ ਮਜਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟੰਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ
ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਭੰਡਾਰਨ ਖ਼ੇਤਰ (ਚੈਨਾਂ, ਬਾਇੰਡਰ ਆਸਦ) ਸਵੱਚ
ਕਾਰਗੋ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ।

11.4 – ਕਸਰਿ ਸਿੂਲ ਬੱਸ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਕਰਨ
•

ਵਾਧੂ ਸਬਜਲੀ ਦੇ ਸਫਊਿਾਂ (ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ), 3 ਲਾਲ ਸਰਫਲੈਕਸਟਵ
ਸਤਕੋਣਾਂ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਅੱਗ
ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ; ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ
ਨੰੂ ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
— ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਕੱਟ
— ਬਾਡੀ ਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੱਟ

ਲਾਈਰਟੰਗ ਸੂਚਕ
•

ਇਸ ਹੈਂ ਡ ਬੁ ਕ ਦੇ ਭਾਗ 10 ਸਵੱ ਚ ਲਾਈਸਟੰ ਗ ਇੰ ਡ ੀਕੇ ਟ ਰਾਂ ਨੰੂ
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ
ਲਾਈਸਟੰਗ ਇੰਡੀਕੇਟਰ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ) ਦੀ ਵੀ
ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
— ਸਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਐਂਬਰ ਲਾਈਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼
ਕਰੋ, ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ।
— ਸਵਕਲਪਕ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਸੂਚਕ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ।
— ਸਟਰੋਬ ਲਾਈਟ ਸੂਚਕ, ਜੇਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ।

ਲਾਈਟਾਂ/ਰਰਫਲੈਕਟਰਜ਼
•
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ਇਸ ਪੁ ਸ ਤਕ ਦੇ ਭਾਗ 10 ਸਵੱ ਚ ਸੂ ਚ ੀਬੱ ਧ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ
ਸਰਫਲੈਕਸਟਵ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ (ਬਾਹਰੀ) ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਫਲੈਕਟਰ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
— ਸਟਰਰੌਬ ਲਾਈਟ, ਜੇਕਰ ਯੁਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ।
— ਸਟੌਪ ਆਰਮ ਲਾਈਟ, ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ।
— ਬਦਲਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇ ਐਂਬਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਲੱਗੀ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ।
— ਬਦਲਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ।

ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੀਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂ ਲ ੀ ਬੱ ਸ
ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੀਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
— ਸਹੀ ਸਵਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
— ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਰਰੈਕਟਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਨਾਂ ਸਕਸੇ
ਸਢੱਲੀ ਸਫਸਟੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ
ਹਨ।
— ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਗੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਦਰਰਸ਼ਟਤਾ ਘੱਟਦੀ ਨਹੀਂ।

ਸਟੋਪ ਆਰਮ
ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਟੌਪ ਆਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਇਹ ਵਾਹਨ ਦੇ ਫਰਰੇਮ ਤੇ
ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਢੱਲੀਆਂ ਸਫਸਟੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੋ।

ਯਾਤਰੀ ਦਾਖਲਾ/ਰਲਫਟ
•
•
•
•

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਚਾਰੂ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਕ ਹਂਡ
ੈ ਰੇਲ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੈਪ ਲਾਈਟਾਂ, ਜੇ ਲੱਗੀਆਂ
ਹੋਣ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਰੈੱਡ ਸਢੱਲੇ
ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਘਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਜੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸਲਫਟ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਲੀਕ, ਖਰਾਬ, ਜਾਂ
ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਏ ਪੁ ਰ ਸਜਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਸਕ ਸਹੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਫਟ ਦੀ ਸਕਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਸਲਫਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਵਾਪਸ ਸਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸੰਕਟਕਾਲ ਰਵਚ ਬਾਹਰ ਰਨਕਲਣਾ
•
•
•

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ , ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ,
ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਕੋ ਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅੰ ਦ ਰੂ ਨ ੀ ਲੌ ਸ ਕੰ ਗ
ਉਪਕਰਨਾਂ , ਜੇ ਲੱ ਗੇ ਹੋ ਣ , ਤਾਂ "ਤਾਲਾਬੰ ਦ " ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਹਰਾ ਹੈ।

ਸੀਰਟੰਗ
•
•

ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੇਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ
ਸੀਟ ਫਰਰੇਮ ਫਰਸ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਸੀਟ ਕੁਸ਼ਨ ਸੀਟ ਫਰੇਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ
ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।

11.5 – ਟਰਹੇਲਰ

11.5.3 – ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹੱਸੇ

11.5.1 – ਟਰਰੇਲਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ

ਟਰਰੇਲਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹੱਸੇ

ਏਅਰ/ਇਲੈਕਟਰਰੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
•
•
•

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਟਰਰੇਲਰ ਏਅਰ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਸਵੱਚ ਹਨ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਗਲੈਡ ਹੈਡ
ਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ।
ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਸਕ ਟਰਰੇਲਰ ਇਲੈਕਸਟਰਰਕਲ ਪਲੱਗ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਸਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਹੈ।

ਹੈਡਰ ਬੋਰਡ
•
•
•

ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਹੈਡਰ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ
ਇਹ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਂੋ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੈਨਵਸ ਜਾਂ ਟਾਰਪ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਸਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੰਦ ਟਰਰੇਲਰਾਂ ਤੇ, ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਖੇਤਰ ਵੇਖੋ
ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਤਰੇੜਾਂ, ਬੱਲਿ, ਮੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਸਰਵਟਾਂ।

•

11.6 – ਿੋਚ/ਟਰਹਾਂਕਜ਼ਟ ਬੱਸ
11.6.1 – ਯਾਤਰੀ ਆਈਟਮਾਂ
ਯਾਤਰੀ ਦਾਖਲਾ/ਰਲਫਟ
•
•

11.5.2 – ਟਰਰੇਲਰ ਦਾ ਪਾਸਾ

•

ਲੈਂਰਡੰਗ ਰਗਅਰ

•

•
•

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਲਂੈਸਡੰਗ ਗੇਅਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਉੱਸਠਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਇਸ ਸਵੱਚ ਲਾਪਤਾ ਸਹੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਰਰੈਂਕ ਹੈਂਡਲ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ,
ਅਤੇ ਸੁਪੋਰਟ ਫਰਰੇਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਸਬਜਲੀ ਚਾਸਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰਰੌਸਲਕ ਲੀਕਾਂ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਦਰਵਾਜ਼ੇ/ਟਾਈਆਂ/ਰਲਫ਼ਟਾਂ
•
•
•
•

ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਦਰਵਾਿੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ, ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਰਾਂ
ਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂ ਚ ਕਰੋ ਸਕ ਟਾਈਆਂ , ਸਟਰੈਰ ਪ ਸ , ਜੰ ਜ ੀਰ ਅਤੇ ਬਾਇੰ ਡ ਰ
ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹਨ।
ਜੇ ਕਾਰਗੋ ਸਲਫਟ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਲੀਕ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁੰਮ
ਹੋਏ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਸਕ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹ
ਸਕਵੇਂ ਜਾਂਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਲਫਟ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਵਾਪਸ ਸਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਰਰੇਮ
ਫਰਰੇਮ, ਕਰੌਸ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਬਕਸੇ, ਅਤੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੇੜਾਂ, ਟੱੁਟੀਆਂ ਵੇਲਡਾਂ,
ਮੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦੇਖੋ।

ਟੈਂਡਮ ਰੀਲੀਜ਼ ਆਰਮ/ਲੌਰਕੰਗ ਰਪੰਨਾਂ
ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਲੌਸਕੰਗ ਸਪੰਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੌਕ ਲਾ
ਕੇ ਰੱਖ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਲੀਜ਼ ਆਰਮ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ।

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਸਸਤਰਰਤ ਜਾਂਚ ਪਰਰਸਕਸਰਆਵਾਂ
ਲਈ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਭਾਗ 11.3 ਦੇਖੋ:
— ਪਹੀਏ।
— ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਰਰਣਾਲੀ
— ਬਰਰੇਕਾਂ।
— ਦਰਵਾਜ਼ੇ/ਟਾਈਆਂ/ਸਲਫਟ
— ਸਪਲੈਸ਼ ਗਾਰਡ

•
•

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਹੈਂਡ ਰੇਲ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ
ਸਟੈਪ ਲਾਈਟਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਟੈਪ ਸਾਫ ਹਨ, ਅਤੇ ਟਰਰੈੱਡਿ ਸਢੱਲੀਆਂ
ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਘਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸਲਫਟ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਲੀਕ, ਖਰਾਬ, ਜਾਂ
ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪੁਰਸਜਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਸਕ ਸਹੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਫਟ ਦੀ ਸਕਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।
ਸਲਫਟ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਵਾਪਸ ਸਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਸਲਫਟ ਇੰਟਰਲੌਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਹਰ ਰਨਕਲਣ ਦੀ ਿਾਂ
•
•
•
•

ਸਦਖਾਓ ਸਕ ਘਟ
ੱ ੋ ਘਟ
ੱ 1 ਐਮਰਜਸ
ੈਂ ੀ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਚ
ੁ ਾਰੂ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਦਖਾਓ ਸਕ ਸਰਲੀਿ ਹਡ
ੈਂ ਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਹਾਂ
ਪਾਸੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਸਬਆਨ ਕਰੋ ਸਕ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਐਗਸਿਟ
ਸਕਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ
ਸਕਸੇ ਵੀ 1 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਸਜ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਮੁਸਾਫਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ
•
•

ਟੁਟ
ੱ ੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੇਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ
ਸੀਟ ਫਰਰਮ
ੇ ਫਰਸ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬਤ
ੂ ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਸੀਟ ਕੁਸ਼ਨ ਸੀਟ ਫਰੇਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ
ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।
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11.6.2 – ਦਾਖਲਾ/ਰਨਕਾਸ

11.6.4 – ਕੋਚ/ਟਰਰਾਂਰਜ਼ਟ ਬੱਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹੱਸਾ

ਦਰਵਾਜ਼ੇ/ਰਮਰਰ

ਵਾਹਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹੱਸਾ।

•

•

•

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਦਾਖਲੇ/ਸਨਕਾਸੀ ਦਰਵਾਜੇ਼ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਬਸਜਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲਾਂ ਨਾਲ
ਇੰਨ ਸਬੰਨ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਮੁਸਾਸਫਰ ਐਗਸਜ਼ਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ
ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਰਰੈਕਟਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਢੱਲੀ ਸਫਸਟੰਗ
ਸਬਨਹਰਾਂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

11.6.3 – ਕੋਚ/ਟਰਰਾਂਰਜ਼ਟ ਬੱਸ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂਚ
ਪੱਧਰ/ਹਵਾ ਦਾ ਰਰਸਾਅ

ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਹੱਸੇ ਦੀ ਸਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਪਰਰਸਕਸਰਆਵਾਂ
ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਭਾਗ
11.3 ਦੇਖੋ।
ਯਾਦ ਰੱਖ:ੋ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਵਾਹਨ ਸਨਯੰਤਰਣ
ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

11.7 – CDL ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ
11.7.1 – ਸ਼ਰਰੇਣੀ A ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ

ਬਾਲਣ ਦਾ ਟੈਂਕ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਰੇਣੀ A CDL ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਨ
ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਸਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ
ਲਈ ਸਲਆਏ ਹੋ। ਜਾਂਚਾਂ ਸਵੱਚ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ, ਇਨ-ਕੈਬ ਜਾਂਚ
ਅਤੇ ਕੱਪਸਲੰਗ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੈ। ਸਫਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਸਰਫ ਇੱਕ ਸਹੱਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਜਸ
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ CDL ਪਰਰੀਸਖਆਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ।

ਦੇਖੋ ਸਕ ਬਾਲਣ ਦਾ ਟੈਂਕ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੀਕ
ਨਹੀਂ ਹੈ।

11.7.2 – ਸ਼ਰਰੇਣੀ B ਅਤੇ C ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਟੈਸਟ

ਦੇਖੋ ਸਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪੱਧਰ (ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਸਪਛਲਾ) ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਜੇ ਹਵਾ-ਚਾਸਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਰਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨਯੋਗ ਹਵਾ
ਦੇ ਸਰਸਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਬੈਗੇਜ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ
ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਕ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨੇ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਰੇਣੀ B ਜਾਂ ਸ਼ਰਰੇਣੀ C CDL ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਨ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ
ਸਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਲਆਏ ਹੋ। ਜਾਂਚਾਂ ਸਵੱਚ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ,
ਇਨ-ਕੈਬ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਫਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੇ
ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਸਰਫ ਇੱਕ ਸਹੱਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ
CDL ਪਰਰੀਸਖਆਕਾਰ ਤਹਾਨੰ
ੁ
ੂ ਦਸੇ
ੱ ਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ
ਸਕਸੇ ਤਰਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਸੇ਼ਸ਼ ਸਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਉਦਾ.,
ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਟਰਰਾਂਸਿਟ ਬੱਸ)

ਸੀ ਡੀ ਐਲ (CDL) ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਮੈਮਰੀ ਏਡ
ਜੋ ੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨ

ਸਟੀਅਹਰੰ ਗ ਐਕਸਲ
• ਸਸਪੈ ਨ ਸ਼ਨ
• ਬ੍ੇ ਕ ਾਂ
• ਟਾਇਰ
ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਖੇ ਤ ਰ

ਵਾਹਨ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਹਹਸਾ,
ੱ
ਲਾਇਟਾਂ/ਹਰਫ਼ਲਕਟਰਜ਼,
ੈ
ਇਜਨ
ੰ
ਦਾ ਕਪਾਰਟਮੈਂ
ੰ
ਟ ਅਤੇ ਸਟੀਅਹਰਗ
ੰ
ਦੇ ਹਹਸੇ
ੱ

ਇਜਨ
ੰ
ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਪ੍ ਹ ਕ੍ ਆ ਵਾਂ

ਵਾਹਨ ਦੇ ਹੇ ਠ ਾਂ
• ਡਰਾਇਵ ਸ਼ਾਫ਼ਟ
• ਐਗਜ਼ਾਸਟ
• ਫਰੇ ਮ

ਸਸੱ ਧ ਾ ਟਰੱ ਕ ਜਾਂ ਬੱ ਸ

ਸਟੀਅਹਰੰ ਗ ਐਕਸਲ
• ਸਸਪੈ ਨ ਸ਼ਨ
• ਬ੍ੇ ਕ ਾਂ
• ਟਾਇਰ
ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਲਣ
ਵਾਲਾ ਖੇ ਤ ਰ

ਵਾਹਨ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਹਹਸਾ,
ੱ
ਲਾਇਟਾਂ/ਹਰਫ਼ਲਕਟਰਜ਼,
ੈ
ਇਜਨ
ੰ
ਦਾ ਕਪਾਰਟਮੈਂ
ੰ
ਟ ਅਤੇ ਸਟੀਅਹਰਗ
ੰ
ਦੇ ਹਹਸੇ
ੱ

ਇਜਨ
ੰ
ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਪ੍ ਹ ਕ੍ ਆ ਵਾਂ

ਵਾਹਨ ਦੇ ਹੇ ਠ ਾਂ
• ਡਰਾਇਵ ਸ਼ਾਫ਼ਟ
• ਐਗਜ਼ਾਸਟ
• ਫਰੇ ਮ

ਡਰਾਇਵ ਐਕਸਲ(ਜ਼)
• ਸਸਪੈ ਨ ਸ਼ਨ
• ਬ੍ੇ ਕ ਾਂ
• ਟਾਇਰ

ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਇਟਮਾਂ
(ਕੇ ਵ ਲ ਬੱ ਸਾਂ)

ਕੱ ਪਹਲੰ ਗ ਹਡਵਾਇਸਜ਼
• ਟਰੱ ਕ
• ਟ੍ੇ ਲ ਰ

ਸਕੂ ਲ ਬੱ ਸ ਦੀਆਂ ਆਇਟਮਾਂ
(ਕੇ ਵ ਲ ਸਕੂ ਲ ਬੱ ਸ ਲਈ)

ਟਰੱ ਕ/ਟਰੈ ਕ ਟਰ ਦਾ
ਹਪਛਲਾ ਹਹੱ ਸਾ ਅਤੇ
ਲਾਇਟਾਂ/ਹਰਫ਼ਲੈ ਕਟਰਜ਼

ਵਾਹਨ ਦਾ ਪਾਸਾ ਅਤੇ
ਲਾਇਟਾਂ/ਹਰਫ਼ਲੈ ਕਟਰਜ਼

ਟ੍ੇ ਲ ਰ ਦੇ ਹਹਸੇ
ੱ
• ਮੂ ਹ ਰਲਾ ਹਹੱ ਸਾ, ਪਾਸਾ,
ਲਾਇਟਾਂ ਅਤੇ
ਹਰਫ਼ਲੈ ਕਟਰਜ਼
• ਫਰੇ ਮ
• ਲੈਂ ਹਡੰ ਗ ਹਗਅਰ
• ਟੈਂ ਡ ਮ ਰੀਲੀਜ਼

ਡਰਾਇਵ ਐਕਸਲ(ਜ਼)
• ਸਸਪੈ ਨ ਸ਼ਨ
• ਬ੍ੇ ਕ ਾਂ
• ਟਾਇਰ

ਟ੍ੇ ਲ ਰ ਐਕਸਲ(ਜ਼)
• ਸਸਪੈ ਨ ਸ਼ਨ
• ਬ੍ੇ ਕ ਾਂ
• ਟਾਇਰ
ਵਾਹਨ ਦਾ ਹਪਛਲਾ ਹਹੱ ਸਾ ਅਤੇ
ਲਾਇਟਾਂ/ਹਰਫ਼ਲੈ ਕਟਰਜ਼
ਟ੍ੇ ਲ ਰ ਦਾ ਹਪਛਲਾ ਹਹੱ ਸਾ ਅਤੇ
ਲਾਇਟਾਂ/ਹਰਫ਼ਲੈ ਕਟਰਜ਼
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nots

ਭਾਗ 12: ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁਿਰਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ
ਇਸ ਭਾਗ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ
12.1 – ਸਕੋਰਿੰਗ
12.2 – ਅਰਿਆਸ
ਪੂਿਾ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ CFR, ਰਸਿਲੇਖ 49 §§391.11(b)(2) ਅਤੇ
383.133(c)(5) ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ, ਅੰਗਿਰੇਜ਼ੀ ਿਾਸ਼ਾ ਰਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਨਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ, ਮੁਢਲੇ ਰਨਯੰਤਿਣ ਦੇ ਹੁਨਿ, ਅਤੇ ਿੋਡ
ਟੈਸਟ) ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਿੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਿਾਸ਼ਾ ਰਵੱਚ
ਸੰਚਾਿ ਕਿਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਗਿੇਜ਼ੀ ਰਵੱਚ ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਰਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਰਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਾਿੀਖ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਰਹਲੇ 2 ਅਪਿਾਧਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਿਰਾਪਤ
ਹੋਵੇਗੀ। ਓਸੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਾਿੀਖ ਰਵੱਚ ਕੀਤੇ ਤੀਜੇ ਜੁਿਮ 'ਤੇ, ਟੈਸਟ ਇੱਕ
ਆਟੋਮੈਰਟਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਿੂਪ ਰਵੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

12.1 – ਸਿੋਕਰੰਗ
ਰਨਯੰਤਿਣ ਦੇ ਹੁਨਿਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਿਗੁਜ਼ਾਿੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ
ਰਨਿੀਖਕ ਦੁਆਿਾ ਅੰਕ ਰਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਰਲਰਖਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਅੰਕ ਰਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ:
• ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਿ ਕਿਨਾ (ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਿਹਰਾਂ ਜਾਣਾ)।
• ਵਾਹਨ ਰਖੱਚਣਾ।
• ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਾਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣਾ (ਰਨਗਹਰਾ ਿੱਖਣੀ)।
• ਅੰਰਤਮ ਅਵਸਥਾ।
ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਰਹਹਾਂ ਜਾਣਾ— ਰਜੰਨੀ ਵਾਿੀ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਅਰਿਆਸ ਦੀ ਹੱਦ
ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਓਨੀ ਵਾਿ ਰਨਿੀਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅੰਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਿ ਵਾਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਿਹਰਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਤੀ ਮੰਰਨਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁੱਲ ਅੱਪਜ਼— ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਾਇਵਿ ਿੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਹੱਦ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਵਧੀਆ ਸਰਥਤੀ ਰਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ''ਪੁੱਲ ਅੱਪ'' ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਰਬਨਾਂ ਿੁਕਣ ਨੂੰ
ਪੁੱਲ ਅੱਪ ਦੇ ਰਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ ਪੁੱਲ ਅੱਪਜ਼
ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਨੰਬਿ
ਰਵਚ ਪੁੱਲ ਅੱਪਜ਼ ਕਿਨ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਰਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖ ਣਾ (ਨਿਗਹਹ ਾ ਮਾਰਿੀ)- ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਾਹਿੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਿੂਪ
ਰਵਚ ਰਨਕਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਰਨਕਲਣ ਦੀ ਆਰਗਆ
ਹੈ। ਅਰਜਹਾ ਕਿਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਨਊਟਿਰਲ ਰਵਚ ਕਿ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਿਰਕੰਗ ਬਿਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣ ਵਾਹਨ ਰਵਚਂੋ ਰਨਕਲਦੇ ਸਮੇ,ਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਹਨ
ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਿਕੇ ਵਾਹਨ ਰਵਚੋਂ ਰਨਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਿਦੇ ਸਮੇਂ
ਹਿ ਸਮੇਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਪਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਬੱਸ ਰਵਚੋਂ
ਰਨਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿ ਸਮੇਂ ਹੈਂਡਿੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾ ਕੇ
ਿੱਖੋ)। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਅਵਸਥਾ ਰਵਚ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਰਵਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰਨਕਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ
ਨਤੀਜਤਨ ਬੁਰਨਆਦੀ ਰਨਯੰਤਿਣਾਂ ਦੇ ਹੁਨਿ ਦੇ ਟੈਸਟ ਰਵਚ ਆਟੋਮੈਰਟਕ
ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਵਾਿ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਰਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਰਵਚ ਰਸੱਧੀ ਿੇਖਾ ਰਵਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਪੱਛੇ ਰਲਆਉਣਾ,
ਜੋ ਕੇਵਲ 1 ਵਾਿ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਰਦੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿ
ਵਾਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਹਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਬੱਸ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ
ਸਰਥਤੀ ਤੋਂ ਰਨਕਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਿਹਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੱਸ ਦੇ ਰਪਛਲੇ
ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ''ਰਨਗਹਰਾ'' ਮਾਿਨ ਵੱਜੋਂ ਅੰਕ ਰਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅੰ ਤ ਮ ਪੁ ਜ ੀਸ਼ਿ —ਇਹ ਮਹੱ ਤ ਵਪੂ ਿ ਨ ਹੈ ਰਕ ਤੁ ਸ ੀਂ ਰਜਸ ਤਿਹਰ ਾਂ
ਰਨਿੀਖਕ ਦੁਆਿਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਿ ਅਰਿਆਸ
ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਿਹਰਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਿਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਸ ਤਿਹਰਾਂ ਰਨਿੀਖਕ
ਦੁਆਿਾ ਦੱਰਸਆ ਰਗਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅੰਤਮ ਅਵਸਥਾ
ਰਵਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਿਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਬੁਰਨਆਦੀ ਹੁਨਿਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਰਵਚੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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12.2 – ਅਕਭਆਸ

12.2.3 – ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਬੈਕ/ਖੱਬੇ

ਬੁਰਨਆਦੀ ਰਨਯੰਤਿਣਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਰਨਯੰਤਿਣ
ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਿਆਸਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ
ਦੌਿਾਨ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਦੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਿਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਨਾ ਹੈ। ਹਿੇਕ ਅਰਿਆਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ
ਰਨਿਣਾ ਅਤੇ ਹੁਨਿ, ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਿ ਕਈਂ ਹਾਲਤਾਂ ਰਵਚ
ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਰਜਹੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਰਪਛਾਂਹ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਪੱਛੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਬਾਹਿੀ ਹੱਦ ਵੱਲ ਰਸੱਧਾ
ਵਾਹਨ ਚਲਾਓਗੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਉਲਟ
ਲੇਨ ਦੇ ਰਵਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਪਛਾਂਹ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਵਾਹਨ ਦਾ ਮੂਹਿਲਾ ਰਹੱਸਾ ਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਿੇਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਣਾਂ ਨਾਲ ਟਕਿਾਏ
ਰਬਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਪਾਿ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਿ 12.3 ਵੇਖੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਅਰਿਆਸਾਂ ਦੇ ਉਪਸੈੱਟ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

12.2.4 – ਸਮਾਂਤਰ ਪਾਰਨਕੰਗ (ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਪਾਸੇ)

• ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਸੱਧੀ ਿੇਖਾ ਰਵਚ ਰਪੱਛੇ ਕਿਨਾ।
• ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਬੈਕ/ਸੱਜੇ।
• ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਬੈਕ/ਖੱਬੇ।
• ਸਮਾਂਤਿ ਪਾਿਕ ਕਿਨਾ (ਡਿਾਇਵਿ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ)
• ਸਮਾਂਤਿ ਪਾਿਕ (ਪਿਰੰਪਿਾਗਤ)।
• ਐਲੀ ਡਾੱਕ।
ਿੋਟ ਕਰੋ: ਰਜਸ ਤਿਹਰਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤਿਹਰਾਂ ਬਰਨਆਦੀ
ਰਨਯੰਤਿਣ ਦੇ ਹੁਨਿ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਿ ਕਿਨ ਜਾਂ
ਅਸਫ਼ਲ ਿਰਹਣ ਦੇ ਨਤੀਜਤਨ ਆਟੋਮੈਰਟਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨਹਰਾਂ ਅਰਿਆਸਾਂ ਬਾਿੇ ਤਸਵੀਿ 12.1 ਅਤੇ 12.6 ਰਵਚ ਰਦਖਾਇਆ
ਰਗਆ ਹੈ।

12.2.1 – ਨਸੱਧੀ ਰੇਖਾ ਨਵਚ ਨਪੱਛੇ ਕਰਿਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਿਆਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਜਾਂ ਇਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘੇ ਰਬਨਾਂ ਕੋਣਾਂ
ਦੀਆਂ 2 ਕਤਾਿਾਂ ਦੇ ਰਵਚ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਸੱਧੀ ਿੇਖਾ ਰਵਚ ਰਪੱਛੇ ਕਿਨ
ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਿ 12. 1 ਦੇਖੋ

12.2.2 – ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਬੈਕ/ਸੱਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਰਜਹੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਰਪਛਾਂਹ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਪੱਛੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਬਾਹਿੀ ਹੱਦ ਵੱਲ ਰਸੱਧਾ
ਵਾਹਨ ਚਲਾਓਗੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਉਲਟ
ਲੇਨ ਦੇ ਰਵਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਪਛਾਂਹ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਵਾਹਨ ਦਾ ਮੂਹਿਲਾ ਰਹੱਸਾ ਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਿੇਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਣਾਂ ਨਾਲ ਟਕਿਾਏ
ਰਬਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਪਾਿ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਿ 12.2 ਦੇਖੋ।
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂਤਿ ਪਾਿਰਕੰਗ ਥਾਂ ਰਵਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਾਿਕ
ਕਿਨ ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਾਿਰਕੰਗ
ਖੇਤਿ ਦੇ ਸਮਾਂਤਿ ਰਲਆ ਕੇ ਸਮਾਂਤਿ ਪਾਿਰਕੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ
ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਣਾਂ ਦੁਆਿਾ
ਰਚੰਰਨਹਤ
ਰ ਮੂਹਿਲੇ, ਪਾਰਸਆਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਰਪਛਲੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘੇ ਰਬਨਾਂ
ਥਾਂ ਰਵਚ ਰਪਛਾਂਹ ਵੱਲ ਆਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪੂਿੀ ਤਿਹਰਾਂ
ਉਸ ਜਗਹਰਾ ਰਵਚ ਕਿਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਸਵੀਿ 12.4 ਵੇਖੋ।

12.2.5 – ਸਮਾਂਤਰ ਪਾਰਨਕੰਗ (ਪਰਹੰਪਰਾਗਤ)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਰਜਹੀ ਸਮਾਂਤਿ ਪਾਿਰਕੰਗ ਥਾਂ ਰਵਚ ਪਾਿਕ ਕਿਨ
ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ
ਨੂੰ ਪਾਿਰਕੰਗ ਖੇਤਿ ਦੇ ਸਮਾਂਤਿ ਰਲਆ ਕੇ ਸਮਾਂਤਿ ਪਾਿਰਕੰਗ ਦੀ ਥਾਂ
ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਣਾਂ
ਦੁਆਿਾ ਰਚੰਰਨਹਤ
ਰ ਮੂਹਿਲੇ, ਪਾਰਸਆਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਰਪਛਲੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘੇ
ਰਬਨਾਂ ਥਾਂ ਰਵਚ ਰਪਛਾਂਹ ਵੱਲ ਆਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਿੀ
ੂ
ਤਿਹਰਾਂ ਉਸ ਜਗਹਰਾ ਰਵਚ ਕਿਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਸਵੀਿ 12.5 ਵੇਖੋ।

12.2.6 – ਐਲੀ ਡਾਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਗਲੀ ਰਵਚ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਰਦਆਂ ਰਪਛਾਂਹ
ਕਿਨ ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਰਵਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਾਹਿੀ ਹੱਦ ਵੱਲ ਖੜਹਰਾ ਕਿੋਗ।ੇ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋ, ਗਲੀ ਰਵਚ
ਰਪਛਾਂਹ ਕਿੋਗੇ, ਹੱਦ ਦੀਆਂ ਿੇਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਣਾਂ ਛੂਹੇ ਰਬਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ
ਦੇ ਰਪਛਲੇ ਰਹੱਸੇ ਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਰਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਿੀ ਦੇ ਰਵਚ ਲੈ
ਆਓਗੇ। ਅਰਿਆਸ ਪੂਿਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਗਲੀ/ਲੇਨ ਦੇ ਰਵਚ
ਰਸੱਧੀ ਿੇਖਾ ਰਵਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਿ 12.6 ਵੇਖੋ।

~--- -- -- -- - -- -- -

••

ਪਸੱਧੀ ਰੇਖਾ ਪਵਚ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ
ਤਸਵੀਰ 12.1

ਔਫਸੈੱਟ ਪਿੱਛੇ/ਸੱਜੇ
ਤਸਵੀਰ 12.2

ਔਫਸੈੱਟ ਪਿੱਛੇ/ਖੱਬੇ
ਤਸਵੀਰ 12.3
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•
ਸਮਾਂਤਰ ਿਾਰਕ (ਡਰਾਇਵਰ ਸਾਇਡ)
ਤਸਵੀਰ 12.4

ਸਮਾਂਤਰ ਿਾਰਕ (ਿਰੰਿਰਾਗਤ)
ਤਸਵੀਰ 12.5

■

•

■

ਐਲੀ ਡੌਕ
ਤਸਵੀਰ 12.6
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•

ਭਾਗ 13: ਰ ਡ
ੋ ਟ ਸਟ
ੈ
ਇਸ ਭਾਗ ਵਕਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
13.1 – ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
CDL ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਡੀ ਪੀ ਈ) (driving
performance evaluation (DPE)) ਦੇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ
ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ
ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ
ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ CFR,
ਸਿਰਲੇਖ 49 §§391.11(b)(2) ਅਤੇ 383.133(c)(5) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ, ਮੁਢਲੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਅਤੇ ਰੋਡ
ਟੈਸਟ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ
ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸਾ਼ ਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ
ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਪਹਿਲੇ 2 ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਸਟ ਦੀ ਓਸੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ,
ਟੈਸਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਟੈਸਟ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਓਗੇ, ਇਸ ਟੈਸਟ ਰੂਟ ਵਿਚ
ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਿੰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇਹਨ। ਟੈਸਟ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਮੇ,ਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰਖ
ੱ ਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮਵ
ੇ ਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ
ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ:
•
•

ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਿਗਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਚਲਣ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਰੀਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਦੇ ਖਾਸ
ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਦੇ ਆਮ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਕੋਰ
ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੀਖਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਿਰੀਖਕ ਦੁਆਰਾ ਜੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵਾਂ
ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਰੂਟ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਸਬੰਧੀ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਫ਼
ੈ ਿਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਾਉਣ
ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੀਖਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ।
ਯਾਦ ਰੱਖ:ੋ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਟੈਸਟ
ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਲ 3 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਸ਼੍ਰੇਣੀ B ਵਾਲੇ CDL ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਇਕ ਟਰੱਕ
ਜਾਂ ਬੱਸ (ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਐਫ਼ ਆਰ (CFR), ਸਿਰਲੇਖ 49 §390.5
ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ), ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਕਹਰੇ
ਯੂਨਿਟ ਜਿਸਦਾ ਜੀ ਵੀ ਡਬਲਿਯੂ ਆਰ (GVWR) 26,001 ਜਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

13.1 – ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਿਕਸ ਤਰਹਹਾਂ
ਲਕਆ ਜਾਵੇਗਾ
13.1.1 – ਮੋੜੇ ਕੱਟਣੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:
•
•

ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਮੁੜਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੇਨ
ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ:
•

ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜਨ ਦੇ
ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
• ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿਚ ਧੀਮੇ ਹੋਵੋ, ਪਾਵਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਅਰ ਬਦਲੋ, ਪਰ ਕੋਸਟਿੰਗ (ਬਿਨਾਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰਰ
ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੇੜਨਾ) ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਸਟਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ (ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲੱਚ ਜਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਵਿਚ
ਪਿਆ ਗਿਅਰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ) ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਦੂਰੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਗਿਅਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ:
•
•

ਬਿਨਾਂ ਫਿਸਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿਚ ਰੁਕੋ।
ਸਟਾਪ ਲਾਇਨ, ਕਰਾਸਵਾਕ ਜਾਂ ਰੁੱਕਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਕ ਜਾਓ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁੱਕੋ
ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
(ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ)।
• ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਿੜਨ ਨਾ ਦਿਓ।
• ਮੂਹਰਲੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖੋ।
ਜਦੋਂ ਮੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ:
•
•
•
•
•

ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਮੋੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ।
ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ
ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ
ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ।
ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱ ਲੋਂ ਆਉਂ ਦੇ ਟ੍ ਰੈ ਫ਼ਿਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੇਨ ਵਿਚ ਮੋੜ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਮੋੜ ਦੇ ਬਾਅਦ:
•
•

•

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਬੰਦ ਹੋ
ਗਿਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਆਪਣੇ ਮੁੜਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ
ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਦੀ ਲੇਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਓ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ
ਨਾ ਹੋਵੋ)।
ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

13.1.4 – ਲੇਨ ਬਦਲਣੀ
ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੇਨਾਂ ਬਦਲ
ਕੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਨੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਢੁਕ
ੱ ਵਂੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਦੂਜੀ ਲੇਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

13.1.2 – ਚੁਰਾਹੇ

13.1.5 – ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ/ਹਾਈਵੇ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ:

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:

•

• ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
• ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
• ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਲੇਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੋ।
ਇਕ ਵਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ:

ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕ
ਕਰੋ।
• ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਓ।
• ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ, ਗਿਅਰ ਬਦਲੋ।
• ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੱੁਕਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਿਗਨਲਾਂ, ਸਾਇਡਵਾਕਸ, ਜਾਂ ਰੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਕ
ਜਾਓ (ਕੋਸਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ), ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨੋਟ ਿਰੋ: ਜੇ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿਚਂੋ ਲੰਘਣ ਲਈ ਢੱੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ
ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੋ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋਵੋ:
•

ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕ
ਕਰੋ।
• ਚੁਰਾਹੇ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੇ
ਲਈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧੀਮੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਓ।
• ਚੁਰਾਹੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਲੇਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰੋ।
• ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ।
ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ:
•
•

ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ।
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ
ਆਪਣੇ ਗਿਅਰ ਬਦਲੋ।

13.1.3 – ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਟੈਸਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜਾਈ
ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਢੁੱਕਵੀ ਲੇਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ
ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਜੀ ਲੇਨ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ
ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
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•

ਲੇਨ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਵਸਥਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ
ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
• ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ:
•
•
•
•

ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰੋ।
ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਲੇਨ
ਵਿਚ ਜਾਓ।
ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰੈਂਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਨ
ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਢੱੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ
ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

13.1.6 – ਰੁੱਕਣਾ/ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
ਇਸ ਚਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੱੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਜੀ ਲੇਨ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ:
•
•
•
•

ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਮੁੜਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।
ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧੀਮੀ ਕਰੋ, ਇਕਸਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਓ, ਜਿਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ ਗਿਅਰ ਬਦਲੋ।
ਬਿਨਾਂ ਕੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿਓ।

ਇਕ ਵਾਰ ਰੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ:
•

ਵਾਹਨ, ਕਰਬ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੂਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਡ੍ਰਾਇਵੇਜ਼, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ, ਚੁਰਾਹਿਆਂ,
ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਆਪਣੇ ਮੁੜਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ।
• ਆਪਣੇ 4--ਤਰਫ਼ਾ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਫਲੈਸ਼ਰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।
• ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਓ।
• ਗਿਅਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ।
• ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂ ਕਲੱਚ ਪੈਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਓ।
ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ:
•
•
•
•
•
•
•
•

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇਖੋ।
ਆਪਣੇ 4-ਤਰਫ਼ਾ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਫਲੈਸ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
ਖੱਬੇ ਮੁੜਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ
ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਮੁੜਨਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜੋ।
ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਲੇਨ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰਫ਼
ੈ ਿਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ
ਖੱਬੇ ਮੁੜਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।

13.1.7 – ਮੋੜ
ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਮੇਂ:
•
•
•
•

ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕ
ਕਰੋ।
ਮੋੜ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤਂੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੰੂ ਧੀਮਾ
ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ।
ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖੋ।
ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

13.1.8 – ਰੇਲਰੋਡ ਕਰਾਸਿੰਗਜ਼
ਕਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੰੂ
ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਰਫਤਾਰ ਘਟਾਓ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੋਏ ਗਿਅਰ ਬਦਲੋ।
• ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
• ਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤਂੋ ਸੱਜੀ ਲੇਨ
ਵਿਚ ਰੱਖੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਰੁਕੋ ਨਾ, ਗਿਅਰ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਦੂਜੇ ਵਾਹਨ ਤਂੋ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘੋ, ਜਾਂ ਲੇਨ
ਨਾ ਬਦਲੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ, ਜਾਂ ਪਲੈਕਰਡ ਦਿਖਾ ਰਹੇ
ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਲਰੋਡ ਕਰਾਸਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੇਠ
ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ):
•

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਰੇਲਰੋਡ ਕਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, 4-ਤਰਫ਼ਾ
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਫਲੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।
• ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੇਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੁੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ 15 ਫੁੱਟ
ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿਓ।
• ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਦੋਵਂੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵੱਲ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਹੇ
ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟ੍ਰੈਕ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੜਕੀ ਅਤੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰਕ
ੈ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਸਟੀਅਰਿੰਗ
ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ।
• ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਟ੍ਰਕ
ੈ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਸ
ਸਮੇਂ ਗਿਅਰ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਜਾਂ ਲੇਨ ਨਾ ਬਦਲੋ।
• ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਰ 4-ਤਰਫ਼ਾ ਫਲੈਸ਼ਰਾਂ
ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਰਹੋ।
ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਰੇਲਰੋਡ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰੇਲਰੋਡ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ
ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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13.1.9 – ਪੁੱਲ/ਓਵਰਪਾਸ/ਸਾਇਨ

ਲੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਕਿਸੇ ਓਵਰਪਾਸ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੀਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਾਂ ਉੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੀਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ
ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਵਿਚ ਪੁੱਲ ਜਾਂ ਓਵਰਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਸਾਇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਰੂਟ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ
ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।

•

13.1.10 – ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ (ਸਕੂਲ ਬੱਸ)
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ
ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਭਾਗ 10 ਨੂੰ
ਦੇਖੋ।

13.1.11 – ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ
ਵਿਹਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ:

ਕਲੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਮੈਨੂਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ)
•
•
•

ਗਿਅਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਹਰਾ ਕਲੱਚ। ਇੰਜਨ ਨੰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ ਨਾ
ਦਿਓ ਜਾਂ ਅੜਾਓ ਨਾ।
ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਲੱਚ ਨਾ ਦਬਾਓ, ਕਲੱਚ
ਦਬਾ ਕੇ ਕੋਸਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਲੱਚ ਨੂੰ ''ਪੋਪ'' ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ।

ਗਿਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਮੈਨੂਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ)
•
•
•

ਗਿਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿੰਡ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟਕਰਾਵ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ।
ਉਸ ਗਿਅਰ ਨੰੂ ਚੁ ਣਂੋ ਜੋ ਇੰ ਜ ਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰੁ ਮਾਉਂ ਦਾ ਜਾਂ
ਅੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋੜਾਂ ਜਾਂ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਤੇ ਗਿਅਰ ਨਾ ਬਦਲੋ।

ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
•
•

ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਪ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਇਕਸਾਰ ਦਬਾਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਓ।
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•
•
•
•

ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਰਬਾਂ, ਸਾਇਡਵਾਕਸ, ਜਾਂ ਲੇਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਓ।
ਰੱੁਕਣ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ, ਕਰਾਸਵਾਕਸ, ਜਾਂ ਰੁੱਕਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ
ਪਿੱਛੇ ਰੁੱਕੋ।
ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਲੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋੜ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰੋ (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਇਨ ਦੇ ਸੱਜੇ
ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੇਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।)
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੋੜ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਜੀ (ਕਰਬ) ਲੇਨ ਵਿਚ ਮਿਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਲਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਜੀ ਲੇਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ
ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋ।

13.1.12 – ਸਟੀਅਰਿੰਗ
•
•

ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਟੀਅਰ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਅਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਅਰ
ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ
ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ।

13.1.13 – ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚਾਂ
•
•
•
•

ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂਚੋ।
ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂਚੋ।
ਕਿਸੇ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿਚ ਅਤੇ
ਇਸਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੇ
ਲਈ ਦੇਖੋ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਲ
ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਵਜਾਈ ਦੇ ਲਈ
ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

13.1.14 – ਮੁੜਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
•
•
•
•

ਮੁੜਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੁੜਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਮੁੜਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।
ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਜਾਂ ਲੇਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਆਪਣੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਬਲਕ ਪੈਕੇਜ਼ਿੰਗ— ਕਿਸੇ ਵੈਸੱਲ, ਜਾਂ ਬਾਰਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੋਰ ਪੈਕਿੰਗ, ਇਸ ਵਿਚ ਢੁਆਈ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦਾ
ਕੰਟੇਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਿਸੇ
ਮੱਧਵਰਤੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਲ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ, 119 ਗੈਲਨ (450 ਲੀ.)
ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸਮੱਰਥਾ।
2. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ, 882 ਪੌਂਡ (400 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.)
ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਦਾ ਜਾਂ 119 ਗੈਲਨ (450 ਲੀ.) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸਮਰੱਥਾ।
ਜਾਂ
3. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CFR, ਸਿਰਲੇਖ 49 §173.115 ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਹੈ
ਗੈਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਪਾਤਰ ਦੇ ਵੱਜੋਂ 1,000 ਪੌਂਡ (454 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.) ਤੋਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਜ਼ਰਾਡਸ ਵੇਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟ— ਇਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪੇਪਰ
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
1.

ਕੈਲਟ੍ਰਾਂਸ— ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ।
ਕਾਰਬਆ
ੁ ਏ—ਇਕ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਕਟ
ੰ ਨ
ੇ ਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ
15 ਗੈਲਨ ਤਰਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬੁਆਏ ਕੱਚ, ਪਲਾਸਟਿਕ,
ਜਾਂ ਧਾਂਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਲਕੜੀ ਦੇ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ—ਇਕ ਬਲਕ ਪੈਕਿੰਗ ਜੋ:
1.

2.

ਇਕ ਟਂੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਰਲਾਂ ਜਾਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ
ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਾਮਾਨ, ਫਿੰਟਿੰਗਜ਼, ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ (''ਟੈਂਕ'' ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ CFR, ਸਿਰਲੇਖ 49
§§178.3451(c), 178.3371, ਜਾਂ 178.3381 ਨੂੰ ਦੇਖੋ)।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ
ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਇਸਦੇ ਆਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ
ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ ਜਾਂ ਅਨਲੋਡ ਕੀਤਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਰੀਅਰ—ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ
ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ, ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੈਰੀਅਰ
ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ।
ਜਾਂ
2. ਨਾਗਰਿਕ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ।
CCR—ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ—ਸਿਰਲੇਖ 13 ਅਤੇ
22।
1.

CFR—ਕੋਡ ਆਫ਼ ਫੈਡਰਲ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ—ਸਿਰਲੇਖ 49।
CHP—ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈਵੇ ਪਟਰੋਲ।
CHSC—ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕੋਡ।
ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਗੈਸ—ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸੀ ਪਦਾਰਥ, ਤਰਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗੈਸ,
ਜਿਸਨੂੰ ਦਬਾਓ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(CFR, ਸਿਰਲੇਖ 49 §173.115 ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਦੀਆਂ
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇਖੋ)।
ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ—ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਮਾਲ
ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
CVC §——ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵ੍ਹੀਕਲ ਕੋਡ ਭਾਗ।
ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਤਰਲ—ਇਕ ਠੰਡੀ ਕੀਤੀ ਤਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਗੈਸ ਜਿਸ
ਦਾ ਉਬਾਲ ਬਿੰਦੂ 14.7 psia ਤੇ -130°F ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਲੰਡਰ— ਇਕ ਦਬਾਓਯੁਕਤ ਪਾਤਰ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ 40 psia ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੱਕਰੀ ਕਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
DMV—ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼।
DOT—ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਸੰਘੀ)।
DTSC—ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟਾਕਸਿੰਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਕੰਟਰੋਲ।
EPA—ਯੂ.ਐਸ. ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ।
FAA—ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।
FHWA—ਫੈਡਰਲ ਹਾਈਵੇ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।
FMCSA—ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।
FMCSR—ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਜ਼।

13-5

nots

13-6

ਮਾਲ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ—ਇਕ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟੇਨਰ
ਜਿਸਦਾ ਆਇਤਨ 64 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸੇ
ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਕੇਜ਼ਸ
(ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਓਵਰਪੈਕ—ਇਕਹਰੇ ਸ਼ਿੱਪਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦ ਸਮਾਨ ਤਾਂ
ਜੋ ਪੈਕੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਕਜ਼ਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਓਵਰਪੈਕ ਦੇ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਟੇਨਰ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

GCWR—ਸਕਲ ਜੋੜੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ।

ਪੋਰਟੇਬਲ ਟਂੈਕ—ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਕ ਪੈਕੇਜ਼ਿੰਗ (ਉਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੰੂ ਛੱਡ
ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਕਾ 1,000 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)
ਜਿਸਨੰੂ ਕਿ ਇਕ ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ
ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯਾਂਤਰਿਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿੱਡਜ਼, ਪਕੜ੍ਹਨ
ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਰਗੋ ਟੈਂਕ, ਟਂੈਕਕਾਰ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਯੂਨਿਟ ਟੈਂਕ ਕਾਰ ਟਂੈਕ
ਜਾਂ 3AX, 3AAX, ਜਾਂ 3T ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਲਰ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਕਲ ਭਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੱੁਲ ਭਾਰ—ਪੈਕਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਦਾ ਭਾਰ।
GVWR—ਸਕਲ ਵਾਹਨ ਭਾਰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ।
ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ—ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸਨੰੂ ਕਿ ਸੈਕਰ-ੇ
ਟਰੀ ਆਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ
ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਢੋਏ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਖਮਪੂਰਕ ਹੋਣ ਵੱਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੰੂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ, ਖਤਰਨਾਕ ਕੂੜਾ, ਸਮੰਦ
ੁ ਰੀ
ਦੂਸ਼ਕ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਅਤੇ CFR, ਸਿਰਲੇਖ
49 §172.101 ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਵੱਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀਆਂ
ਜੋ CFR, ਸਿਰਲੇਖ 49, ਭਾਗ 173 ਉਪਚੈਪਟਰ C ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ
ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
HMR—ਹੈਜ਼ਰਾਡਸ ਮੈਟਰੀਅਲਜ਼ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਜ਼।
IFTA—ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ।
ਲਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਏਜੰਟ—ਜੀਵਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਜ਼ਹਿਰ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚ
ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
IRP—ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ।
ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ—ਜਦਂੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਕਸ਼ਨ
ੈ
ਦੇ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਤਮ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਲੈਕਰਡ, ਲੇਬਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਪੈਕਜ਼ਿੰਗ ਦੇ
ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕਿੰਗਜ਼—ਇਕ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਨਾਮ, ਆਈ ਡੀ (ID) ਨੰਬਰ,
ਹਦਾਇਤਾਂ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਭਾਰ, ਵਰਣਨ, ਜਾਂ ਯੂ ਐਨ ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ
ਇਸ ਪਾਠ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
MCP—ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਪਰਮਿਟ।
ਮਿਕਸਚਰ—ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਰਸਾਇਣ ਕੰਪਾਉਂਡ ਜਾਂ
ਤੱਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ—ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CFR ਸਿਰਲੇਖ 49 §172.101
ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ।
NHTSA—ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।
N.O.S.—ਵੈਸੇ ਵਰਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
NTSB—ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫ਼ਟੀ ਬੋਰਡ।
ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਕਮੀ—ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪੈਕਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ
ਮਾਤਰਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਰਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ
ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਢੁਆਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ
ਦੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲਾਓ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਦਰਾਂ ਤੇ
ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਂਕ 130 ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ—CFR, ਸਿਰਲੇਖ 49 §172.101 ਵਿਚ ਰੋਮਨ
ਪ੍ਰਿੰਟ (ਇਟਾਲਿਕਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ) ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਖਤਰਨਾਕ
ਪਦਾਰਥ।
Psi—ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਕਏਅਰ ਇੰਚ ਪੌਂਡ।
Psia—ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਕਏਅਰ ਇੰਚ ਪੌਂਡ ਸੰਪੂਰਨ।
PUC—ਪਬਲਿਕ ਯੂਟੀਲੀਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ— ਡੀ ਟੀ ਐਸ
ਸੀ (DTSC) ਦੁਆਰਾ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹਵਾ, ਰੇਲ, ਹਾਈਵੇ ਜਾਂ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾਇਟ ਤੋਂ ਢੁਆਈ ਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟੇਬਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ (RQ)—ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਜੋ CFR, ਸਿਰਲੇਖ
49 §172.101 ਦੇ ਅਪੈਂਡਿਕਸ A ਦੇ ਕਾਲਮ 2 ਵਿਚ ਅਪੈਂਡਿਕਸ A ਦੇ
ਕਾਲਮ 1 ਵਿਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਵਰਣਿਤ ਹੈ।
ਸ਼ਿੱਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ—ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ:
''ਇਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ, ਵਰਣਨ, ਪੈਕਿੰਗ, ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਨ।''
ਜਾਂ
''ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢੋਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿਚਲੀ
ਸਮੱਗਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ, ਢੁਕ
ੱ ਵੇਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨਾਮ ਉੱਪਰ
ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (* ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ) ਦੇ
ਲਈ ਢੋਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ,
ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਈ/ਪਲੈਕਰਡ ਲਗਾਈ ਗਈ
ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਦਭਰ ਵਿਚ ਢੁਕ
ੱ ਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੈ।''
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼—ਇਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਲਦਾਈ ਦਾ ਬਿਲ,
ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਏ।

*

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ (ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ, ਅਤੇ ਵੈਸੱਲ) ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਟੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ—ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ ਐਮ ਵੀ (CMV) ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਆਕਾਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਟੈਂਕ(ਜ਼) ਜਾਂ 1,000 ਗੈਲਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ
ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ
ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ, ਗੈਸ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦਾ ਟੈਕ
ਂ )। ਇਸ ਵਿਚ
ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਈ
ਟੈਂਕ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 119 ਗੈਲਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ
CDL ਜਾਂ ਪਲੈਕਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ, ਟੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੀ
ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਇਕ HazMat ਤਸਦੀਕ, ਸਥਿਰ ਟੈਂਕ(ਕਾਂ) ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਕ
ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਂਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ 1,000 ਗੈਲਨ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ HazMat ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਮ—ਇਕ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਰਸਾਇਣਕ ਨਾਮ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰਬ
ੋ ਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨਾਮ ਜੋ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਮਂੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ
ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ, ਜਰਨਲਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਲੇ ਖ 13—ਕੈ ਲੀਫੋ ਰ ਨੀਆ ਕੋ ਡ ਆਫ਼ ਰੈ ਗੁ ਲੇ ਸ਼ ਨਜ਼—ਮੋ ਟ ਰ
ਵਾਹਨ
ਸਿਰਲੇਖ 22—ਕੈਲੀਫਰਨੀਆ
ੋ
ਕਡ
ੋ ਰਗਲਸ਼ਨਜ਼—ਖਤਰਨਾਕ
ੈ ੁ ੇ
ਕੜ
ੂ ੇ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਿਹਤ ਮਾਨਕ
TSA—ਟ੍ਰਾਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਕਓਰਟੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲ—ਇਕ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਮਬਾਇਲ, ਵੈਨ, ਟ੍ਰਕ
ੈ ਟਰ, ਟਰੱਕ, ਸੈਮੀਟ੍ਰਲ
ੇ ਰ, ਟੈਕ
ਂ ਕਾਰ, ਜਾਂ ਰੇਲ ਕਾਰ
ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਮਾਲ ਨੂੰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਕਾਈ (ਟ੍ਰਲ
ੇ ਰ, ਰੇਲ ਕਾਰ, ਆਦਿ) ਇਕ
ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ—ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ
(ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਲਜ ਅਤੇ ਪੇਸਟ) ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਇਸਦੇ ਜਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਲਪਟਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ
ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਆ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਦਾ ਲੇਬਲ
ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲਗੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਹ
ਕੈ ਲੀ ਫੋ ਰ ਨੀ ਆ
ਵ ਹੀ ਕ ਲ
ਕੋ ਡ
ਕਿ ਤਾ ਬ
( C a l i f o r n i a Ve h i c l e C o d e ) ਨੂੰ ਆ ਨ ਲਾ ਇ ਨ
www.leginfo.legislator.ca.gov ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਵੀ ਡੀ ਐਮ ਵੀ (DMV) ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਤ ਕੈ ਲੀਫੋ ਰ ਨੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ
California Code of Regulations (ਸੀ ਸੀ ਆਰ) (CCR) ਦੇ
ਸਿਰਲੇਖ 13 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
CCR, ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
Thomson Reuters/Barclays
PO Box 95767
Chicago, IL 60694-5767
Telephone Number 1-800-888-3600
www.barclaysccr.com
CFR (Code of Federal Regulations) ਜਾਂ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਫੈਡਰਲ
ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ (ਸੀ ਐਫ਼ ਆਰ), ਸਿਰਲੇਖ 49 ਜਾਂ CCR, ਸਿਰਲੇਖ 22,
ਡਿਵੀਜ਼ਨ 4.5 ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ
https://bookstore.gpo.gov ਤੇ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਯੂ.ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁੱਕਸਟੋਰ ਕੋਲ ਆਡਰ ਦੇਣ
ਲਈ ਗਵਰਟਮੈਂਟ ਪਬਲੀਸ਼ਿੰਗ ਆਫ਼ਿਸ (ਜੀ ਪੀ ਓ) ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ
ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ 1-866-512-1800 ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਸਵੀਿਹਰਕਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰ ਸਾਰ ਹੈ।
DMV,ਕਾਨੂਨ
ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਵਾਲ,ਅਤੇ
ੇ
ਅਦਾਲਤ ਕਲੀਫ
ੈ
ਰਨੀਆ
ੋ
ਵਹੀਕਲ
ਕੋਡਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ
ੱ ਓਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ California Vehicle Code ਨੂੰ
www.leginfo.legislator.ca.gov ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਨੰੂ ਕਿਸੇ ਵੀ DMV ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਂੋ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਕਸਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਕਖਕਆ ਜਾਵੇ
ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
Department of Motor Vehicles
Customer Communications Unit
MS H165
PO Box 932345
Sacramento, CA 94232-3450
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