ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਗੱ ਡੀਆਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮ਼ਿਵਰਾ
ਅਸੀਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਚੇਨਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਨਆਂ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਰਨ਼ਿਅਲ
ਗੱ ਡੀਆਂ ਦੀ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰ ਗ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਸਲਾਹ-ਮ਼ਿਵਰਾ ਸਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਬੀ. ਸੀ. ਦਾ ਹਾਈਵੇਅ ਪਰਬੰਧ ਸਾਨਰਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਨਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਤ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਇਨਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਕਈ ਹਾਈਵੇਆਂ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਨਪਆ
ਸੀ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਰਨ਼ਿਅਲ ਗੱ ਡੀਆਂ ਲਈ।
ਮਨਨਸਟਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸੁਨਣਆ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਸਰਦੀਆਂ ਨਵੱ ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਫਰ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇਸ ਨਵ਼ਿਵਾਸ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣ ਨਕ ਉਹ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਸਰ ਪਹੁੰ ਚਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਰੀ ਸਵੱ ਚ ਵਾਧੇ
ਅਪਰੈਲ ਨਵੱ ਚ ਮਨਨਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ (ਦੇਿਭਾਲ) ਅਤੇ ਨਤਆਰੀ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਨਜਹੜੇ ਇਨਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਵੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਹਨ:



ਰੁੱ ਤ ਨਵੱ ਚ ਲੇ ਟ ਬਰਫ ਪੈਣ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰੱ ਿਦੇ ਹੋਏ, ਨਜ਼ਆਦਾ ਬਰਫ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਨਕਆਂ ਨਵੱ ਚ ਪਹਾੜੀ ਦੱ ਨਰਆਂ
(ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਸਜ਼) ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਚੋਣਵੇਂ ਹਾਈਵੇਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਨਨਯਮਾਂ ਦੀ
ਨਮਆਦ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ (ਮਾਰਚ 31 ਦੀ ਥਾਂ) ਤੱ ਕ ਵਧਾਉਣਾ (1 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ)



ਚੇਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋ ੜ ਸਮੇਂ ਚੇਨਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਰਨ਼ਿਅਲ ਗੱ ਡੀਆਂ ਲਈ ਵੱ ਡੇ ਜੁਰਮਾਨਨਆਂ
ਸਮੇਤ ਕਮਰਨ਼ਿਅਲ ਗੱ ਡੀਆਂ ਲਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਼ਿਰਤਾਂ ਨਵੱ ਚ ਵਾਧਾ



ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ (ਦੇਿਭਾਲ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਨਮਆਂ ਨਵੱ ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਲਈ ਵੱ ਧ
਼ਿਰਤਾਂ



ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨਵੱ ਚ ਵਾਧਾ



ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਟੇ਼ਿਨਾਂ (ਵੈਦਰ ਸਟੇ਼ਿਨਾਂ) ਅਤੇ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਓਵਰਹੈੈੱਡ ਸਾਈਨਾਂ
ਨਵੱ ਚ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣਾ



ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਵੱ ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਨਵੱ ਚ ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਤ਼ਿਾਹ ਦੇਣ ਲਈ
ਸਰਦੀਆਂ ਨਵੱ ਚ ਡਰਾਈਨਵੰ ਗ ਬਾਰੇ ਿਾਸ ਮੁਨਹੰ ਮ ਰਾਹੀਂ ਨਵੰ ਟਰ ਡਰਾਈਨਵੰ ਗ ਸੇਫਟੀ ਅਲਾਇੰ ਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਕਸ ਿਰਹਾਂ ਫਰਕ ਪਾਵੇਗਾ?
ਚੇਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਼ਿਰਤਾਂ ਨਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਮਰਨ਼ਿਅਲ ਗੱ ਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਨਲਆਂ 'ਤੇ ਨਸੱ ਧਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ
ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਨਮਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਨਸਟਰੀ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸਆਲ ਨਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰ ਨਤਮ ਨਨਯਮਾਂ
ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਨਆਂ ਦੀ ਨਸਫਾਨਰ਼ਿ ਕਰੇਗੀ।

ਸਲਾਹ ਮ਼ਿਵਰੇ ਬਾਰੇ ਨਵਸਥਾਰ
ਤਰੀਕ: 1 ਜੂਨ - 22 ਜੂਨ, 2018
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