ਇੰਗਲ� ਡ ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਉਤੇ� ਡ� ਾਈਿਵੰਗ

1

ਪੰਜਾਬੀ
ਸੰਸਕਰਣ

ਗ਼ੈਰ-ਜੀ.ਬੀ. ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡ� ਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ

ਇੰਗਲ� ਡ ਿਵੱਚ ਐਮ� ਪੀ ਐਚ� ਿਵੱਚ ਸੜਕ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀਮਾ www.gov.uk/speed-limits
ਮਾਲ ਵਾਹਨ ਿਜਨ� ਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤ�
ਵੱਧ 7.5 ਟਨ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ
ਲੱ ਿਦਆ ਭਾਰ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ,
ਜੋਿੜਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਾਲ
ਟ� ਲ
ੇ ਰ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਵਾਹਨ ਿਜਨ� ਾਂ ’ਤੇ
ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 7.5 ਟਨ ਤ�
ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੱ ਿਦਆ ਭਾਰ
ਨਹ� ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਕੁਝ ਪੜਤਾਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ

www.gov.uk/guidance/carry-out-daily-heavy-goods-vehicle-hgv-walkaround-checks
ਚੌੜਾਈ

�
ਉਚਾਈ

ਭਾਰ

ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ

ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀ
ਐਮ� ਪੀ
ਐਚ�
(MPH)

20

30

40

50

60

70

ਕੇ ਪੀ ਐਚ�
(KPH)

32

48

64

80

96

112

�
ਉਚਾਈ
ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਫੁਟ
ੱ -ਇੰਚ

16'-5"

14'-9"
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ਮੀਟਰ

5.0m
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4.0m

3.5m

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਜਨ� ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ

ਡ� ਾਈਿਵੰਗ ਲਾਇਸ�ਸ

ਅਗਾਊ �-ਭੁਗਤਾਨ
ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰੀ ਖ਼ਰਚੇ

ਗ�ੀਨ ਕਾਰਡ

ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚ

ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਿਨਕਾਸੀ ਖ਼ਰਚ

ਇੰਗਲ� ਡ ਿਵੱਚ ਡ� ਾਈਿਵੰਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਿਨਊਨਤਮ ਿਮਆਰ: www.gov.uk/guidance/the-highway-code

ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਇੰਗਲ� ਡ ਨੂੰ (+44) 300 123 5000 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 999 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਲੱ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਯੂ ਕੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤ� ਪਤਾ ਕਰੋ। 2021 ਦੇ
ਨਵ� ਿਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.gov.uk ’ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ‘new rules 2021’ ਲਈ ਭਾਲ ਕਰੋ।

ਇੰਗਲ� ਡ ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਉਤੇ� ਡ� ਾਈਿਵੰਗ

ਪੰਜਾਬੀ
ਸੰਸਕਰਣ

ਗ਼ੈਰ-ਜੀ.ਬੀ. ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡ� ਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ
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ਮਸ਼ੀਨੀ-ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਿਰਕਵਰੀ

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨੀ-ਖਰਾਬੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਗ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ-ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ
ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋI ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਨੁਕਸਾਨਗ�ਸਤ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਲੱ ਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ
ਮੋਟਰਵੇਅ ਤ� ਹੇਠਾਂ (ਪਾਸੇ) ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਖੇਤਰਾਂ
ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਵੇਜ਼

1

2

3

4

ਹਾਰਡ ਸ਼ੋਲਡਰ (ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਦੇ
ਖੱਬੇ ਇੱਕ ਭੀੜੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ
ਲੇ ਨ) ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਵੇਜ਼

1
ਡ� ਾਈਿਵਰ
ਦੀ ਜਗ�ਾ ਵਾਲਾ ਸੰਕਤੇ

ਡ� ਾਈਿਵਰ
ਦੀ ਜਗ�ਾ ਵਾਲਾ ਸੰਕਤੇ
ਮਾਰਕਰ
ਪੋਸਟ

ਜੇ ਤੁਸ� ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁਚ
ੰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ
ਵਰਤ� ਕਰੇ ਜੇ ਇਹ ਉਥੇ� ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਟਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਧੁੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਪਾਸੇ
ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾ ਿਦਓ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਤਕੋਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖੋ
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ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤ� ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਕ�ਸ਼
ੈ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਖੜੇ� ਹੋ ਜਾਓ।

ਮਾਰਕਰ
ਪੋਸਟ

ਿਦੱਤੇ ਗਈ ਫ਼� ੀ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਹਾਈਵੇਜ਼
ਇੰਗਲ� ਡ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ
ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਅਤੇ call 0300 123 5000। ਮਾਰਕਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ
ਵਰਤ� ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ।

3

ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਟ� ਿੈ ਫ਼ਕ ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਮਸ਼ੀਨੀ-ਖ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ
ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

4

ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਰਾਊ �ਡਅਬਾਊਟ: ਰਾਊ �ਡਅਬਾਊਟਾਂ ’ਤੇ
ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਸੱਜੇ-ਹੱਥ
ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੰ ਘਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਿਦਓ।

ਆਰਾਮ ਲਈ ਵਕਫਾ ਲਵੋ: ਆਰਾਮ ਲਈ
ਵਕਫਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ:
www.gov.uk/drivers-hours/
eu-rules

ਆਪਣੇ ਅਿਦ� ਸ਼-ਖੇਤਰਾਂ (ਬਲਾਇੰਡ ਸਪਾਟਸ)
ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਰਹੋ: ਆਪਣੇ ਫੌਰੀ ਹਵਾਲੇ ਦੀ
ਗਾਈਡ ਲਈ ਇਸ ਿਕਊ.ਆਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।

ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਗਆ ਹੈ ਉਥੇ� ਪਾਰਕ ਕਰੋ:
ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ
ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ। ਸਿਲਪ ਰੋਡ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ’ਤੇ
ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰੋ।

ਇੰਗਲ� ਡ ਿਵੱਚ ਡ� ਾਈਿਵੰਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਿਨਊਨਤਮ ਿਮਆਰ: www.gov.uk/guidance/the-highway-code

ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਇੰਗਲ� ਡ ਨੂੰ (+44) 300 123 5000 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 999 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
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ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤ� ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ, ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਜਗ�ਾ ਨਹ� ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾ ਿਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ-ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ 999 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਇੰਗਲ� ਡ ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਉਤੇ� ਡ� ਾਈਿਵੰਗ

ਗ਼ੈਰ-ਜੀ.ਬੀ. ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡ� ਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ

ਪੰਜਾਬੀ
ਸੰਸਕਰਣ

3

ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ� ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਰਹੋ

ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ www.gov.uk/guidance/how-to-drive-on-a-smart-motorway

ਜਦ� ਲਾਲ ਐਕਸ
(X) ਪ� ਦ ਰਿਸ਼ਤ
ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਲੇ ਨ ਦੀ
ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ

ਲਾਲ ਐਕਸ ਸੰਕਤ
ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਲੇ ਨ ਬੰਦ ਹੈ

ਵਾਹਨਾਂ ਦਰਿਮਆਨ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ

ਿਚੱਤਰ-ਆਿਦ ਅਸਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹਨ

ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤ� ਹੀ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰੋ

ਐਮਰਜ� ਸ ੀ ਖੇ ਤ ਰ
ਿਸਰਫ ਐਮਰਜ� ਸ ੀ
ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ
ਹੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇ

ਦੋ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਅਸਤ (ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ) ਲੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉਤੇ� 7.5 ਟਨ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਲੇ ਨ ਿਵੱਚ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ
ਿਚੱਤਰ-ਆਿਦ ਅਸਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹਨ

ਟ�ੈਿਫਕ ਸੂਚਨਾ

ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟ� ਿੈ ਫ਼ਕ ਇੰਗਲ� ਡ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਵੋ www.traﬃcengland.com. ਸਾਡੇ ਟ� ਿੈ ਫਕ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਰਤ�ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦ� ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕ�ਟ ਿਵੱਚ ਟ�ੈਿਫਕ ਪ�ਬੰਧ ਿਵਵਸਥਾ - ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਰੌਕ

ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਗਿਲਸ਼ ਚੈਨਲ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ
ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਨਵਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਵਰਤ� ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਕ�ਟ ਿਵੱਚ M20 ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਕਾਵਟ ਮੁਕਤ ਰੱਿਖਆ
ਜਾਵੇ, ਜਦਿਕ ਆਮ ਟ� ਿੈ ਫਕ ਪ�ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰਵੇਅ 'ਤੇ ਿਤੰਨ ਲੇ ਨਾਂ, ਹਾਰਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਅਤੇ ਦੋਵ� ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ
ਿਵੱਚ 70 ਮੀਲ ਪ�ਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਯੂ .ਕੇ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ�ਵਾਹ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ।
M20 ਦੇ ਬਦਲਣ-ਯੋਗ ਬੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਓ:

ਇੰਗਲ� ਡ ਿਵੱਚ ਡ� ਾਈਿਵੰਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਿਨਊਨਤਮ ਿਮਆਰ: www.gov.uk/guidance/the-highway-code

ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਇੰਗਲ� ਡ ਨੂੰ (+44) 300 123 5000 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 999 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

BHM20_0213

https://highwaysengland.co.uk/our-work/south-east/m20-junction-8-to-9-moveable-barrier/

