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ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਕ 
ਫਲੋਅ ਚਾਰਟ
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CARB ਲੋਨ ਸਹਾਇਕ

• ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਟਰੱਕ ਲੋਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਿਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
• 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ
• ਅਿਜਹੇ ਬੇੜੇ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ $10 ਿਮਲੀਅਨ ਤ� ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 100 ਤ� ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ
• ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣਾ:

• 2010 ਜਾਂ ਇਸਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਨਵ� ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ
• ਟਰਾਲੇ ਿਸਰਫ਼ ਯੋਗ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਿਵੱਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

• ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ
www.treasurer.ca.gov/cpcfa/calcap/arb/lenders.pdf
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ਵਾਊਚਰ ਇੰਸੈਿਟਵ ਪ�ੋਗਰਾਮ (VIP)
• ਟਰੱਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਫਿੰਡੰਗ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਨੱਤ ਤਕਨੀਕ ਟਰੱਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

(0.02 NOx ਿਮਆਰੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਟਰੱਕ)
• 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਵੱਡੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ;
• ਟਰੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਿਦਆ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਿਲਫੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ

75% ਚੱਿਲਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
• 2009 ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ; ਅਤੇ
• 14,000 ਪ�ਡ ਤ� ਵੱਧ ਦਾ GVWR

• $10K ਤ� $100K ਤਕੱ ਦੀ ਰ�ਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਾਊਚਰ
• ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਇਲੇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ

• ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਡੀਲਰ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ
https://ww2.arb.ca.gov/participating-dealerships-voucher-incentive-program
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ਿਨਕਾਸੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬਦਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ (ਫਾਰਮਰ
ਪ�ੋਗਰਾਮ) 

• ਫੰਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
• ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 65% ਤੱਕ ਫੰਿਡੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਟਰੱਕ(ਕਾਂ) ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆਂ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
• ਸਥਾਨਕ ਹਵਾਈ ਿਜ਼ਿਲ� ਆਂ ਦਆੁਰਾ ਫੰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਵੈੱਬਸਾਈਟ: http://arb.ca.gov/farmer
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ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ

• 2010 ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ, ਮੁੜ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ
ਪਿਰਵਰਤਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ

• GVWR 14,000 ਪ�ਡ ਤ� ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਯੋਗ ਹਨ
• ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਨੰੂ ਕਬਾੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
• ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਇਲੇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ
• ਵੈੱਬਸਾਈਟ:

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/carl-moyer-program-on-road-heavy-duty-vehicles

• ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਏਅਰ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
https://ww2.arb.ca.gov/california-air-districts
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ਹਾਈਿਬ�ਡ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਿਨਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਊਚਰ ਇੰਸੈਨਿਟਵ ਪ�ੋਜੈਕਟ
(HVIP)

• ਪਿਹਲਾਂ ਆਓ, ਪਿਹਲਾ ਪਾਓ ਵਾਲੇ ਵਾਊਚਰ
• ਿਵਕਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ
• CALSTART ਵੱਲ�  ਪ�ਬੰਿਧਤ
• ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ: www.californiahvip.org
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ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਅਰ ਸੁਰੱਿਖਆ (CAP) ਦੇ ਇਨਸ�ਿਟਵ

• AB 617 ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਧ ਪ�ਦਸ਼ੂਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੰੂ ਨਵ�, ਸਾਫ਼ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ
ਬਦਲਣ ਲਈ ਗ�ਾਂਟਾਂ

• ਮੋਬਾਈਲ ਸਰੋਤ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ�  ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ
• ਜ਼ੀਰ-ੋਿਨਕਾਸੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰ
• ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਏਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਿਫਰ Prop 1B ਪ�ੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀ ਂਯੋਗਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
• ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/community-air-protection-incentives
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VW ਿਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ: ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ
ਇਸ ਵੱਲ�  ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਕੱੁਲ ਰਕਮ

ਸੈਨ ਜੋਐਕੁਇਨ ਵੈਲੀ APCD
 ੋਰੀਜ਼-ੀਸਾਕਨਿ ਲੇਾਵਣਉਆ-ਣਾਜ ,ਲਕੂਸ ੇਤਅਲਟਸ਼ ਂਾਸ ੱਬ $130ਨਅੀਲਮਿ

ਸਾਊਥ ਕੋਸਟ AQMD
 ੋਰੀਜ਼-ੀਸਾਕਨਿੀਣ ੇ�ਸ਼8 ਲੇਾਵਲਾਮ-ਈਾਲ ੁਢ ੇਤਅਹਾਗਰਦ ੰਬ ਲੇਾਵ

ਜਏ ੇਰਡ ਲੇਾਵਕ ੱਰਟ
$90ਨਅੀਲਮਿ

ਅ ੇਬਆੀਰਏ AQMD  ੋਰੀਜ਼-ੀਸਾਕਨਿਲਾਮ-ਈਾਲ ੁਢ ੇਤਅਨੀਰਮੈਟਕਜੈ ੋ�ਪ $70ਨਅੀਲਮਿ

ਥਊਾਸਟਸਕੋ AQMD ਨਲਬ ਲੇਾਵਲਾਮ-ਈਾਲ ੁਢ ੇਤਅਨੀਰਮੈਟਕਜੈ ੋ�ਪ $60ਨਅੀਲਮਿ

VW ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਿਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਫੰਡ:
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/volkswagen-environmental-mitigation-
trust-california/how-apply-vw-environmental 
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VW ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਜ਼ੀਰੋ-ਿਨਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸ ਵਾਲੇ 
ਪ�ੋਜੈਕਟ

ਪ�ਤੀ ਬੱਸ ਅਿਧਕਤਮ ਫੰਿਡੰਗ ਦੇ ਖ਼ਰਚ

 ਂੀਵਨਸ ੱਬ ਮਤਕਧਿਅਗਡੰਿ ੰਫ

ੀਰਟਬੈ-ਤਕਯੁਈਲਜਬਿੀਲਾਵਣਉਆ-ਣਾਜੀਲਾਵਸਬੱ $180,000

ਨਧਇੰਲ ੱੈਸੀਲਾਵਣਉਆ-ਣਾਜੀਲਾਵਸਬੱ $400,000

ਈਲਜਬਿੀਲਾਵਲਕੂਸਸਬੱ)ਤਇਾਕਸ਼ਿੀਲਾਵੀਣਾਰਪੁਸਬੱ ੰਨੂਾਣਲਦਬ( $400,000

ਈਲਜਬਿੀਲਾਵਲਕੂਸਸਬੱ) ਂਾਨਬਿਤਇਾਕਸ਼ਿੀਲਾਵੀਣਾਰਪੁਸਬੱ ੰਨੂਦਬਾਣਲ( $380,000

ਈਲਜਬਿੀਲਾਵਲਟਸ਼ਸਬੱ $160,000
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VW ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਜ਼ੀਰੋ-ਿਨਕਾਸੀ ਸ਼�ੇਣੀ 8 ਵਾਲੇ ਮਾਲ-ਢਲੁਾਈ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਡਰੇਏਜ ਵਾਲੇ 
ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ

ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼

ਨਈਾਲਸ ੇਬਣਰਕਪਉ ਨਈਾਲਸ ੇਬ
ਕੀਨਕਤ

ਣਲਦਬੀਦਕੀਨਕਤ ਟਕਜੈ ੋ�ਪੀਦ
ਮਸਕਿ

ੀਣ ੇ�ਸ਼8 ਦੇਲਾਮ-ਈਾਲ ੁਢਕ ੱਰਟ)ਜਏ ੇਰਡ,
ਾੜਕੂਣਕ ੱੁਚ ਲੇਾਵ ,ਪਡੰ ੇਤਅਟੀਰਕਕੰ

ਣਉਾਣਬ ਲੇਾਵ ਂਾਕ ੱਰਟਤਮੇਸ(

ਣਜ ੰਇਲਡਾਮ
ਲਾਸ1992 �ਤ

2012ਕ ੱਤ*

 ੋਰੀਜ਼-ੀਸਾਕਨਿਾਲਾਵਨਹਾਵ ਣਲਦਬ

*ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
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VW ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਬਲਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ-ਢਲੁਾਈ ਅਤੇ ਮੈਰੀਨ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸ਼�ੇਣੀ

ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼

ਨਈਾਲਸ ੇਬਣਰਕਪਉ ਨਈਾਲਸ ੇਬਕੀਨਕਤ ਣਲਦਬੀਦ
ਕੀਨਕਤ

ਟਕਜੈ ੋ�ਪੀਦਮਸਕਿ

ੀਣ ੇ�ਸ਼7 ੇਤਅ8 ਦੇਲਾਮ-ਈਾਲ ੁਢ
ਕ ੱਰਟ)ਜਏ ੇਰਡ ,ਾੜਕੂਣਕ ੱੁਚ

 ਲੇਾਵ ,ਪਡੰ ੇਤਅਟੀਰਕਕੰ
ਣਉਾਣਬ ਲੇਾਵ ਂਾਕ ੱਰਟਤਮੇਸ(

ਣਜ ੰਇਲਡਾਮਲਾਸ1992 �ਤ
2012ਕ ੱਤ*

Low NOx
)ਕਣਿਾਮ �ਪ0.02 g/bhp-hr(

ੀਲਦਬ ੇਤਅੜਮੁ-
ੀਤਕਸ਼

*ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
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SB 350 ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਿਬਜਲਈਕਰਨ
• ਬੈਟਰੀ ਿਬਜਲਈ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਹਲੂਤਾਂ
• ਿਤੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾਵਾਂ ਲਈ 2023 ਤੱਕ $686 ਿਮਲੀਅਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ

• 18,000 ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਫ-ਰੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਿਜੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥ ਕਰੇਗਾ
• ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਿਬਜਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੱਪਗ�ੇਡ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਛੋਟ

ਸਰੋਤ:
https://www.pge.com
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ਹੋਰ ਇਨਸ�ਿਟਵ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ
• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਬਿਲਕ ਯੂਿਟਿਲਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨ (CPUC) 'ਤੇ ਜਾਓ: https://www.cpuc.ca.gov

• ਪੈਿਸਿਫ਼ਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਿਬਜਲਈ: EV ਾੜ ੇਬਮਾਰਗ ੋ�ਪ
• ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਡੀਸਨ: ਜਰਾਚੀਡ ੈਰਟਰ ੋਪਸਾਂ �ਟਮਾਰਗ ੋ�ਪ
• ਸੈਨ ਿਡਏਗੋ ਕੈਸ ਅਤੇ ਿਬਜਲਈ:  ਆਂੜਿ ੇਬਈਲੀਣਪਆਵਈਾਰਡ ੰਨੂੀਤਕਸ਼ਓਦਿ
• ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਨਗਰ ਉਪਯੋਗੀਤਾ ਿਜਲ� ਾ:  ੋਟ �ਮਾਰਕਸੈੀਟ ਂਊਾਕਵਟਿ �ਸਨਇਟਕਜੈ ੋ�ਪ

• ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਉਰਜਾ ਕਿਮਸ਼ਨ (CEC) ਫੰਡ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਓ:
https://www.energy.ca.gov/funding-opportunities

• ਿਵਕਲਿਪਕ ਇਧੰਨ ਡਾਟਾ ਸ�ਟਰ 'ਤੇ ਜਾਓ: 
https://afdc.energy.gov/laws/state_summary?state=ca

• ਐਮਪਾਵਰ ਕਾਢ ਫੰਿਡੰਗ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਓ: 
https://empowerinnovation.net/en/custom/funding/directory

14

https://www.cpuc.ca.gov/
https://www.pge.com/en_US/large-business/solar-and-vehicles/clean-vehicles/ev-fleet-program/ev-fleet-program.page?WT.mc_id=Vanity_evfleet
https://crt.sce.com/overview
https://www.sdge.com/business/electric-vehicles/power-your-drive-for-fleets
https://calevip.org/incentive-project/sacramento-county-incentive-project
https://www.energy.ca.gov/funding-opportunities
https://afdc.energy.gov/laws/state_summary?state=ca
https://empowerinnovation.net/en/custom/funding/directory


ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ…

CARB ਦੀ ਟਰੱਕਸਟੌਪ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਕ 'ਤੇ ਜਾਓ:

https://ww3.arb.ca.gov/msprog/truckstop/azregs/fa_resources.html
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https://ww3.arb.ca.gov/msprog/truckstop/azregs/fa_resources.html
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