
ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲਜੋੀ ਪਰਦ੍ਰਸਨ਼ ਅਤੇ 
ਪਾਇਲਟ ਪਰ੍ੋਜਕੈਟ

ਅਗਸਤ 2022
ਵਰਚਅੁਲ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਇਵ�ਟ
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ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ

• ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹਨ?

• ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਕਉਂ ਹਨ?

• ਇਹ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਕੱਥੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋ੍ਜੈਕਟ

ਕਲੈੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਜਾਰੀ ਹਨ:
ww3.arb.ca.gov/msprog/lct/projectheavyduty.htm
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http://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/movingca/projectheavyduty.html


ਗੁੱਡਿਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਲੈਕਿਟ�ਕ
ਿਡਿਲਵਰੀ ਵਾਹਨ ਪ�ੋਜੈਕਟ
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ਗੁੱਡਿਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਲੈਕਿਟ�ਕ
ਿਡਿਲਵਰੀ ਵਾਹਨ ਪ�ੋਜੈਕਟ

• ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਨੰੂ ਫੰਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
• (10) BYD T7 ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਟਰੱਕ
• (1) BYD T9M ਡੈਬਰੀਸ ਹੌਲਰ (ਮਲਬਾ ਢੋਣ ਵਾਲਾ)
• (11) ਵਾਹਨ ਦੇ ਚਾਰਜਰ
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ਗੁੱਡਿਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਲੈਕਿਟਕ� 
ਿਡਿਲਵਰੀ ਵਾਹਨ ਪ�ੋਜੈਕਟ

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸਟੇਟਸ
• ਇਸ ਸਮ� ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਵਰਤ� ਿਵੱਚ ਹਨ
• ਕੱੁਲ ਮੀਲ ਯਾਤਰਾ: 96k
• ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਿਵੱਚ 60-80% ਦੀ ਕਮੀ
• ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ 12k ਗੈਲਨ ਤੱਕ ਕਮੀ, $49,056 ਦੀ ਬੱਚਤ
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ਦੀ ਗ�ੀਨ ਆਨ-ਰੋਡ
ਿਲਨਨ ਿਡਿਲਵਰੀ ਪ�ੋਜੈਕਟ
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ਦੀ ਗ�ੀਨ ਆਨ-ਰੋਡ
ਿਲਨਨ ਿਡਿਲਵਰੀ ਪੋ�ਜੈਕਟ

ਮੋਿਟਵ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮੀਸ਼ਨ ਵੈਨਾਂ ਨੰੂ ਫੰਡ ਿਦਤਾ ਿਗਆੱ 

• (4) ਸਟਾਕਟਨ, ਸੀ. ਏ.

• (5) ਮਰਸੇਡ, ਸੀ. ਏ.

• (10) ਫਰੇਜ਼ਨੋ, ਸੀ. ਏ.

• (2) ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਸੀ. ਏ.
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ਦੀ ਗ�ੀਨ ਆਨ-ਰੋਡ
ਿਲਨਨ ਿਡਿਲਵਰੀ ਪ�ੋਜੈਕਟ

ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਟੇਟਸ
• ਇਸ ਸਮ� ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਵਰਤ� ਡਵੱਚਹਨ।
• ਕੱੁਲ ਮੀਲ ਯਾਤਰਾ: 230,000+।
• ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ZE ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਸੰੂਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟਸੀ:

• ਡੀਜ਼ਲ ਫਲੀਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 62%

• ਗੈਸ ਫਲੀਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47%
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਹਯੋਗੀ ਉਨੱਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
ਡਰੇਜ਼ ਟਰੱਕ ਡੈਮੋ ਪ�ੋਜੈਕਟ
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ੈ ੱਕਲੀਫੋਰਨੀਆ  ਸਿਹਯੋਗੀ   ਉਨ  ਤ   ਤਕਨਾਲੋਜੀ
ੈ ੋ ੋ�ਡਰੇਜ਼ ਟਰੱਕ   ਡਮ     ਪ ਜੈਕਟ 

ਵਾਹਨ/ਉਪਕਰਨ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ
• 25 BYD ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਿਕਟ�ਕ ਟਰੱਕ:

100-124 ਮੀਲ ਦੀ ਰ�ਜ
• 14 ਪੀਟਿਰਬਲਟ/ਟਰਾਂਸਪਾਵਰ ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਿਕਟ�ਕ ਟਰੱਕ:

100-150 ਮੀਲ ਦੀ ਰ�ਜ
• 2 ਕੇਨਵਰਥ CNG ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਿਬ�ਡ ਇਲੈਿਕਟ�ਕ ਟਰੱਕ:

50 ਮੀਲ EV ਅਤੇ 200 ਮੀਲ HEV ਰ�ਜ
• 3 ਵੋਲਵੋ ਡੀਜ਼ਲ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਿਬ�ਡ ਇਲੈਿਕਟ�ਕ ਟਰੱਕ:

30 ਮੀਲ ਇਲੈਿਕਟ�ਕ/400 ਮੀਲ ਰ�ਜ
• 2 ਵੋਲਵੋ ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਿਕਟ�ਕ ਟਰੱਕ

150 ਮੀਲ ਦੀ ਰ�ਜ
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ਿਫਊਲ ਸੱੈਲ ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਟਰੱਕਾਂ (FCETs) ਦੇ
ਨਾਲ NorCAL ਜ਼ੀਰੋ-ਇਿਮਸ਼ਨ ਖੇਤਰੀ

ਅਤੇ ਢਆੁਈ ਸੰਚਾਲਨ

ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ/ਉਪਕਰਨ
• ਹੁੰਡਈ ਦਆੁਰਾ ਿਡਜਾਈਨ/ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤੇ 30 ਕਲਾਸ 8 FCETs
• ਇੱਕ ਹਾਈਡ�ੋਜਨ ਇੰਧਣ ਸਟੇਸ਼ਨ CEC ਦਆੁਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
• 500 ਮੀਲ ਅਤੇ 40,000 lbs ਦੀ ਪੇਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕ ਦੀ FCETs ਰ�ਜ।
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HVIP ਸਾਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਨ ੂ ੰਫੰਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ

• 7000+ ਸਾਫ਼ ਵਾਹਨਾਂਨੂੰਫੰਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
• $400 ਿਮਲੀਅਨ+ ਤ� 1400+ ਫਲੀਟ
• 188 ਿਮਲੀਅਨ ਕਲੀਨਰ-ਡੀਜ਼ਲ ਮੀਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ
• 58% ਵਾਊਚਰ ਸਮਿੱਸਆ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਵਾਹਨਾਂਨੂੰਫੰਡ ਿਦੰਦੇ

ਹਨ
• ਵੈੱਬਸਾਈਟ: https://californiahvip.org/
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