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ਆਪਣਾ ਜ਼ੀਰੋ ਿਨਕਾਸੀ ਬੇੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
ਵੰਨ ਸਟੌਪ ਟਰੱ ਕ ਇਵ�ਟ 

1 



2 

� 

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 

ਜ਼ੀਰੋ ਿਨਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ 
o ਬੈਟਰੀ ਿਬਜਲਈ 

o ਇੰਧਨ ਸੈ�ਲ ਿਬਜਲਈ 

o ਚਾਰਜਰ/ਇੰਧਨ ਭਰਨਾ 
o ਤੁਲਣਾ 
o ਲਾਭ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ 

ਿਵਚਾਰ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦਾ ਸਾਰ�ਸ਼ 
o ਬੇ ਂ ਲੋੜ� ੜੇ ਦੀਆ 
o ਉਪਯੋਗਤਾ ਤਾਲਮਲੇ 
o ਟੀਮ ਬਣਾਓ 
o ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ 
o ਵਾਹਨ� ਦੀ ਚੋਣ 
o ਸਮ -ਸੀਮਾ 
o ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਿਵੱਤ 
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ਬੈਟਰੀ-ਿਬਜਲਈ  ਵਾਹਨ ਕੀ  ਹ ੁਦੇ ਹਨ? ੰ

ਬੈਟਰੀ ਿਬਜਲਈ ਵਾਹਨ (BEV): 
ਅਿਜਹੇ ਵਾਹਨ ਜੋ ਊਰਜਾ ਦੇ ੱ ੁ � ਬੈ ਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨਮਖ ਸਰੋਤ ਵਜ ਟਰੀਆ 

ਿਹੱਸੇ: 
 ਚਾਰਜਰ (KW) 
 ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ (kWh) 
 ਿਬਜਲਈ ਮੋਟਰ (KW) 
 ਬੈਟਰੀ ਪ�ਬੰ ਧਨ ਪ�ਣਾਲੀ (BMS) - ਇੰ ਨਵਰਟਰ, ਚਾਰਜ ਕੰ ਟ�ੋਲਰ, ਤਾਪਮਾਨ ਪਬੰ ਧਨ 

ਪ�ਣਾਲੀ 



4 
ਬੈਟਰੀ-ਿਬਜਲਈ  ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ 

ਸਰੋਤ: ਮੋਿਟਵ 



SAEJ1772AC 
Charging rate: up to 20 kW 
Supply voltage: 120/240 V/208 V 
Supply amperage: up to 80 A 

Combined Charging System 
ICCS Type 1) 
Charging rate : up to 20 kW (AC) 
or 350 kW (DC] 
Supply voltage: 480V 
Supply amperage: up to 500A 

SAE J3068 ACJ DC, 
Charging rate: up to 133 kW (AC) 
or 200 kW (DCI 
Supply voltage: 208-480 V JP 
Supply amperage: up to 160 A [AC) 
or 200 A (DC) 
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ਚਾਰਜ  ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ੇ ਚਾਰਿਜਗ ਸਟਸ਼ਨੇਜ਼ੀ ਵਾਹਨ ਅਤ ੰ 
'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ 
o ਵਾਹਨ� ਿਵਚ ਜਿਟਲ ਔਨ-ਬੋੱ ਰਡ ਚਾਰਜਰ ਹਨ 
o ਚਾਰਿਜਗ ਸਟੇ ੱ ਟ ਵਖਰੇ ਹਦੁੇ ਹਨੰ ਸ਼ਨ ਦੀ ਆਉਟਪੁ ੱ ੰ 

 ਵੱਧ KW (ਿਕਲੋਵਾਟ) ਦੀ ਆਉਟਪੁੱ ਟ ਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ 
ਚਾਰਿਜੰ ਗ 

o ਪ�ਤੀ ਿਮੰ ਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਮੀਲ� ਦੀ ਰ�ਜ 

 ਚਾਰਜਰ� ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� - ਲੈਵਲ 1; ਲੈਵਲ 2 ਅਤੇ 
DC ਫਾਸਟ ਚਾਰਿਜੰ ਗ 
o J1772 ਕਨ� ਕਟਰ ਅਤੇ CCS ਕ�ਬੋ (ਸਧਾਰਨ) 
o SAE 3068 (ਇਮਰਿਜੰਗ, ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ਫਕਸੋ ) 
o ਐਕਸਟ� ੇਜ਼ ਚਾਰਿਜਗ (ਿਵਕਾਸ-ਅਧੀਨ)ੀਮ ਤ ੰ 

Source: PG&E 
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6 ਇੰ ਧਨ ਸੈ�ਲ ਿਬਜਲਈ ਵਾਹਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ 

ਇ ਧਨ ਸੈ�ਲ ਿਬਜਲਈ ਵਾਹਨ (FCEV): 
ਅਿਜਹਾ ਵਾਹਨ ਜੋ ਿਬਜਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨ-ਬੋਰਡ ਇੰ ਧਨ 

ਸੈ�ਲ ਨ   ਉਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤ  ਕਰਦਾ

ੰ

ੰ ੂ

ਿਹੱਸੇ: 
 ਇੰ ਧਨ ਸੈ�ਲ ਸਟੈਕ 
 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਟ�ਕ (ਿਕ.ਗ�ਾ.) 
 ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ 
 ਬੈ ੰ ੰਟਰੀ ਪ�ਬਧਨ - ਇਨਵਰਟਰ, 

ਚਾਰਜ ਕੰ ਟ�ੋਲਰ, ਤਾਪਮਾਨ ਪ�ਬੰਧਨ 
 ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਲਦਾ 

Source:UCDavis, Vision (2012) 

--

.~ CARB 



7 ਇ ਧਨ ਸੈ�ਲ  ਪਲਟਫਾਰਮ  ਦੀ  ਉਦਾਹਰਨ ੰ ੇ

Source: https://spectrum.ieee.org/green-tech/fuel-cells/ups-to-deploy-fuel-cellbattery-hybrids-as-zeroemission-delivery-trucks 

https://spectrum.ieee.org/green-tech/fuel-cells/ups-to-deploy-fuel-cellbattery-hybrids-as-zeroemission-delivery-trucks
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ਇੰ ਧਨ  ਿਕੱ ਥ�  ਭਰਾਈਏ? 

 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਊਰਜਾ �ਨਤ ਇੰਧਨ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ: https://afdc.energy.gov/states/ca 

ਿਬਜਲਈ ਹਾਈਡਰੋ ਜਨ

https://afdc.energy.gov/states/ca
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9 BEV ਅਤੇ FCEV ਜਾਰੀ 

ਿਹੱਿਸਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਇੰਜਣ ਦਾ 

ਇੰਧਨ ਟ�ਕ 
ਪਾਵਰ ਟ�ੇਨ| 
ਟ��ਸਿਮਸ਼ਨ 

ਰੇਡੀਏਟਰ 

ਇੰ ਧਨ ਸੈ�ਲ 
ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਟ�ਕ ਅਤੇ 

ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ 

ਿਬਜਲਈ ਡਰਾਈਵ ਟ�ੇਨ 

ਬੈਟਰੀ ਪ�ਬੰ ਧਨ ਪ�ਣਾਲੀ 
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BEV/FCEV ਦੇ  ਲਾਭ 

ਜ਼ੀਰੋ ਿਨਕਾਸੀ 
 ਇੰਧਨ ਦੀ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ (ਖਾਸ ਤਰੌ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅਤੇ ਬੰਦ 

ਕਰਨ 'ਤੇ) 
ਕੈਿਡਟ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੰਧਨ 
 ਘੱਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਖਰਚਾ 
ਪ�ਭਾਿਵਤ ਅਤੇ ਿਚਕਨੀ ਪਾਵਰਟ�ੇਨ 
ਕ ੋ ੰਈ ਆਈਡਿਲਗ ਿਨਕਾਸੀ ਨਹ� 
 ਬੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ� ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNeZpJrerMgCFQJIiAoduZsBww&url=http://www.fleetsandfuels.com/fuels/evs/2012/06/chicago-evaluates-multiple-ev-bids/&psig=AFQjCNG1zDJ6spPWESYXJbjrwwWUdkHiTA&ust=1444182766624870


11 ਖਰੀਦ  ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਚਾਰ 

 ਵੱਧ ਸੱ਼ੁਧ ਲਾਗਤ (ਪਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟ ਕੱੁਲ ਲਾਗਤ) 
 ਡੀਪੂ ਚਾਰਿਜੰ ਗ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ (ਿਫ਼ਲਹਾਲ) 
 ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਭਾਰੀ ਚੁਕਾਵ� ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨ� ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਇਲੇਜ 
 ਚਾਰਿਜੰ ਗ ਅਤੇ ਇੰਧਨ ਿਬਨੁਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦਾ ਿਵਕਾਸ 
 ਿਬਜਲੀ ਮੰਗ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪ�ਬੰ ਧਨ 

ਇੰਧਨ ਸੈ ਲ ਿਬਜਲਈ ਬਟਰੀ ਿਬਜਲਈ ੈ� 
o ਵਾਅਦਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹੈ o ਹੋਰ ਚੋਣ� 
o ਤੇਜ਼ ਇੰਧਨ ਭਰਾਈ ਪਰ ਸੀਮਤ ਸਟੇਸ਼ਨ o ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਰਿਜੰ ਗ ਦੀ 
o ਰ�ਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹ� ਸੁਿਵਧਾ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੀਵ� 
o ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਦਲੀ o ਵੇਰੀਏਬਲ ਰ�ਜ 



 

12 

ਜ਼ੀਰ- ਿਨਕਾਸੀ  ਵਾਲੇ  ਵਾਹਨ� ਨਾਲ 
ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ  ਤਰੀਕਾ 
ੋ

ਸਰੋਤ: ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੈਮਨਸ 
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ਯੋਜਨਾਬ ਦੀ  ਪ�ਿਕਿਰਆ ੰ

ਿਬਜਲਈ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਪੁਛੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁ਼ਰੂੱ ਆਤੀ ਸਵਾਲ: ਿਵਚਾਰ:: 
o ਿਡਪਲਾਇਮ�ਟ ਲੀਡ ਸਮ� o ਤਸ� ਆਪ ਤੌਰ ੁ 'ਤੇ ਿਕੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ 

ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? o ਸੁਿਵਧਾ ਅੱ ਪਗ�ੇਡ ਅਤੇ ਅੜਚਨ� 
o ਇੰਧਨ ਲਾਗਤ/ਿਬਜਲਈ ਮੰਗ ਦੇo ਤਸ� ਿਕੱਥ ੁ ੇ ਅਤੇ ਕਦ� ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? 

ਖਰਚੇ 
o ਮੈਨ ੰੂੰ ਿਕਸੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਚਾਰਿਜਗ ਢ�ਚੇ 

o ਸਕੇਿਲੰ ਗ ਲੋੜ� ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਓ 
o ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 

ਸਰੋਤ: ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੈਮਨਸ 
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14 ਬੇੜੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� 

ਸਮ�-ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?ਿਡਪਲਾਇਮ�ਟ ਟੀਚੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ? 
o ਫਲੀਟ ਵਾਧ ੇਦੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ o ਸਿਥਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ 
o ਿਨਯਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� o ਲਾਗਤ ਬਚਤ� 
o ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਤ/ਇੰ ਸੈਿਟਵ o ਬੇੜੇ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ 

ਕੀ ਤੁ ੰ ੂ ਪਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਾਨ ੈ 
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਟੀਚੇ ਕੀ ਹਨ? ਹੋ ੇਵਗੀ? 

o ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਡਸਪੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ o ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮੋ 

o ਡਰਾਈਵਰ ਿਸਖਲਾਈ o ਬੇੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕੇ 

o ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ o ਲੋੜ� ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਓ - ਖਾਈ ਪਾਉਣਾ 
ਮਿਹੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਿਟਕ ਕੇਬਲ ਸਸਤੀ ਹੈ 



earn 

   

 

15 ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੰ ੂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ 

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼� ਦੇ ਮਾਹਰ� ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ਕੁ ਗੱਲ 
o ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਚ�ਪੀਅਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ 

 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁ ੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਵਟ� ਨ 
 ਸ�ਝਾ ਪ� ੇੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਦ ਭਾਗੀਦਾਰ 

o ਬੇੜਾ/ਮਾਲਕ 
o ਉਪਯੋਗਤਾ 
o ਡੀਲਰ/ਵਾਹਨ ਿਨਰਮਾਤਾ 
o ਚਾਰਜਰ ਿਨਰਮਾਤਾ 
o ਿਡਜ਼ਾਈਨ/ਇੰ ਜਨੀਅਰੀ 
o ਇਸੈ ੰ ਨਿਟਵ ਪ�ੋਗਰਾਮ 
o ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 

Source: Creative Commons 



 

 

� 

16 
ਯੂ ੱਿਟਲਟੀ ਿਹਸੇਦਾਰੀ 

 ਯੂਿਟਲਟੀ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ 
ਦੀ ਪ 

ਲਾਗਤ ਅਤ ੇਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮ�-ਸੀਮਾਵ�, ਦਰ� ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤ ੇਇੰਸੈਨਿਟਵ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ 
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 

 ਯੂਿਟਲਟੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ: 
o ਮੌਜੂਦਾ ਬੁ ੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰ ਿਨਆਦੀ ਢ�ਚ ੋ 
o EV ਦਰ ਦੇ ਢ�ਚੇ ੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰੋਨ 

o ਚਾਰਿਜੰ ਗ ਦੇ ਸਮ� ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰੋ 

o ਲੋੜ ਸ�ਝਾਕਰਨ ਿਵਕਲਪ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰੋ 

o ਛੋਟੇ ਗਿਰੱਡ, ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ, ਸੋਲਰ, ਵਾਹਨ ਤ� ਗਿਰੱਡ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤ ੇ
ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰੋ 

ਯੋਜਨਾਬੰ ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤ� ਆਪਣੀ ਯੂਿਟਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਾਵਤ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜ�,o 

ਸਮਾਰਟ ਚਾਰਿਜੰ ਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ 

Source: 
https://www odyne com 

https://www.odyne.com/ladwp-checks-off-bucket-list-itemreceives-the-first-odyne-hybrid-system-equipped-truck-in-california/


  

 

 

17 ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ 

 ਉਪਲਬਧ ਵਾਹਨ� ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
o ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੇ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸਮ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ 

 ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਿਕ ਵਾਹਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 

o ਰੋਜ਼ਾਨ� ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਓ 

 ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਰੋਤ 

o ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ HVIP : www.californiahvip.org 

o CALSTART ਜ਼ੀਰੋ-ਿਨਕਾਸੀ ਤਕਨੀਕ ਟੂਲ (ZET(): 
www.globaldrivetozero.org 

o SDG&E ਵਾਹਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਗਾਈਡ 
Source: Creative Commons -

https://omgnews.today/ 

http://www.californiahvip.org/
http://www.globaldrivetozero.org/
https://omgnews.today/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-19T141435Z_1_LYNXMPEDBI11Y_RTROPTP_4_PEPSICO-TESLA-ORDERS.jpg


HVIP Eligible 
Vehicles 
Start by selecting a vehicle type below 

•Newly approved HVIP dealers' information may not be added 

to our website in time for HVIP's opening on June 8. Approved 

dealers will have access to request vouchers in our Voucher 

Processing Center before they are added to the website. 

Please check with your dealer to see ifthey are approved as 

their information may not be on our site. Thank you for your 

patience.* 

Home 

---►,,.,,../'-

~ , o 

Heavy-Duty Bus Medium-Duty Bu!. 

Step & Panel Van Straight Truck Tractor 

Vehicles Purchasers Sellers Impact News 

I Approved Dealers Archived Vehicles 
0 

Rafuse School Bu!. 

+ 
All vehicle• 
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ਯੋਗ ਵਾਹਨ� ਦਾ HVIP ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਸਕ ੀਨ ਸ਼ਾਟ, ਇਸਨੰੂ ਦੇਖ:ੋ www.californiahvip.org 

www.californiahvip.org


HOME ABOUT NEWSROOM PUBLICATIONS EVENTS TOOLS 

ZERO-EMISSION TECHNOLOGY INVENTORY 
SELECT A VEHICLE PLATFORM TO EXPLORE 
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ZET। ਟੂਲ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਸਕ ੀਨ ਸ਼ਾਟ, ਇਸਨੰੂ ਦੇਖ:ੋ 
https://globaldrivetozero.org/tools/zero-emission-technology-inventory/ 

https://globaldrivetozero.org/tools/zero-emission-technology-inventory
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20 ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾੰਚਾ 

 ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

o ਬੇੜੇ ਦੇ ਅਕਾਰ, ਤਕਨੀਕ, ਚਾਰਿਜੰ ਗ ਉਪਕਰਣ, ਗਿਰੱਡ ਤੱਕ ਪਹੰ ਚ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੰਗ ੁ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ� ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

o ਮੱੁਖ ਕਾਰਕ: ਲੋੜ�ਦੇ ਉਪਯਗਤਾ ਅ ੋ ੱ ਪਗ�ੇਡ, ਸਥਾਨ�ਤਰਨ, ਟ�ੇਨਿਚੰ ਗ, ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਕੇਬਲ ਿਵਛਾਉਣਾ ਸਟ ੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਨਾ, ਚਾਰਜ ਪ ਧਨ ਅਤੇਬੰ � 

ਊਰਜਾ ਸਟਰ ੋ ਜ ੇ

 ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

o ਮ� ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ�? ਇਹ ਪੈਟਰਨ� ਦੀ ਵਰਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕਵ ਿਫੱਟ ਹੋਵੇਗਾ? 

 ਿਬਜਲਈ ਵਾਹਨ ਸਪਲਾਈ ਉਪਕਰਨ (EVSE) ਦੇ ਿਵਕਲਪ; ਸਮਾਰਟ ਚਾਰਿਜੰ ਗ? ਚਾਰਜ ਪ�ਬੰ ਧਨ 

 ਇਜਾਜ਼ਤ - ਸਥਾਨਕ ਇਮਾਰਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਵਚਾਰ 
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ੋਲੀ ਜ� 

 ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਜਲਈ ਚਾਰਿਜੰ 

ਸੀਮਾਵ�-�ਸਮ 

ਗ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, 
ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ੱ ੇਸਮ� ਲਗਗਾ ਉਸ ਿਵੱਚ 
ਕਾਰਨ 

 ਪੂਰੀ ਤੈਨਾਤੀ ਿਵੱਚ ਮਹੀਿਨਆਂ ਜ� ਇਸਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ 
o ਬੇੜੇ ਦੇ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜ�ਦਾ ਅੱਪਗ�ੇਡ� ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 

o ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ �ਤਮ ਅਿਭਆਸ� ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮ�: ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ: 3 - 12 ਮਹੀਨ� 
ਤੈਨਾਤੀ: ਿਬਜਲਈ ਅੱ ਪਗ�ੇਡ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਣ 6 - 48 ਮਹੀਨ� ਤੈਨਾਤੀ: ਵਾਹਨ 
ਏਕੀਕਰਨ 1 - 3 ਮਹੀਨ� 

 ਹੋਰ ਸਵਾਲ:: 
ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜ� ਬਜਟ ਿਕਵ
ਕੋਟ? ਸਮ�? 

Source: Noun Project Annette Spithoven 

ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ? ਿਨ�ਜੀ ਜ� ਸਰਕਾਰੀ? ਬ 



$350,000 

$300,000 

(I) $250 000 :, . 
> 
+-' $200,000 
C 
(I) 
<I) 

~ $150 000 a_ • 

1v 
Z $100,000 

$50,000 

$D 
Diesel 

■ Netvehicle cost and residual (A) 

■ Other (D) 

D 

C 

B 

A 

Battery-e lectric Hydrogen Fuel Cel l 

■ Net Fuel minus LCFS (B) ■ Main tenan ce and Mid li fes (C) 

■ EV Infrast ructure (E) 

  
         

        

  
    

� 
22 ਲਾਗਤ ਤੁਲਣਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ 

2024 ਸ਼� ੈੇਣੀ 5 ਿਡਲੀਵਰੀ ਵਨ 12 ਸਾਲ� ਲਈ ਪ ਤੀ ਸਾਲ 26,000 ਮੀਲ ਚੱ ਲੀ ਹੈ 
ਕੱੁ ਲ ਲਾਗਤ: ਡੀਜ਼ਲ $274,462; ਬਟਰੀ ੈ $202,631; ਇੰ ਧਨ ਸੈ�ਲ $334,245 

ਧਾਰਨਾਵ�: $.15/kWh 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਿਡਪੂ ਚਾਰਿਜੰ ਗ; ਕੁਸ਼ਲਤਾ: ਡੀਜ਼ਲ 13.8 mpg, ਿਬਜਲਈ 1.3 
ਮੀਲ/kWh; ਰੱਖ-ਰਖਾਵ: ਡੀਜ਼ਲ $.31/ਮੀਲ, ਿਬੱਜਲਈ $.23/ਮੀਲ; LCFS ਕ�ੈਿਡਟ ਮੁੱ ਲ $.17/kWh 
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23 ਲਾਗਤ� ਅਤੇ ਿਵੱ ਤ 

 ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਕੱਲੁ ਲਾਗਤ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 
 ਤੁਸ� ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ� ਲਈ ਿਵੱਤ ਿਕਵ� ਿਦਓਗੇ? 

o ਵਾਹਨ ਦੇ ਇੰ ਸੈਨਿਟਵ – HVIP, VW, Moyer 
o ਬਿਨਆਦੀ ਢ�ਚ ੁ  ੇਦੇ ਇੰ ਸੈਨਿਟਵ - ਸਹੂਲਤ�, Cal eVIP, CalCAP ਲੋਨ 

o ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਤ� - ਦਰ ਦੀਆ ਂਗਣਨਾਵ� 
o ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਇੰਧਨ ਿਮਆਰ (LCFS) - ਔਫਸ�ੈਟ ਇੰਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 

 ਿਵੱਤ ਅਤੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਦੇ ਿਵਚਾਰ 
o ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣੋ 

o ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ 

C 
Source: Creative 



     

     

      
       

     

       
      

24 ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੰ ਖੇਪ ਗਾਈਡ ਦਾ ਸਾਰ�ਸ਼ 

ਕਦਮ 1 – ਪੱ ੁਛਿਗੱ ਛ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਟੀਮ ਬਣਾਓ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੰ ੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। 
-

ਕਦਮ 2 – ਵਾਹਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ,ੋ ਯਾਰਡ/ਚਾਰਿਜੰਗ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। 
ਕਦਮ 3 - ਇੰ ਧਨ ਭਰਾਈ, ਤਨਾਤੀ ਕਰਨ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਛੋ ੱੈ ਟ� ਲਈ ਇਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ। 

ਕਦਮ 4 – ਇੰ ਜੀਨੀਅਿਰੰ ਗ ਿਡਜ਼ਾਈਨ, ਲਾਗਤ�, ਇਜਾਜ਼ਤ� ਨੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਕਦਮ 5 – ਬੁਿਨਆਦੀ 
ਢ�ਚਾ 
ਬਣਾਓ। 

ਕਦਮ 6 – ਚਾਰਜਰ ਸਾਈਨ-ਔਫ਼ ਦੇ ੱ ੇਨਾਲ ਟਰਕ ਿਡਲੀਵਰੀ ਦਾ ਮਲ ਕਰੋ। ਕਦਮ 7 -
ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਵ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰ ੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। 
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ਤੁਹਾਡਾ ਧਨਵਾਦ ! 
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