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ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮੀਸ਼ਨ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਭਿਵਖ ਦਾ ਹਲੱ

• ਨਾਕਸ (NOx) ਅਤੇ 
ਜੀਐਚਜੀ(GHG) ਦੀ
ਬਹਤੁਾਤ ਨੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ
ਯੋਜਨਾਵ�

• ਮੱੁਖ ਰਣਨੀਤੀਆ
• ਜ਼ੀਰ-ੋਿਨਕਾਸੀ ਹਰ ਜਗ�ਾ ਸੰਭਵ ਹੇ
• ਹਰ ਜਗ�ਾ ਵਧੇਰੇ ਇਧੰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ 

ਸਾਫ਼ ਬਲਨ
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CARB ਟਸ ੂ ਦ ਮਯਨ
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ਕੋਈ-ਿਨਕਾਸੀ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀ ਂ

ੜਲ�  ਆੰਦ ਨਲਬ ਫ਼ਾਸ ਰੇਧਵ



ਜੀਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸ਼ਟਲ
• ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ਦੁਾ 2019
• 2035 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜੀਈ ਬੇੜੇ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
• ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸ਼ਟਲ ਬੇੜੇ
• 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵਚ ਸਥਾਨ�ਤਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਈ
• ਜੀਈਵੀ ਮੀਲਪੱਥਰ ਲੋੜ�

• 2027 ਤੱਕ ਬੇੜੇ ਦਾ 33%
• 2031 ਤੱਕ ਬੇੜੇ ਦਾ 66%
• 2035 ਤੱਕ ਬੇੜੇ ਦਾ 100%
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ਇਨੋਵੇਿਟਵ ਕਲੀਨ ਟਰਾਂਿਜਟ
• 2018 ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦਤੱੀ ਗਈ
• ਟੀਚਾ: 2040 ਤਕ ਸੰਪੂਰਨ ZE ਫਲੀਟ ਤਬਦੀਲੀ
• ਵੱਡੀ ਟ�ਾਂਿਜ਼ਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ZE 

ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
• 2023 ਨੰੂ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 25%
• 2026 ਨੰੂ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 50%
• 2029 ਨੰੂ ਸ਼ੂਰਆੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 100%

• ਛੋਟੀਆਂ ਫਲੀਟਾਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰਆੂਤ
• ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਿਬਲਟ ਇਨ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕ�ਿੈਡਟ
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ੳਨਤ ਸਾਫ਼ ਟਰੱਕ (ACT)
• ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ 2020
• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ

ਿਵਕਰੀ ਦਾ ਪ�ੀਸ਼ਤ ਜੀਈਵੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ,ੈ ਜੋ
2024 (5-9%) ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ 2035+ (40-
75%) ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ

• ਪ�ੀਸ਼ਤਤਾ ਵਾਹਨ ਸ਼ੇਣੀ ਦੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ
• ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਿਬ੍ਡਸ (NZEV) ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਕੇ੍ਿਡਟ

• ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਰੈਕਟਰ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
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ਕਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀ ਂਹੈ…
• ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਐਕਟ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੋਟਰ

ਵਾਹਨ ਿਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
• ਅਪਣਾਏ ਗਏ ZEV ਿਨਯਾਮਕ

• ਉਨੱਤ ਸਾਫ ਕਾਰਾਂ: 12 ਰਾਜ
• ਉਨੱਤ ਸਾਫ ਟਰੱਕ: 6 ਰਾਜ

• ਦਰਿਮਆਨੀ- ਅਤੇ ਹੈਵੀ-ਿਡਊਟੀ ZEV ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ
• 17 ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ D.C.
• ਿਕਊਬੇਕ ਸੂਬਾ, ਕੈਨੇਡਾ
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ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ
ਅਪ�ੈਲ 2022
ਿਵੱਚ ਅਪਡੇਟ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ



ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਿਵੱਚ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ZEVs
2B-3

(8,501 – 14,000 lbs.)
4-5

(14,001-19,500 lbs.)
6-7

(19,501 – 33,000 lbs.)
8

(>33,000 lbs.)

ਵਪ
ਾਰ
ਕ
ਵਾ
ਹਨ

ਸ਼ਰੇਣੀ

8ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ ਅਪ�ੈਲ 2022 ਿਵੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ



ਜ਼ੀਰੋ-ਇਿਮਸ਼ਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਪਾਰਕ
ਉਪਲਬਧਤਾ

• ਹੁੰਡਈ XCIENT • ਿਨਕੋਲਾ ਵਨ/ਟੂ
• ਟੇਸਲਾ ਸੈਮੀ

• ਿਨਕੋਲਾ TRE
• ਪੀਟਰਿਬਲਟ 579
• SEA ਕੈਸਕੇਡੀਆ
• ਵੋਲਵੋ VNR ਇਲਕਿਟ�ਕ

• BYD 8TT
• ਫ�ੇਟਲਾਈਨਰ ਈਕੈਸਕੇਡੀਆ
• ਕੇਨਵਰਥ T680E
• ਲਾਯਨ ਇਲਕਿਟ�ਕ LION8

2022 2023ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ

9ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ ਅਪ�ੈਲ 2022 ਿਵੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ



ਕਈ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ZEV ਚੈੱਸੀ

ਲਾਯਨ8
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ਉਨਤ ਸਾਫ਼ ਬੇੜ ਦੀ ਰਪ-ਰੇਖਾੱ ੇ ੂ

11

• ਸ਼ੁਰਆਤੂ ੀ ਿਧਆਨ ਉਚੱ ਿਪਹਲ ਵਾਲੇ ਿਨਜੀ ਬੜੇ , ੇ ਡਰੇਏਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇੜੇ
• $50 ਿਮਲੀਅਨ ਜਾ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ

ਕੰਪਨੀਆ
• 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆ

• ਵਾਹਨ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨ ਭਾਰ ਦੀ ਰੇਿਟੰਗ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ਹਦਾ ਹੈ >8,500
ਪ�ਡ

ੂ ੁੰ

• ਪ੍ਸਤਾਵ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾ-ਸੀਮਾ 2024 - 2042ੂ ਂ
• ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਿਨਕਾਸੀ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਿਵਚ ਯੋਗਦਾਨ

ਪਾਉਦਂਾ ਹੈ
ੱ

• ਸਾਫ਼ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਉਨਤੱ  ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ



ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
• ਬ੍ੂਸ ਟੁਟਰ ਨੰੂ : Bruce.Tuter@arb.ca.gov ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
• CARB ਦੀ ੳਨਤ ਸਾਫ਼ ਬੇੜੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ :

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/advanced-clean-fleets

• HVIP ਵੈ�ਬਸਾਈਟ : https://californiahvip.org/
• CALSTART ਵੈ�ਬਸਾਈਟ : https://calstart.org/
• CALSTART’s ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋਦਾ ਜ਼ੀਰੋ-ਿਨਕਾਸੀ ਇੰਵ�ਟਰੀ (ZETI) ਟੂਲ

ਵਰਜਨ 5.9. ਵਰਜਨ :
https://globaldrivetozero.org/tools/zero-emission-technology-inventory/
ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
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