
ਬਿਜਲਈ ਬਿੰਦਗੀ ਜੀਓ
ਬੀਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਬਬਜਲਈ ਹੋਣਾ ਪਬਹਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਤੇ  ਬਿਆਦਾ 
ਅਸਾਨ ਹੈ| ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਹਰ ਬਵੱਚ ਰਬਹੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤ,ੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ 
ਤਟ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਬਵੱਚ, ਬਬਜਲਈ ਿਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਬਸਰਫ ਮੁਮਬਿਨ ਹ;ੈ
ਇਹ ਆਰਾਮਦਾਇਿ ਵੀ ਹ|ੈ

ਬਬਜਲਈ ਿਾਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ|

ਸੱਚਮੁੱ ਚ| ਬੈਲਟਾਂ ਤੇ ਸਪਾਰਿ ਪਲੱਗਾਂ,
ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਗਿੋਸਟ ਤੋਂ ਬਬਨ੍ਹ ਾਂ, ਸਾਂਭ-
ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹ|ੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਹੀ, ਚਾਰਬਜੰਗ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਭਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ 
ਤਿਰੀਬਨ 75% ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ| ਬਬਜਲਈ ਿਾਰਾਂ ਆਰਬਿਿ ਸਮਝ-
ਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਿ ਹਨ|

ਬਬਜਲਈ ਿਾਰਾਂ ਹਰ ਬਿਸੇ ਲਈ ਹਨ|

ਬਸਰਫ ਬਵਲਾਸਮਈ ਿਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਬਬਜਲਈ ਿਾਰਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰ ਚ ਬਵੱਚ ਹਨ|
ਸ਼ਬਹਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੇਂਡੂ 
ਿਬਮਊਬਨਟੀਆਂ ਬਵੱਚ ਵੀ ਚਾਰਬਜੰਗ 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ| ਬਸਰਫ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ 
ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿੰਮ ਬਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ 
ਨਹੀਂ; ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਬਨਿਲੋ|

ਬਬਜਲਈ ਿਾਰਾਂ ਸੁਬਵਧਾਜਨਿ ਹਨ|

ਘਰ ਬਵੱਚ ਹੀ ਚਾਰਜ ਿਰ,ੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ 
ਰਹੇ ਹੋਵ|ੋ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਚਾਰਜ 
ਿਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਿਰ ਰਹੇ 
ਹੋਵੋ| ਨੁਿਸਾਨਦਾਇਿ ਅਤੇ ਮਬਹੰਗੀ 
ਆਈਡਬਲੰਗ ਤੋਂ ਬਬਨ੍ਹ ਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਬਦਨਾਂ 
ਬਵੱਚ ਿਾਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰੀਹੀਟ ਿਰ|ੋ ਬਬਜਲਈ 
ਜੀਵਨ ਸਰਲ ਜੀਵਨ ਹ|ੈ

ਿੀਸੀ ਬਿੱਚ ਉਪਲਿਧ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖੋ

ਬਵਬਭੰਨਤਾ - ਹੁਣ ਆ ਗਈ  ਹੈ! ਹੁਣ ਬਬਜਲਈ ਪਰਵਾਬਰਿ ਿਾਰਾਂ ਤੇ ਬਬਜਲਈ ਐਸ ਯੂ ਵੀਿ ਵੀ ਹਨ| ਬਬਜਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਬਜਲਈ 
ਹੈਚਬੈਿ ਵੀ ਬਮਲਦੀਆਂ ਹਨ| ਬਵਿਲਪ ਹੈਰਾਨੀਜਨਿ ਹਨ| ਅਤੇ ਉਿਸਾਉਣ ਵਾਲੇ!

ਇਸ ਨਾਲ ਿੋਈ ਫਰਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਬਿਸ ਬਿਸਮ ਦਾ ਵਾਹਨ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਬਬ੍ਰਬਟਸ਼ ਿੋਲੰਬੀਆ ਬਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਿੋਈ ਨਾ ਿੋਈ ਬਬਜਲਈ ਿਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹ|ੈ ਚਾਰਬਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਹਰ ਦਮ ਫੈਲ ਬਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬੀਸੀ ਸੂਬੇ ਬਵੱਚ ਲੰਬੇ 
ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|

ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਮੇਿ & ਮਾਡਲ ਦੇਖੋ ਿਲੀਨਬੀਸੀ ਗੋ ਇਲੈਿਬਟ੍ਰਿ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ

https://www.plugshare.com/
http://www.emotivebc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Electric-Vehicles-in-BC.pdf
http://www.emotivebc.ca/wp-content/uploads/2021/01/EVs-in-BC-PUNJABI.pdf
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pa&u=https://goelectricbc.gov.bc.ca/#rebates


ਉਹ ਸਭ ਿੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਦੀ ਵੀ 
ਬਬਜਲਈ ਿਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ 
- ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ|

ਬਬਜਲਈ ਿਾਰਾਂ ਿਾਫ਼ੀ ਨਵੀਆਂ ਹਨ (ਪਰ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਨਹੀਂ, 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਬਹਲੀ 1890 ਬਵੱਚ ਬਣੀ ਸੀ); ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਚ-
ਬਲਤ ਹੋਣ ਬਵੱਚ ਿੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਬਗਆ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ| ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ 
ਨਹੀਂ ਹ|ੋ ਬਬਜਲਈ ਿਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ 
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਿੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ 
ਹੋਵੇ|

ਬਜੰਨਾ ਬਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ...

ਬਬਜਲਈ ਿਾਰਾਂ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਦਮ 
ਬਮਲਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਿਰ ਹਾਂ|

ਬੀਸੀ ਬਵੱਚ ਚਾਰਬਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਧ ਬਰਹਾ ਹ|ੈ
ਜਨਤਿ ਚਾਰਬਜੰਗ ਨੈੱਟਵਰਿ ਪੂਰੇ ਬਬ੍ਰਬਟਸ਼ ਿੋਲੰਬੀਆ ਬਵੱਚ ਿਾਫ਼ੀ ਫੈਬਲਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਬਰਹਾ ਹੈ - ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਬਿਆਂ ਬਵੱਚ ਵੀ| 
ਬਬਜਲਈ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਿਦੀ ਵੀ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ|

ਿੀਸੀ ਬਿੱਚ ਬਿਜਲਈ ਿਾਹਨ ਚਾਰਬਜੰਗ ਦੀ ਸੁਬਿਧਾ ਿਾਰੇ 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰ:ੋ

ਚਾਰਬਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਿਰੋ

ਿਲੀਨਬੀਸੀ ਗੋ ਇਲੈਿਬਟ੍ਰਿ ਚਾਰਜਰ ਛੋਟ

ਬਬਜਲਈ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ|
ਬੀਸੀ ਬਵੱਚ, ਬਿਆਦਾਤਰ ਬਬਜਲੀ ਨਬਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹ|ੈ ਬਬਜਲਈ ਿਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਿਾਰਗਰ ਹਨ ਬਿ ਉਹ ਗੈਸ ਵਾਲੀਆਂ 
ਿਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਬਸ਼ਤ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਬਜਲੀ ਪੈਦਾ 
ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵ|ੇ ਬਬਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਬਨਿਾਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਇੱਿੇ ਬੀਸੀ ਬਵੱਚ ਹੀ ਰੀਸਾਈਿਲ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ|

ਿੀਸੀ ਬਿੱਚ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਉੱਤੇ ਪਭ੍ਾਿ ਿਾਰੇ 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰ:ੋ

ਿੈਨਡਾ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਬਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਬਜਲਈ ਵਾਹਨ
ਇਲੈਿਬਟ੍ਰਿ ਿਾਰ ਬਨਿਾਸ ਖੋਜ

ਬੀਸੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਿਬਲੰਗ ਿੰਪਨੀ, ਰੀਟ੍ਰੀਵਟੇਿ 

https://www.plugshare.com
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pa&u=https://goelectricbc.gov.bc.ca/#rebates
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pa&u=https://policyoptions.irpp.org/magazines/july-2018/electric-vehicles-as-part-of-canadas-climate-change-solution/
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pa&u=https://pluginbc.ca/electric-vehicles-and-emissions/
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pa&u=https://www.retrievtech.com/
https://youtu.be/-XIt2qcPLLM
https://youtu.be/nWUzRfTGbT4


ਬਬਜਲਈ ਿਾਰਾਂ ਦੂਰ ਤੱਿ ਜਾ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ|
ਬਿਆਦਾਤਰ ਬਬਜਲਈ ਿਾਰਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ 300-600 ਬਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਰਜ 
ਹੈ ( ਸੰਦਰਭ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਿ ਰੋਿਾਨਾ ਔਸਤਨ 50 ਬਿਲੋਮੀਟਰ 
ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ)| ਇਹ ਬਿਸੇ ਵੀ ਬਬਜਲੀ ਦੇ ਆਊਟਲੈੱਟ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਹੋ 
ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹ|ੈ
ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਿੇ, ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਤੇਿ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦਮ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਣੇ-ਬਣੇ 
ਦੇ ਚਲਦੇ|

ਚਾਰਬਜੰਗ ਤੇ ਰੇਂਜ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰ:ੋ
ਬੀ ਸੀ ਬਵਚ ਰੋਿਾਨਾ ਈਵੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਬਵੰਗ

ਚਾਰਬਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਿਰੋ 
ਚਾਰਬਜੰਗ ਦੀ ਬਬੁਨਆਦ

ਬਬਜਲਈ ਵਾਹਨ ਤੁਹਾਡ ੇਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ|
ਬਬਜਲਈ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਸਸਤੇ ਹਨ, ਬਿਉਂਬਿ ਇਹਨਾਂ ਬਵੱਚ ਿੋਈ ਬੈਲਟਾਂ ਜਾਂ ਸਪਾਰਿ ਪਲੱਗ ਬਦਲਣੇ 
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦ,ੇ ਅਤੇ ਹੋਿ ਤੇ ਫਲੁਈਡ ਵੀ ਿੋੜ੍ਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਵੀ ਨੰੂ 
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਬਜਲੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਗੈਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ 
ਘੱਟ ਹ|ੈ

ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰ:ੋ

ਮਲਿੀਅਤ ਦੀ ਿੱੁਲ ਿੀਮਤ

ਬਬਜਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਮਲਿੀਅਤ

ਬਬਜਲਈ ਵਾਹਨ ਸਰਦੀਆਂ ਬਵੱਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਤਆਰ ਹਨ|
ਹਾਲਾਂਬਿ ਠੰਡੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਬਬਜਲਈ ਿਾਰਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਿਰ 
ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸਰਦੀ ਬਜੰਨੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ|
ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਿੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਬਬਜਲੀ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ ਸਰਦੀਆਂ 
ਬਵੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਲੱਬਗਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਰਦ|ੇ ਇਹ ਹਰ ਸਬਿਤੀ ਬਵੱਚ ਚਾਲੂ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੀ ਮਬਹੰਗੀ ਆਈਡਬਲੰਗ ਿੀਤ ੇਬਬਨ੍ਹ ਾਂ 
ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ|ੋ

ਸਰਦੀ ਬਿੱਚ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਿਾਰੀ ਿਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰ:ੋ

ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਬਵੱਚ ਬਬਜਲਈ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਿ

ਬੀਸੀ ਬਵਚ ਇਲੈਿਬਟ੍ਰਿ ਸਰਦੀਆਂ

ਬਬਜਲਈ ਿਾਰਾਂ ਲੋਿਬਪ੍ਰਯ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|

ਬੀਸੀ ਦੇ ਿੀਰੋ ਏਬਮਸ਼ਨ -ਵਹੀਿਲ ਐਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਿੀਰੋ - ਏਬਮਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹ,ੈ ਬਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿ ਪ੍ਰਮਾਬਣਤ 
ਬਬਜਲਈ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਬਸ਼ਪਾਂ ਦੀ ਬਗਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਿ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਡਿਾਈਨ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ 
, ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਟਰੱਿ ਅਤੇ ਐਸਯੂਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਬਮਲ ਹਨ| ਭਬਵੱਖ ਿਾਫ਼ੀ ਬਬਜਲਈ 
ਹੈ|

ਿੀਸੀ ਬਿੱਚ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਿਧਤਾ ਿਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰ:ੋ

ਬਬਜਲਈ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਮਾਡਲ 

ਿੀਰ-ੋਬਨਿਾਸ ਵਾਹਨ ਐਿਟ

ਿਲੀਨਬੀਸੀ ਗੋ ਇਲੈਿਬਟ੍ਰਿ

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pa&u=https://pluginbc.ca/electric-vehicles-and-daily-driving-in-bc/
https://www.plugshare.com/
https://pluginbc.ca/charging/
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pa&u=https://www.moneysense.ca/spend/shopping/auto/are-electric-vehicles-the-new-economy-cars/
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pa&u=https://evcalculator.bchydro.com/
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pa&u=https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/electric-vehicles-cold-weather-canada-1.4996501
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqDZH1HLKou9afnxMrOkFRWPsgZ8DUkNa
http://www.emotivebc.ca/wp-content/uploads/2021/01/EVs-in-BC-PUNJABI.pdf
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pa&u=https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/electricity-alternative-energy/transportation-energies/clean-transportation-policies-programs/zero-emission-vehicles-act
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pa&u=https://goelectricbc.gov.bc.ca/
https://youtu.be/9D3QszpF09A
https://youtu.be/5EHyGJdPR_8
https://youtu.be/V0GjKitQYL8
https://youtu.be/6Z4Ss2TgV3I


ਿੀ ਬਬਜਲਈ ਿਾਰਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ 
ਚਲਾਉਣ ਲਾਇਿ ਤੇਿ ਹਨ?

ਇੱਿ ਬਬਜਲਈ ਿਾਰ ਨੰੂ ਚਾਰਜ ਿਰਨ 
ਤੇ ਬਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਮੈਨੰੂ ਚਾਰਬਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਿੇ ਬਮਲ 
ਸਿਦੇ ਹਨ?

ਐਫ ਏ ਬਿਉਿ

ਇੱਿ ਬਬਜਲਈ ਿਾਰ ਬਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਿ 
ਜਾ ਸਿਦੀ ਹ?ੈ

ਆਧੁਬਨਿ ਬਬਜਲਈ ਿਾਰਾਂ ਬਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 300 ਤੋਂ 600 ਬਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ 
ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹ,ੈ ਬਿ ਚਾਰਬਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਿਰਨ 
ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਿਤੇ ਬਵਰਲੇ ਈ 100 ਬਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਪਸੀ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹਨ| 

ਬਬਲਿੁਲ! ਬਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਟੋਰਿ ਅਤੇ ਝਟਪਟ ਪਾਵਰ ਡਬਲਵਰੀ ਲਈ 
ਬਦਨਾਮ ਹਨ| ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਿ ਬਬਜਲੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਫ਼ਰੁਤੀ ਦੇਖ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ 
ਹੋ ਜਾਓਗ|ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤ ੇਬਪਛਾਂਹ ਵੱਲ ਦੱਬੇ ਜਾਓਗ,ੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਪਾਸ ਿਰਨ 
ਬਵੱਚ ਿੋਈ ਮੁਸ਼ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ| ਵਾਅਦਾ ਬਰਹਾ!

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਬਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦੇ 
ਚਾਰਬਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹ|ੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਬਜਲਈ ਵਾਹਨ ਬਤੰਨ 
ਤਰੀਬਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ:
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ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਿ ਬਵਿਲਪ ਹ|ੈ ਇਸ ਨੰੂ ਡਾਇਰੈਿਟ ਿਰੰਟ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ (DCFC) ਜਾਂ ਟੇਸਲਾ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਬਵੱਚ ਸੁਪਰ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਿਬਹੰਦੇ ਹਨ| ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਿਈ ਪਬਹਲੂਆਂ ਤੇ 
ਅਧਾਬਰਤ ਹ,ੈ ਬਜਵੇਂ ਬਿ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਆਿਾਰ ਅਤੇ ਿਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ| 
ਔਸਤਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਤੋਂ 100% ਤੱਿ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਰੀਬਨ ਇੱਿ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਤੇਿ 
ਚਾਰਜ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਏ ਵੀ ਬਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ|ੈ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਬਿ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਿਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 20 ਤੋਂ 30 ਬਮੰਟ ਤੱਿ ਸੀਬਮਤ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਇੰਤਿਾਰ 
ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਿ,ੇ ਬਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚਾਰਜ ਿਰਨ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹ|ੈ 

ਲੈਵਲ 2 

ਇਹ ਚਾਰਜਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ, ਿੰਮ ਦੀਆਂ ਿਾਂਵਾਂ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਿਬਮਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਬਵੱਚ ਪਾਏ 
ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਅਬਜਹੀਆਂ ਿਾਂਵਾਂ ਬਜੱਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਛੱਡਦੇ ਹ|ੋ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 30 ਤੋਂ 40 ਬਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ| 
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ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜਰ, ਜੋ ਬਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ «ਬਟ੍ਰਿਲ ਚਾਰਜਰ» ਤਾਰ 
ਅਤੇ ਆਮ 110v ਦੇ ਿੰਧ ਵਾਲੇ  ਆਊਟਲੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹ|ੈ 8 ਬਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ 
ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰੀਿਾ ਿੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਘਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਰੋਿਾਨਾ ਦੀ ਡਰਾਈਬਵੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 
ਵਰਬਤਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹ|ੈ

ਬੀਸੀ ਬਵੱਚ ਹਰ ਿਾਂ ਤ|ੇ ਪਬਬਲਿ ਚਾਰਬਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਿਾ ਹੈ 
ਚਾਰਬਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਪ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ| ਇਹ ਐਪ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਸਮ ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਬਦੰਦੇ ਹਨ, 
ਚਾਰਬਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਬਲਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਖਣ ਬਦੰਦੇ 
ਹਨ|



ਪਾਏਦਾਰ ਸਵਾਰੀ
#ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਜੀਓ ਕਹਾਣੀਆਂ 

ਸੈਂਡਰਾ ਅਤੇ ਪੌਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਏਦਾਰ ਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ| ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ 
ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ|

"ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਊਰਜਾ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਗੈਸ ਨਾਲੋਂ 
ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੈ|."

ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀ ਐਮ ਡਬਲਿਊ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਸ ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੀ ਐਮ ਡਬਲਿਊ ਆਈ3 ਵਿਦ ਰੇਂਜ 
ਏਕ੍ਸਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ| ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਈ3 ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਕੈਬਿਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ 
ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ| ਉਹ ਆਈ3 ਦੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੋਰਕ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਏਕ੍ਸਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਦੋ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ 
ਓਨ-ਬੋਰਡ ਜਨੇਰੇਟਰ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|  

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ3 ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਰੇਂਜ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੇਂਜ ਏਕ੍ਸਟੈਂਡਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਪੌਲ ਕਾਰ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਏਦਾਰ ਸਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ 110V ਦੇ ਪਲੱਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ 
ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 2 ਚਾਰਜਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਆਮ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਪੌਲ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤਕਰੀਬਨ V4.50 ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ 
ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸੋਲੀਨ ਰੇਂਜ ਏਕ੍ਸਟੈਂਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ|

- ਪੌਲ | ਈਵੀ ਮਾਲਕ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ, ਵਿਸਲਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਆਪਣੀ ਆਈ3 ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲਈ 
ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸਲਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ| 

ਆਈ3 ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸੈਂਡਰਾ ਅਤੇ ਪੌਲ ਨੇ ਬਿਜਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਵੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹਨ| ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪਾਏਦਾਰ ਸਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿ 
ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ|  

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ #ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਜੀਓ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ emotivebc.ca ਤੇ ਦੱਸੋ|

http://emotivebc.ca


ਬਬਜਲਈ ਵਾਹਨ ਸਰੋਤ 

ਇਮੋਬਟਵ ਿਬਮਊਨਟੀ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇਮੋਬਟਵ ਿਬਮਊਨਟੀ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  
ਬਬ੍ਰਬਟਸ਼ ਿੋਲੰਬੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਿੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹ|ੈ ਇਹ ਿਬਮਊਨਟੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ 
ਸਿਾਨਿ ਸਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਫੰਬਡੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੋਬਟਵ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨ ਬਵੱਚ ਇਲੈਿਬਟ੍ਰਿ ਵਾਹਨ 
(ਈਵੀ) ਪਹੁੰ ਚ ਬਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾ ਹ|ੈ

ਿਲੀਨਬੀਸੀ ਗੋ ਇਲੈਿਬਟ੍ਰਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਬਬ੍ਰਬਟਸ਼ ਿੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦਾ ਿਲੀਨਬੀਸੀ ਗੋ 
ਇਲੈਿਬਟ੍ਰਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 
ਬਬਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਬਿਿ 
ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਿਾਰਨ 
ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਬਹਤ ਿਰਦੇ ਹਨ| 

ਬੀਸੀ ਹਾਈਡਰੋ 

ਪਾਵਰ ਸਮਾਰਟ ਬਣ|ੋ ਬਬਜਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ 
ਮਲਿੀਅਤ, ਚਾਰਬਜੰਗ, ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ 
ਬੀਸੀ ਹਾਈਡਰੋ ਦੀ ਗਾਈਡ ਦੇਖ|ੋ 

ਫੋਰਬਟਸ ਬੀਸੀ 

ਫੋਰਬਟਸ ਬੀਸੀ ਬਬ੍ਰਬਟਸ਼ ਿੋਲੰਬੀਆ ਬਵੱਚ 
ਬਬਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਬਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 
ਬਵੱਚ ਵਾਧਾ ਿਰ ਿੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਿਰੇ ਊਰਜਾ 
ਸਰੋਤ ਤੱਿ ਪਹੁੰ ਚਣ ਬਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾ 
ਹੈ|

ਪਲੱਗ ਇਨ ਬੀਸੀ 

ਪਲੱਗ ਇਨ ਬੀਸੀ ਫਰੇਿਰ ਬੇਬਸਨ 
ਿਾਉਂਬਸਲ ਦਾ ਇੱਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹ,ੈ ਜੋ ਬਿ 
ਸਰਿਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਿਬਮਊਨਟੀ ਗਰੁੱ ਪ ਅਤੇ 
ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਦਾ ਹ|ੈ ਇਹ 
ਪਲੱਗ-ਇਨ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬਬ੍ਰਬਟਸ਼ 
ਿੋਲੰਬੀਆ ਬਵੱਚ ਚਾਰਬਜੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਅਤੇ ਸਬਹਯੋਗ ਬਦੰਦਾ ਹ|ੈ

ਚਾਰਬਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭੋ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਿ ਚਾਰਜਰ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਭਾਲ ਬਿੱਿੇ ਿੀਤੀ ਜਾਵ,ੇ ਅਤੇ ਚਾਰਜ 
ਿਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਬਾਰੇ ਬਸੱਬਖਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ|ੋ

https://pluginbc.ca/outreach/coip/
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pa&u=https://pluginbc.ca/outreach/coip/
https://goelectricbc.gov.bc.ca/
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pa&u=https://goelectricbc.gov.bc.ca/
https://electricvehicles.bchydro.com/?utm_source=direct&utm_medium=301&utm_campaign=old_ev_landing
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pa&u=https://www.bchydro.com/powersmart/electric-vehicles.html
https://www.fortisbc.com/services/sustainable-energy-options/electric-vehicle-charging
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pa&u=https://www.fortisbc.com/services/sustainable-energy-options/electric-vehicle-charging
https://pluginbc.ca/
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pa&u=https://pluginbc.ca/
https://www.plugshare.com/
http://plugshare.com



