ਬਿਜਲਈ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਜੀਓ
ਬੀਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਬਿਜਲਈ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਅਸਾਨ ਹੈ| ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ
ਤਟ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਵਿੱ ਚ, ਬਿਜਲਈ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ;
ਇਹ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵੀ ਹੈ|

ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ|

ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹਨ|

ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਨ|

ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ| ਬੈਲਟਾਂ ਤੇ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗਾਂ,
ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੋਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਸਾਂਭਸੰ ਭਾਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ, ਚਾਰਜਿੰ ਗ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਭਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ
ਤਕਰੀਬਨ 75% ਘੱ ਟ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ| ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ|

ਸਿਰਫ ਵਿਲਾਸਮਈ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰ ਚ ਵਿੱ ਚ ਹਨ|
ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੇਂਡੂ
ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਚਾਰਜਿੰ ਗ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ| ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ
ਨਹੀਂ; ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲੋ |

ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ
ਰਹੇ ਹੋਵ|ੋ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਚਾਰਜ
ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋਵੋ| ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰ ਗੀ
ਆਈਡਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਹੀਟ ਕਰੋ| ਬਿਜਲਈ
ਜੀਵਨ ਸਰਲ ਜੀਵਨ ਹੈ|

ਬੀਸੀ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਅੱ ਜ ਹੀ ਦੇਖੋ
ਵਿਭਿੰ ਨਤਾ - ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ! ਹੁਣ ਬਿਜਲਈ ਪਰਵਾਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਐਸ ਯੂ ਵੀਜ਼ ਵੀ ਹਨ| ਬਿਜਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ
ਹੈਚਬੈਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ| ਵਿਕਲਪ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ| ਅਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ !
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਹਨ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ| ਚਾਰਜਿੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਹਰ ਦਮ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬੀਸੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱ ਚ ਲੰਬੇ
ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|
ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਮੇਕ & ਮਾਡਲ ਦੇਖੋ

ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਗੋ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ

ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ
ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ
- ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ|
ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਵੀਆਂ ਹਨ (ਪਰ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਨਹੀਂ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ 1890 ਵਿੱ ਚ ਬਣੀ ਸੀ); ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ,
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ| ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ
ਨਹੀਂ ਹੋ| ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ
ਹੋਵੇ|

ਜਿੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ...

ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ
ਮਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ|

ਬੀਸੀ ਵਿੱ ਚ ਚਾਰਜਿੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ|

ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰ ਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਲਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵੀ|
ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ|

ਬੀਸੀ ਵਿੱ ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਇੰ ਨੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੈਸ ਵਾਲੀਆਂ
ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵ|ੇ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ
ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਇੱ ਥੇ ਬੀਸੀ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ|

ਬੀਸੀ ਵਿੱ ਚ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰ ਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਾਰੇ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ:
ਚਾਰਜਿੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ
ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਗੋ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਰ ਛੋਟ

ਬੀਸੀ ਵਿੱ ਚ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ:
ਕੈਨਡਾ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹੱ ਲ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ
ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਕਾਸ ਖੋਜ
ਬੀਸੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੰ ਪਨੀ, ਰੀਟ੍ਰੀਵਟੇਕ

ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਦੂਰ ਤੱ ਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|

ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ|

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ 300-600 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਰਜ
ਹੈ ( ਸੰ ਦਰਭ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 50 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ
ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ)| ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਊਟਲੈ ੱਟ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੈ|
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦਮ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਣੇ-ਬਣੇ
ਦੇ ਚਲਦੇ|

ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਸਸਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਬੈਲਟਾਂ ਜਾਂ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਬਦਲਣੇ
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦ,ੇ ਅਤੇ ਹੋਜ਼ ਤੇ ਫਲੁਈਡ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਵੀ ਨੂੰ
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਗੈਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਘੱ ਟ ਹੈ|

ਚਾਰਜਿੰ ਗ ਤੇ ਰੇਂਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ:

ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ:

ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਈਵੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰ ਗ

ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਕੀਮਤ

ਚਾਰਜਿੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ
ਚਾਰਜਿੰ ਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ

ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ

ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਚੱ ਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ|

ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਲੋ ਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|

ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੰਡੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸਰਦੀ ਜਿੰ ਨੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ|
ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱ ਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਇੰ ਜਣ ਸਰਦੀਆਂ
ਵਿੱ ਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ| ਇਹ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਚਾਲੂ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੀ ਮਹਿੰ ਗੀ ਆਈਡਲਿੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ
ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|

ਬੀਸੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਏਮਿਸ਼ਨ -ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ੀਰੋ - ਏਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ
ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਟਰੱ ਕ ਅਤੇ ਐਸਯੂਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਭਵਿੱ ਖ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਜਲਈ
ਹੈ|

ਸਰਦੀ ਵਿੱ ਚ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ:

ਬੀਸੀ ਵਿੱ ਚ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ:

ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱ ਚ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ

ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਮਾਡਲ

ਬੀਸੀ ਵਿਚ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਦੀਆਂ

ਜ਼ੀਰੋ-ਨਿਕਾਸ ਵਾਹਨ ਐਕਟ
ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਗੋ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਿਕ

ਐਫ ਏ ਕਿਉਜ਼
ਇੱ ਕ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰ ਕਿੰ ਨੀ ਦੂਰ ਤੱ ਕ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਆਧੁਨਿਕ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 300 ਤੋਂ 600 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਤੱ ਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ
ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਚਾਰਜਿੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲੇ ਈ 100 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੇ ਆਪਸੀ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹਨ|

ਕੀ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ
ਚਲਾਉਣ ਲਾਇਕ ਤੇਜ਼ ਹਨ?

ਬਿਲਕੁਲ! ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱ ਧ ਟੋਰਕ ਅਤੇ ਝਟਪਟ ਪਾਵਰ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ
ਬਦਨਾਮ ਹਨ| ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਫ਼ੁਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ
ਹੋ ਜਾਓਗੇ| ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱ ਲ ਦੱ ਬੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ| ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ!

ਇੱ ਕ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ
ਤੇ ਕਿੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ
ਚਾਰਜਿੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ| ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਤਿੰ ਨ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਲੈ ਵਲ 3
ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਲਪ ਹੈ| ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰ ਟ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ (DCFC) ਜਾਂ ਟੇਸਲਾ ਦੇ
ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਸੁਪਰ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ| ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ
ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ|
ਔਸਤਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਤੋਂ 100% ਤੱ ਕ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱ ਕ ਘੰ ਟਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਤੇਜ਼
ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਏ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ| ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 20 ਤੋਂ 30 ਮਿੰ ਟ ਤੱ ਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱ ਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ
ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|
ਲੈ ਵਲ 2
ਇਹ ਚਾਰਜਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ, ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪਾਏ
ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਛੱ ਡਦੇ ਹੋ| ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰ ਟਾ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ|
ਲੈ ਵਲ 1
ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ «ਟ੍ਰਿਕਲ ਚਾਰਜਰ» ਤਾਰ
ਅਤੇ ਆਮ 110v ਦੇ ਕੰ ਧ ਵਾਲੇ ਆਊਟਲੈ ੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ| 8 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰ ਟੇ ਦੀ
ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੰ ਮ ਤੇ ਜਾਂ ਘਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰ ਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ
ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਮੈਨੰ ੂ ਚਾਰਜਿੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱ ਥੇ ਮਿਲ
ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਬੀਸੀ ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ| ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
ਚਾਰਜਿੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ| ਇਹ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ,
ਚਾਰਜਿੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਖਣ ਦਿੰ ਦੇ
ਹਨ|

#ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਜੀਓ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਪਾਏਦਾਰ ਸਵਾਰੀ
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|."
- ਪੌਲ | ਈਵੀ ਮਾਲਕ
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 $4.50 ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ
ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸੋਲੀਨ ਰੇਂਜ ਏਕ੍ਸਟੈਂਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ|

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|

ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਸਰੋਤ
ਇਮੋਟਿਵ ਕਮਿਊਨਟੀ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਗੋ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇਮੋਟਿਵ ਕਮਿਊਨਟੀ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਕਮਿਊਨਟੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ
ਫੰ ਡਿੰ ਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੋਟਿਵ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ
(ਈਵੀ) ਪਹੁੰ ਚ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ|

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਗੋ
ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ
ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ
ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲਾਭਾਂ ਕਾਰਨ
ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ|

ਬੀਸੀ ਹਾਈਡਰੋ

ਫੋਰਟਿਸ ਬੀਸੀ

ਪਾਵਰ ਸਮਾਰਟ ਬਣੋ| ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ
ਮਲਕੀਅਤ, ਚਾਰਜਿੰ ਗ, ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ
ਬੀਸੀ ਹਾਈਡਰੋ ਦੀ ਗਾਈਡ ਦੇਖ|ੋ

ਫੋਰਟਿਸ ਬੀਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱ ਚ
ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਊਰਜਾ
ਸਰੋਤ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ|

ਪਲੱਗ ਇਨ ਬੀਸੀ

ਚਾਰਜਿੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭੋ

ਪਲੱਗ ਇਨ ਬੀਸੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਬੇਸਿਨ
ਕਾਉਂਸਿਲ ਦਾ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਕਮਿਊਨਟੀ ਗਰੁੱ ਪ ਅਤੇ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਹ
ਪਲੱਗ-ਇਨ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱ ਚ ਚਾਰਜਿੰ ਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ|

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਰ, ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਭਾਲ ਕਿੱ ਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਚਾਰਜ
ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ|

