
 

 

16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018                                                                                                

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਯੌਰਕ ਰੀਜਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਟਰਕ ਬੱ੍ਸ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ  
ਲਈ ਫੰਟ੍ ੰਗ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਟੀਵਨ ਡੇਲ ਡੁਕਾ (Steven Del Duca), ਮਮਮਨਸਟਰ ਆਫ ਇਕੋਨੋਮਮਕ ਡੈਵਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਐਡਂ ਗਰੋਥ (Minister 

of Economic Development and Growth) ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (Brampton) ਅਤੇ ਯੌਰਕ ਰੀਜਨ (York Region) ਮਵਿੱ ਚ ਬ੍ੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚਿੱ ਲਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਮਟਰਕ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਿੱਜ ਫੰਮਡੰਗ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਨਊਮਾਰਕੀਟ 

(Newmarket) ਮਵਿੱ ਚ ਯੌਰਕ ਰੀਜਨ ਐਡਮਮਮਨਸਟਰੇਮਟਵ ਸੈਂਟਰ (York Region Administrative Centre) ਮਵਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਮ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਨੇ, Canadian Urban Transit Research and Innovation Consortium (CUTRIC) 

(ਕੈਨੇਮਡਅਨ ਅਰਬ੍ਨ ਟਰਾਂਮ਼ਿਟ ਮਰਸਰਚ ਐਡਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਕੋਨਸੋਰਟੀਅਮ) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਵਿੱ ਚ, 2015 ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਅਤੇ 
ਪ੍ਾਲਨ ਮਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਮੁਿੱ ਖ ਟਰਾਂਮ਼ਿਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਣ global first-of-its-kind consortium-based project 
(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਮਹਲਾ ਗਲੋਬ੍ਲ ਕੋਨਸੋਰਟੀਅਮ-ਅਧਾਮਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਹੈ।  

2019 ਤਿੱ ਕ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਕੋਲ ਅਿੱਠ ਇਲੈਕਮਟਰਕ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ (ਮਨਊ ਫਲਾਇਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ (New Flyer Industries) ਵਿੱਲੋਂ ਛੇ ਅਤੇ ਨੋਵਾ ਬ੍ਿੱ ਸ (Nova Bus) 

ਵਿੱਲੋਂ ਦੋ) ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰਮਜੰਗ ਮਸਸਟਮਾਂ (ਏ.ਬ੍ੀ.ਬ੍ੀ. ਗਰੁਿੱ ਪ੍ (ABB Group) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਮਤੰਨ ਅਤੇ ਸੀਮਨਸ (Siemens) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਸਟੈਂਡਰਡਰਾਈ਼ਿਡ ਅਤੇ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇੰਟਰਓਪ੍ਰੇਟੇਬ੍ਲ ਬ੍ੈਟਰੀ ਇਲੈਕਮਟਰਕ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਾਵਰ ਵਾਲੇ ਓਵਰਹੈੈੱਡ ਓਨ-ਰੂਟ ਚਾਰਮਜੰਗ ਮਸਸਟਮਾਂ ਦੀ 
ਮਸੰਗਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਗਲੋਬ੍ਲ ਪ੍ਾਲਬੰ੍ਦੀ (ਮਡਪ੍ਲਾਇਮੈਂਟ) ਹੋਵੇਗੀ। 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਮ਼ਿਟ ਉੱਚ-ਮਕਸਮ ਦੀ ਅਮਜਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਮਸਟੀ 
ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਵਿੱ ਚ ਛਿੱ ਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁਿੱਚੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ (ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ.) (GHG) ਮਨਕਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਮ਼ਿਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਣੇ ਫਲੀਟ ਮਵਿੱ ਚ 422 ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 110 ਼ਿਮੂ (110 Züm) ਬ੍ਿੱਸ ਰੈਮਪ੍ਡ ਟਰਾਂਮ਼ਿਟ 
ਵਾਹਨ। ਼ਿਮੂ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਡੀ਼ਿਲ-ਹਾਈਮਬ੍ਰਡ ਇਲੈਕਮਟਰਕ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੂ੍ਰੇ ਡੀ਼ਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3,500 ਟਨ 
ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

2017 ਮਵਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਮ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਮਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ 18% ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, 2031 ਤਿੱ ਕ 
ਫਲੀਟ ਮਵਿੱ ਚ 800 ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  

ਹਵਾਲੇ:  

“ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਮ਼ਿਟ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਜਹੀ ਉੱਚ-ਮਕਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਸਟੀ 
ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਵਿੱ ਚ ਛਿੱ ਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁਿੱਚੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਮਨਕਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਕਉਂਮਕ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 
ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਮਵਿੱ ਚ ਸਮਥਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜੁਮਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰਾਂਮ਼ਿਟ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਮਥਰ ਫਲੀਟ ਜੀ.ਟੀ.ਐਚ.ਏ. 

http://cutric-crituc.org/
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/350


 

 

(GTHA) ਮਵਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਿੱ ਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਮਵਿੱ ਚ ਮਹਿੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟਰੋਮਨਕ-ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ 
ਮਕ ਮਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (City of Brampton) ਭਮਵਿੱ ਖ ਲਈ ਮਤਆਰ ਹੈ।” 

-           ਮੇਅਰ ਮਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

“ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਮ਼ਿਟ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਪ੍ਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੰਮਖਆ ਮਵਿੱ ਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ 
ਪ੍ਮਹਲਕਦਮੀਆਂ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਮਜਿੱ ਥੇ ਸਾਨੰੂ ਨਾ ਮਸਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਮਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ 
ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ‘ਤ,ੇ ਬ੍ਲਮਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਿੱ ਖ ਟਰਾਂਮ਼ਿਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਬ੍ਣਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਵਧਾਉਣ 
‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਪ੍ਮਹਲੇ ਮਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਵਿੱ ਚ ਆਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਹਾਂ।” 

-           ਅਲੇਕਸ ਮਮਲੋਜੇਮਵਚ (Alex Milojevic), ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਟਰਾਂਮ਼ਿਟ  

 
-30- 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱ ਾ ਸੋਚ ਟ੍ਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਮਵਿੱ ਖ ਲਈ ਮਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਮਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਵਮਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਮਵਸ਼ਵ-ਮਵਆਪ੍ੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮਵਿੱ ਚ ਸਮਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਮਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਮਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਜਹਾ ਜੁਮਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਮਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਮਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 

 
  

ਮੀ ੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨ ਟਲੀ ਸਟੋਗਮਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਮਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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