
 

 

 
            برائے فوری اجراء

 

ملین کی سرمایہ کاری  11.15برامپٹن نے تاریخی الیکٹرک بس پائلٹ پراجیکٹ کے لیے $
 کر لی حاصل
 

آج میئر پیٹرک برأون نے برامپٹن سٹی کونسل کی جانب سے برامپٹن میں تاریخی پین کینیڈین الیکٹرک  – 2019)جوالئی،  29برامپٹن، آن )
 بس ڈیمانسٹریشن اینڈ انٹیگریشن ٹرائل میں حکومت کینیڈا کی جانب سے بڑی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہا۔

 
ملین  11.15کے لیے فنڈنگ میں $ 1 مرحلہے اس پائلٹ پراجیکٹ کے ن آف انوائرنمنٹ اینڈ کالئیمٹ چینجمحترمہ کیتھرین مک کینا، مسٹر 

 کا اعالن کیا، جس میں برامپٹن میں بیٹری سے چلنے والی بسوں کی آزمائش ہو گی۔
 

، مکمل طور پر بجلی سے ((CUTRICاپنی نوعیت کا یہ پہال پراجیکٹ برامپٹن ٹرانزٹ اور کینیڈین ٹرانزٹ ریسرچ اینڈ انوویشن کنسورشیم 
 ABB and)چلنے والی بسوں کے تیار کنندہ نیو فالئر انڈسٹریز اور نووا بس، اور چارجنگ اسٹیشن کے تیار کنندہ ایب اینڈ سائیمنز 

Siemens )کے درمیان مسلسل اشتراک کا نتیجہ ہے۔ اس بےمثال انیشیئیٹو نے برامپٹن میں الیکٹرک بسیں چالنے کے لیے حکومت، بس 
 کیا ہے۔ باہم مربوطاور چارجر کے تیار کنندگان، سسٹم انٹیگریٹرز، تعلیمی ماہرین اورفنڈنگ پارٹرنز کے کئی درجوں کو 

 
یہ معیاری اور پوری طرح متبادل طور پر چالئے جانے کے قابل بیٹری سے چلنے والی الیکٹرک بسیں اور ہائی پاورڈ اوور ہیڈ چارنگ 

سسٹم کی عالمی طور پر سب سے سے بڑی تنصیب ہو گی؛ جس میں آٹھ الیکٹرک بسیں )چھ نیو فالئر انڈسٹریز کی جانب سے اور دو نووا 
 گروپ کی جانب سے اور ایک سائیمنز کی جانب سے( موجود ہوں گے۔ ABBچارجنگ سسٹم )تین عدد ر بس کی جانب سے( اور چا

 
: یدو موجودہ رایتی روٹس پر چلیں گ بیٹریوں سے چلنے والے یہ کایاپلٹ الیکٹرک بسیں برامپٹن کےبغیر اخراج کے  قسم کے مضر کسی
۔ راستے کے اوپر چلنے والے نئے چارجنگ سٹیشنز کو مأونٹ پلیزنٹ ویلج س پرمأونٹ پلیزنٹ کے روٹ 26سینڈل ووڈ اور  23یعنی 

زوم اسٹیشن اور سینڈل ووڈ ٹرانزٹ فیسیلٹی سے شروع کیا جائے گا۔ پورے پراجیکٹ کی قیمت کا  50ٹرمینل، کوئین اسٹریٹ/ہائی وے 
 ملین لگایا گیا ہے۔  15.96تخمینہ $

 
 تک برامپٹن کی سڑکوں پر چلنا شروع ہو جائیں گی۔ 2021کے اختتام/ابتدائی  2020الیکٹرک بسیں 

 
برامپٹن ٹرانزٹ ایسی اعلی معیاری سروس فراہم کرنے کے لیے نئے اور جدت پسند طریقوں کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے، جس سے 

 441طور پر اپنے بیڑے میں ( کا اخراج کم ہو۔ برامپٹن ٹرانزٹ موجودہ GHGسٹی کا مجموعی کاربن فٹ پرنٹ اور گرین ہأوس گیس )
 ڈیزل الیکٹرک ہائبرڈ زوم بس ریپڈ ٹرانزٹ بسیں۔ 121بسیں چالتا ہے، بشمول 

 
 

 اقتباسات
 
"ایک اچھی طرح مربوط ٹرانزٹ نیٹ ورک کینیڈا کے انوویشن کوریڈور میں اپنا مقام بنانے کے لیے ہمارے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ آج 

کوریڈور میں برامپٹن کی جدت کا اضافہ ہو گا اور برامپٹن کو قابل استحکام ذرائع آمد و رفت میں رہنما کردار حاصل ہو گا۔ کے اعالن سے 
 ٹ پرنٹ کو کم کرنے اور ایک گرین سٹی بنانے کے عزم کی گواہی ہیں۔"نئی ای بسیں کونسل کے ہمارے کاربن ف  

     
 میئر پیٹرک برأون -

دیگر مونسپلٹیوں کے ساتھ ہاتھ مال لیا ہے۔ ای بس کا آغاز  35"برامپٹن سٹی کونسل نے ایک موسمی ہنگامی حالت کا اعالن کرنے کے لیے 
فیصد کم کرنے کے ہمارے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہو گا۔ اپنے اس قدم  80تک  2050برامپٹن میں گرین ہأوس گیسوں کے اخراج کو 

 ر اپنے تمام شراکت داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔"میں پرجوش ہیں او

 کونسلر رووینا سینٹوس، چیئر آف کمیونٹی سروسز -



 

 

"برامپٹں ٹرانزٹ نے اپنے گاہکوں کو بہترین خدمات پیش کرنے کے لیے پچھلے کئی سالوں سے کئی نئی ٹیکنالوجیز اور اقدامات کو 
ہم نئی، جدت پسند ٹیکنالوجیوں کو آزما رہے ہیں۔ ہم اس عالمی طور پر پہلے قدم کو متعارف کروایا ہے۔ یہ ایک ایسا پراجیکٹ ہے جس میں 
 دیکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور پرجوش ہیں۔"

 ایلکس ملوجیوک، جنرل منیجر، برامپٹن ٹرانزٹ -

-30- 

ہمارے ہر عمل کا مرکز  کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
یاتی جدت میں رہنما کردار ادا عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول

شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند
 ید جانیں۔پر مز www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 

 یڈیا کنٹیکٹم

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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