
 
 

 

 2017مارچ  8

 جدت کا آغاز ہو گیا رکت میںکت داری سے برامپٹن میں نقل و حشرا گیرعالمپہلی 
 جلوہ گر ہو سکتی ہیںشہر کی سڑکوں پر  کے موسم بہار تک 2018الیکٹرک بسیں 

 
برامپٹن، آن: آج سٹی کونسل نے بیٹری سے چلنے والی دس الیکٹرک بسوں اور سڑک پر زیادہ پاور والے چار اوور ہیڈ الیکٹرک 

 چارجنگ اسٹیشنز کی خریداری کی منظوری دے دی۔ 

 & Pan-Ontario Electric Bus Demonstration)پین اونٹاریو الیکٹرک بس ڈیمانسٹریشن اینڈ انٹیگریشن ٹرائل 

Integration Trial ) سسٹم  ،؛ اس میں حکومت، بس مینوفیکچررزایک منفرد نمونہ ہےاپنی نوعیت کا شراکت داری کا

انٹیگریٹرز اور فنڈنگ پارٹنرز کے کئی درجے شامل ہیں، جو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے انقالبی ٹیکنالوجی پر ایک بے مثال 

 ٹ کے شراکت داروں میں کینیڈین اربن ٹرانزٹ ریسرچ اینڈ اننویشن کنسورشیمکر کام کر رہے ہیں۔ پراجیکجل طریقے سے مل 

(CUTRIC) پوری طرح الیکٹرک بسوں، نووا بس اور نیو فالئیر، کے فراہم کنندگان اور چارجنگ اسٹیشن بنانے والے، اے بی ،

 بی اینڈ سائیمنز، شامل ہیں۔

پر مأونٹ پلیزنٹ  26سینڈیل وڈ اور  23 امپٹن میں دو موجودہ راستوںبر وں کا آغازپر چلنے والی نئی بس یبیٹر تکفیصد  100

زم اسٹیشن اور سینڈل وڈ ٹرانزٹ فیسلٹی میں  50، جن کے ساتھ مأونٹ پلیزنٹ ویلج ٹرمینل، کوئین اسٹریٹ/ہائی وے کیا جائے گا

 نئے اوور ہیڈ چارجنگ اسٹیشن لگائے جائیں گے۔  

سکتی ہیں۔ پراجیکٹ پر رقم  الئی جابرامپٹن کی سڑکوں پر  کے موسِم بہار تک 2018بسیں  ہمکمل طور پر بجلی پر چلنے والی ی

کی جانب سے فنڈنگ  شعبوںملین ہے۔ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے حکومت کے دیگر  13.6کے کل خرچ کا تخمینہ $

  کی توقع کی جاتی ہے۔

کے عزم کا مظاہرہ کرتی  انتظامیہ برامپٹن کے لیے شہر بلند حوصلہاور  منسلک شدہیہ سرمایہ کاری ایک مربوط، جدت پسند، 

میں  ہے۔  یہ شراکت داری بیٹری سے چلنے والی الیکٹرک بسوں کی ٹیکنالوجی کو بہتر سمجھنے کا سبب بنے گی اور مستقبل

( کے اخراج کو GHGس )اور گرین ہأوس گی میں کمی النےکو پورا کرنے، ایندھن کے اخراجات  شہر کی بڑھوتری کے تقاضوں

 کم کرنے کے لیے برامپٹن ٹرانزٹ کو تیار کرے گی۔ 

 اقتباسات:
 

ر پر، برامپٹن کے عوامی نقل و "آبادی میں بڑے پیمانے پر اضافہ کے حامل ایک تیزی سے بڑھتے ہوئے کینیڈین شہر کے طو
حق رکھتے ہیں۔ ہم پرجوش ہیں کہ  اس کا اور ہیں خدمات کی توقع کرتے ینکے صارف چوٹی کی ٹیکنالوجی اور اعلی تر رکتح

م نقل اقداونہ پر مبنی ہے۔ یہ میزبان ہے، جو جدت کے لیے شراکت داری کے نمبرامپٹن پراجیکٹ کا  ءالیکٹرک بس کے اس رہنما
ول کے ایسے مصلحتی، مستقبل کے لیے تیار حل النے کے لیے ہمارے اعلی ترین عزم کا مظاہرہ کرتا ہے، جو ماح رکتو ح

  دوست ہوں اور ہمارے لوگوں کو زیادہ کارآمد طریقے سے سفر کرنے میں مدد کریں۔"
 (Linda Jeffrey) میئر لنڈا جیفری -

 
کی  رکتنقل و ح کی حاملنے کہا "کم کاربن  CEOگزیکٹو ڈائریکٹر اور ای CUTRIC، (Josipa Petrunicسیپا پیٹُرونک )جو

برامپٹن میں نافذ کیے  CUTRICوالی  نبھانےجدتوں میں صنعت کی رہنمائی میں اس قسم کے اشتراک کی معاونت کا فرض 
ہے، کا حصہ بننے اور اسے دیکھنے پر انتہائی فخر قدم پہال ایک وشنز، جو کینیڈا میں والے انٹیگریٹڈ زیرو ایمیشنز سل جانے

 رکت اخراج کو کم کرنے، نقل و حمضر صحت گیسوں کے نیا کو بتا رہے ہیں کہ کینیڈا "ہم دانہوں نے کہا محسوس کرتی ہے۔" 
 کر رہا ہے۔"  ایک رہنماء کردار اداکمیونٹیاں بنانے میں  ہر بسز، صاف اور زیادہ قابل بھروسکو بہتر بنانے اور زیادہ س

 CEO اور کٹریڈائر کٹویگزیا CUTRIC ،(Josipa Petrunic) ٹُرونکیپ پایجوس     - 

 
 
 

 



 
 

 

 فوری حقائق:

 CUTRIC  رکت اس کا مقصد کینیڈا میں نقل و ح گئی، دیمیں تشکیل  2014ایک تحقیق و ترقی کی تنظیم ہے، جو اگست 

 ، جس سے نوکریوں اور معاشی ترقی میں اضافہ ہوا۔ہےمیں جدت النے میں مدد کرنا 

 نزٹ ٹرا ءمنصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کے لیے رہنماش کی یٹری سے چلنے والی بسوں کی آزمائبرامپٹن ٹرانزٹ ب 

 ہے۔   ے ہوئےجاری رکھ داریشرکت اپنی کے ساتھ  CUTRICایجنسی کے طور پر 

 
 الیکٹکرک بسوں کے متعلق فوری حقائق:

  ،الیکٹرک بسیں ایندھن کے استعمال میں متوقع کمیGHG کے  نےکے اخراج میں کمی اور اثاثوں کے ضیاع سے بچ

 میں مٔوثریت پیدا کرتی ہیں۔ ملع

  تقریبا  کے لیےآزمائش کے لیے مجوزہ الیکٹرک بسیں زیادہ پاور والے اوور ہیڈ چارجرز سے مکمل طور پر چارج ہونے

 منٹ لیں گی۔ 5 - 3

  زیرو امیشن ای ( تقریبا صفر اخراج کے ساتھ بجلی کی پیداوار اور تقسیم کا نظام)اونٹاریو کی اسمارٹ گرڈ ٹیکنالوجی

 بسوں کو چالنے کے لیے ماحول دوست بجلی فراہم کرے گی۔ 

  بجلی بسوں کے اوپر موجود بڑی بیٹریوں میں ذخیرہ کی جاتی ہے، جو صفر اخراج اور ماحول کے لیے اہم فوائد کا سبب

 بنتا ہے۔ 

  گاڑی کو بریک لگنے سے توانائی بیٹریوں کو واپس چارج کرتی ہے۔ 

 م پر اثر انداز ہونے والے الیٹرک بسیں موسGHG  اور آلودگی کا سبب بنے کا سبب بننے والے  خطرناک دھوئیںاور

 پیداوار میں کمی الئیں گی۔ والے عوامل کی

 خاموش سواری سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور ایک ہموارمسافر ل انجن کی غیر موجودگی کی وجہ سےبس میں ڈیز 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  متعلق:( کے Bramptonکچھ برامپٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89لوگ رہائش پزیر ہیں جو 

( Brampton Civic Hospitalیہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )ہیں اور 

سے ایک ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں William Osler Health Systemمیں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم ) 2007جس کا 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  www.brampton.caمزید معلومات کے لیے ہے۔ 

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل 
 میڈیا کوآرڈینیٹر 
 سٹی آف برامپٹن 

905.874.3654  | natalie.stogdill@brampton.ca 
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