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 کے لیے بس پائلٹ پراجیکٹ برامپٹن اور یارک ریجن کے لیے الیکٹرک
  فنڈنگ کا اعالن کر دیا گیا

  

میں بجلی کی بیٹریوں سے  برامپٹن اور یارک ریجنوکا، منسٹر آف اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ، نے اسٹیون ڈیل ڈ جناب –برامپٹن، آن 
کے میں یارک ریجن  نیومارکیٹ۔ یہ اعالن ہے فنڈنگ کا اعالن کیا آج چلنے والی بسوں کا تجربہ کرنے کے نئے پائلٹ پراجیکٹ کے لیے

 ایڈمنسٹریٹو سنٹر میں کیا گیا۔

سے اس تجربے  2015کے ساتھ شراکت داری میں  (CUTRICکینیڈین اربن ٹرانزٹ ریسرچ اینڈ انوویشن کنسورشیم )برامپٹن ٹرانزٹ نے 
اپنی نوعیت کا پہال عالمی رہنما ٹرانزٹ ایجنسی کے طور پر کردار ادا کیا ہے۔ یہ قومی تجربہ ایک کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں 

 ہے۔ کنسورشیم پر مبنی پراجیکٹ

بل بیٹری سے چلنے والی الیکٹرک بسیں اور ہائی تک، برامپٹن میں معیاری اور پوری طرح متبادل طور پر چالئے جانے کے قا 2019
عالمی طور پر سب سے بڑا نظام موجود ہو گا؛ جس میں آٹھ الیکٹرک بسیں )چھ نیو فالئر اور چارنگ سسٹم کا واحد  آن ُروٹپاورڈ اوور ہیڈ 

جانب سے اور ایک سائیمنز  گروپ کی ABBچارجنگ سسٹم )تین عدد انڈسٹریز کی جانب سے اور دو نووا بس کی جانب سے( اور چار 
 کی جانب سے( موجود ہوں گے۔

برامپٹن ٹرانزٹ ایسی اعلی معیاری خدمات فراہم کرنے کے لیے نئے اور جدت پسند سلیوشنز کو فروغ دینے کے لیے پر عزم ہے، جو شہر 
 ( کے اخراج کو کم کرتے ہوں۔GHGکے مجموعی کاربن فوٹ پرنٹ اور گرین ہأوس گیس )

وم کی بسیں وم بس ریپڈ ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں۔ زُ زُ  110بسیں چالتا ہے، بشمول  422زنٹ موجود طور پر اپنے بیڑے میں نبرامپٹن ٹرا
کے ( GHG) گرین ہأوس گیس ٹن 3,500ا ہر سال تقریب   توالی بسوں کی نسب پر چلنے ڈیزل مکمل طور پرڈیزل ہائیبرڈ ایلکٹرک ہیں، جو 

 اخراج کو کم کر رہی ہیں۔

تک  2031فیصد اضافہ ہوا اور اس کی بڑھوتری کی بنیاد پر،  %18میں، برامپٹن ٹرانزٹ کی سواری میں پچھلے سال کی نسبت  2017
   سے بڑھنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ 800بیڑے میں گاڑیوں کی تعداد 

  اقتباسات:

کاربن کے  میںہے، جو شہر  حل سامنے ال رہامعیاری خدمات فراہم کرنے کے لیے نئے اور جدت پسند  برامپٹن ٹرانزٹ ایسی اعلی  
ہوں۔ جیسا کہ برامپٹن کینیڈا کے انووسیشن سپر کوریڈور کے ساتھ واقع ہے، ہمارا  میں کمی التےکے اخراج  GHGاور  مجموعی اخراج

میں زیادہ مٔوثر طریقے سے نقل و حمل  GTHA پورے استحکام بیڑہ لوگوں کواچھی طرح مربوط آمد و رفت کا نیٹ ورک اور ایک قابل 
 سٹی آف برامپٹن مستقبل کے لیے تیار ہے۔" ای بسیں اس بات کی تصدیق ہیں کہ کے لیے ضروری ہے۔ نئی فراہم کرنے 

 میئر لنڈ جیفری           -

کے لیے پچھلے کئی سالوں سے کئی نئی ٹیکنالوجیز اور اقدامات کو  "برامپٹں ٹرانزٹ نے اپنے سواروں کو غیر معمولی خدمات پیش کرنے
متعارف کروایا ہے۔ یہ ایک ایسا پراجیکٹ ہے، جس میں ہمیں نہ صرف اپنے ماحولیاتی اثرات میں بہتری النے کے لیے نئی، جدت پسند 

ہم کنندگان میں سے ایک بننے کی اپنی کوششوں ٹیکنالوجیوں کا تجربہ کرنے، بلکہ کینیڈا کے سب سے بڑے آمد و رفت کی خدمات کے فرا
آگے بڑھتا دیکھنے کے کو بڑھانے پر بھی فخر ہے۔ ہمیں پہلے دن سے اس پراجیکٹ میں رہنما کردار ادا کرنے پر فخر ہے اور ہم اسے 

 ں۔"یلیے پرجوش ہ

 ک، جنرل منیجر، برامپٹن ٹرانزٹایلکس ملوجیو             -

 

http://cutric-crituc.org/
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/350
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/350
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  رہا ہے۔برامپٹن بڑا سوچ 

لمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عا
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 

 
 

 
 
  

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 کوآرڈینیٹرمیڈیا 

 سٹی آف برامپٹن
905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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