ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਇਲੈ ਕਰਟਰਕ ਬ੍ੱ ਸ ਪਾਇਲਟ ਪਰਜ
ੋ ਕ
ੈ ਟ ਲਈ
$11.15 ਰਮਲੀਅਨ ਰਨਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਕੀਤਾ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (29 ਜੁਲਾਈ, 2019) – ਅੱ ਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton City Council) ਦੇ ਵੱ ਲੋਂ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ
ਂ ਇੰ ਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ (Pan-Canadian Electric Bus
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱ ਚ ਮੁੱ ਿ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਪੈਨ-ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਇਲੈ ਕਰਟਰਕ ਬ੍ੱ ਸ ਿੇਮੋਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਿ
Demonstration and Integration Trial) ਰਵੱ ਚ ਕੈਨੇਿਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Canada) ਵੱ ਲੋਂ ਵੱ ਿੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਗ੍ਤ ਕੀਤਾ।
ਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਕੈਥਰੀਨ ਮੈਕੀਨਾ (Catherine McKenna) ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੇਜ 1
ਸਨਮਾਨਯੋਗ੍ ਰਮਰਨਸਟਰ ਆਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਿ
ਰਵੱ ਚ $11.15 ਦਾ ਫੰ ਿ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱ ਚ ਬ੍ੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈ ਕਰਟਰਕ ਬ੍ੱ ਸਾਂ ਦਾ ਪਰੀਿਣ ਕਰੇਗ੍ਾ।
ਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਨਸੋਰਟੀਅਮ
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਅਤੇ ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਅਰਬ੍ਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਰਸਰਚ ਐਿ
(ਸੀ.ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ.) (Canadian Urban Transit Research and Innovation Consortium) (CUTRIC), ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲੈ ਕਰਟਰਕ
ਬ੍ੱ ਸਾਂ ਦੇ ਰਨਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਰਨਊ ਫਲਾਇਰ ਇੰ ਿਸਟਰੀਜ (New Flyer Industries) ਅਤੇ ਨੋਵਾ ਬ੍ੱ ਸ (Nova Bus) ਅਤੇ ਚਾਰਰਜੰ ਗ੍ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਨਰਮਾਤਾਵਾਂ
ਏ.ਬ੍ੀ.ਬ੍ੀ. (ABB) ਅਤੇ ਸੀਮਨਸ (Siemens) ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਸਰਹਯੋਗ੍ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬ੍ੇਰਮਸਾਲ ਪਰਹਲਦਕਦਮੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱ ਚ ਇਲੈ ਕਰਟਰਕ
ਬ੍ੱ ਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ੍ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰਰਆਂ, ਬ੍ੱ ਸ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰ ਰਨਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਰਸਸਟਮ ਇੰ ਟੀਗ੍ਰੇਟਰਾਂ, ਰਸੱ ਰਿਆ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਅਤੇ
ਫੰ ਰਿੰ ਗ੍ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠੇ ਰਲਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੱ ਠ ਇਲੈ ਕਰਟਰਕ ਬ੍ੱ ਸਾਂ (ਰਨਊ ਫਲਾਇਰ ਇੰ ਿਸਟਰੀਜ ਵੱ ਲੋਂ ਛੇ ਅਤੇ ਨੋਵਾ ਬ੍ੱ ਸ ਵੱ ਲੋਂ ਦੋ) ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰਰਜੰ ਗ੍ ਰਸਸਟਮਾਂ (ਏ.ਬ੍ੀ.ਬ੍ੀ. ਗ੍ਰੁੱ ਪ ਵੱ ਲੋਂ ਰਤੰ ਨ
ਅਤੇ ਸੀਮਨਸ ਵੱ ਲੋਂ ਇੱ ਕ) ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟੈਂਿਰਿਰਾਈ਼ਿਿ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇੰ ਟਰਓਪਰੇਟੇਬ੍ਲ ਬ੍ੈਟਰੀ ਇਲੈ ਕਰਟਰਕ ਬ੍ੱ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਓਵਰਹੈੈੱਿ
ਓਨ-ਰੂਟ ਚਾਰਰਜੰ ਗ੍ ਰਸਸਟਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਿੀ ਰਸੰ ਗ੍ਲ ਗ੍ਲੋ ਬ੍ਲ ਪਾਲਬ੍ੰ ਦੀ (ਰਿਪਲਾਇਮੈਂਟ) ਹੋਵੇਗ੍ੀ।
਼ਿੀਰੋ ਟੇਲਪਾਈਪ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬ੍ੈਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈ ਕਟਰੇਕ ਬ੍ੱ ਸਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱ ਚ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰੰ ਪਰਰਕ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ: ਇਹ ਰੂਟ ਹਨ, 23 ਸੈਂਿਲਵੁੱ ਿ (23 Sandalwood) ਅਤੇ 26 ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ ਼ਿੈਂਟ (26 Mount Pleasant)। ਨਵੇਂ ਓਵਰਹੈੈੱਿ ਓਨ-ਰੂਟ
ਚਾਰਰਜੰ ਗ੍ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ ਼ਿੈਂਟ ਰਵਲੇ ਜ (Mount Pleasant Village) ਟਰਮੀਨਲ, ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ/ਹਾਈਵੇ 50 ਼ਿੂਮ (Queen
Street/Highway 50 Züm) ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਂਿਲਵੁੱ ਿ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਫੈਰਸਰਲਟੀ (Sandalwood Transit Facility) ਰਵਿੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ੍ੇ। ਪੂਰੇ
ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਅਨੁਮਾਰਨਤ $15.96 ਰਮਲੀਅਨ ਹੋਵੇਗ੍ਾ।
ਇਲੈ ਕਰਟਰਕ ਬ੍ੱ ਸਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ 2020 ਦੇ ਅੰ ਤ/2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਰਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਅਰਜਹੀ ਉੱਚ-ਰਕਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱ ਲਾਂ ਰਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੱ ਧ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਟੀ ਦੇ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਰਵੱ ਚ ਛੱ ਿੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱ ਚੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗ੍ੈਸ (ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ.) ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਰਵੱ ਚ 121 ਿੀਜਲ-ਇਲੈ ਕਰਟਰਕ ਹਾਈਰਬ੍ਰਿ ਼ਿੂਮ ਬ੍ੱ ਸ ਦੀਆਂ ਤੀਬ੍ਰ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਬ੍ੱ ਸਾਂ ਸਮੇਤ, 441 ਬ੍ੱ ਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ
“ਚੰ ਗ੍ੀ ਤਰਹਾਂ ਜੁਰੜਆ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਿੋਰ ਬ੍ਾਰੇ ਸਾਿੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੱ ਜ ਦੀ
ਘੋਸ਼ਣਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੋਰੀਿੋਰ ਰਵੱ ਚ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾ ਰਲਆਵੇਗ੍ੀ ਅਤੇ ਸਰਥਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਵੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਲੀਿਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਲਆਵੇਗ੍ੀ। ਨਵੀਆਂ
ਈ-ਬ੍ੱ ਸਾਂ ਸਾਿੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਵੱ ਚ ਛੱ ਿੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬ੍ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰਸਟੀ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੀ
ਵਚਨਬ੍ੱ ਧਤਾ ਲਈ ਸ਼ਾਿ ਹੈ।”

-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ, ਜਲਵਾਯੂ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ 35 ਹੋਰ ਰਮਊਰਨਸੀਪਲਟੀ਼ਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਈ-ਬ੍ੱ ਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ
ਰਵੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗ੍ੈਸ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 2050 ਤੱ ਕ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱ ਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਿੇ ਸਫ਼ਰ ਰਵੱ ਚ ਵੱ ਿੀ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ। ਅਸੀਂ
ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਰਵੱ ਚ ਸਾਿੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।”

-

ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਚੇਅਰ ਆਫ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੇ ਸਾਿੇ ਗ੍ਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰਪਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਰਵੱ ਚ ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ
ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਜਹਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੱ ਚ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪਰੀਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ
ਇਸ ਰਵਸ਼ਵਰਵਆਪੀ ਪਰਹਲੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇਿ ਕੇ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।”

-

ਐਲੇ ਕਸ ਰਮਲੋ ਜੇਰਵਕ (Alex Milojevic), ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ
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ਕੈਨੇਿਾ ਰਵੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰਵੱ ਚ ਰੱ ਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਿੇ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗ੍ਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗ੍ੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਿੇ ਨਾਲ

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
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