
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ 12 ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਵਹੀਕਲ ਚਾਰਰਜੰਗ ਸਟਸ਼ੇਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਸਤੰਬ੍ਰ, 2020) – ਕੱਲ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ ਰਕ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ , 2021 ਦ ੇਅੰਤ ਤੱਕ ਚਾਰ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ 

ਰਵਖੇ, 12 ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਵਹੀਕਲ ਚਾਰਰਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਰ ੰਗ ਰਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਚਾਰਰਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੀਲ ਕਲਾਈਿੇਟ ਚੇਂਜ 

ਪਾਰਟਨਰਰਸ਼ਪ (Peel Climate Change Partnership) ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਰਸੋਰਰਸਜ ਕੈਨੇ ਾ (Natural Resources Canada) ਦੇ ਜੀਰੋ 

ਐਰਿਸ਼ਨ ਵਹੀਕਲ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪਰੋਗਰਾਿ (Zero Emission Vehicle Infrastructure Program) ਰਵੱਚ, ਰਸਟੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 
ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਸਨ।  

2019 ਰਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton City Council) ਨੇ, ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ (Green City) ਬ੍ਣਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਨਾਲ, ਰਸਟੀ ਰਵੱਚ 

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ (ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ.) ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨ ੰ , 2050 ਤੱਕ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਟੀਚ ੇਨਾਲ, ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ 
ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਘੋਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ੍ ਸੰਿਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਰਦੱਤੀ ਸੀ। ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਵਹੀਕਲ ਚਾਰਰਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੁੜ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ 
ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਕ ਉਹ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. (GHG) ਨ ੰ  ਘਟਾ ਕੇ, ਰਕਸ ਤਰਹਾਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਵੱਧ ਰਵਕਲਪਾਂ ਦਾ 
ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਵਹੀਕਲ ਚਾਰਰਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹੇਠਾਂ ਰਲਖੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ: 

• ਕੈਸੀ ਕੈਂਪਬ੍ੈਲ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Cassie Campbell Recreation Centre) – 2 

• ਲੋਫਰਸ ਲੇਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Loafers Lake Recreation Centre) – 2 

• ਰਚੰਗਕ ਜੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ (Chinguacousy Wellness Centre) – 4 

• ਰਰਵਰਸਟੋਨ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Riverstone Community Centre) – 4 

ਰਸਟੀ ਦ ੇਇਲੈਕਰਟਰਕ ਵਹੀਕਲ ਚਾਰਰਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ।   

ਸੰਖਪੇ ਤੱਥ 

• ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਊਰਨਰਸਪਲ ਪਾਰਰਕੰਗ ਲੌਟਸ ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਰਸਟੀ ਰਵੱਚ ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਰਵਖੇ, 53 ਿੌਜ ਦਾ 
ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਵਹੀਕਲ ਚਾਰਰਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਵੱਧ 

ਸੁਰਵਧਾਜਨਕ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਿਦਦ ਰਿਲ ਸਕੇ। 
• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਲੈਕਰਟਰਕ ਕਾਰ ਚਾਰਰਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਿੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਰਕੰਗ ਲੌਟਸ ਰਵੱਚ, ਸਧਾਰਨ 

ਪਾਰਰਕੰਗ ਫੀਸ ਲਾਗ  ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
• ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੇ ਜ ਨ 2019 ਰਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਨ ੰ , 2050 ਤੱਕ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਸ਼ੈਰੀ ਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਵੱਚ, ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਐਨਰਜੀ ਐ ਂ ਐਰਿਸ਼ਨਸ ਪਲਾਨ (ਸੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ.) 
(Community Energy and Emissions Plan) (CEERP) ਦ ੇਰਵਕਾਸ ਸਿੇਤ, ਰਸਟੀ ਉਸ ਟੀਚ ੇਨ ੰ  ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਿ 

ਚੁੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ। 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Electric-Car-Charging.aspx


 

 

• ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਤ,ੇ ਸੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. (CEERP) ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਰਿਊਰਨਰਸਪਲਟੀ, ਲੋਕਲ ਯ ਟੀਰਲਟੀਜ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਟੇਕਹੋਲ ਰਾਂ ਦ ੇ

ਯਤਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋ ਿੈਪ ਰਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨ ੰ  ਸੁਧਾਰੇਗਾ, ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਵੇਗਾ, 
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਰਖਆ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਵੇਗਾ, ਆਰਰਥਕ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਵੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵਧਾਵੇਗਾ। 

• ਿੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ, ਗਲੋਬ੍ਲ ਕੋਵਨੈਂ ਟ ਆਫ ਿੇਅਰਸ ਫਾਰ ਕਲਾਈਿੇਟ ਐ ਂ ਐਨਰਜੀ (Global Covenant of Mayors for 

Climate and Energy) ਦ ੇਿੈਂਬ੍ਰ ਹਨ। ਇਹ ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦੇ ਰਵਰੱੁਧ ਲੜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 9,200 ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ, ਰਹਤਕਾਰੀ ਗਲੋਬ੍ਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ।   

ਪੀਲ ਕਲਾਈਿਟੇ ਚੇਂਜ ਪਾਰਟਨਰਰਸ਼ਪ ਬ੍ਾਰ ੇ

ਪੀਲ ਕਲਾਈਿੇਟ ਚੇਂਜ ਪਾਰਟਨਰਰਸ਼ਪ, ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਫੰਰ ੰਗ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਿੈਂਬ੍ਰ ਸੰਗਠਨ ਨ ੰ , 
ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਨ ੰ  ਗਰਰਹਣ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਿਦਦ ਰਿਲੇਗੀ। 

ਪਾਰਟਨਰਰਸ਼ਪ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ: 

• ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) 

• ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) 

• ਟਾਊਨ ਆਫ ਕੈਲ ਨ (Town of Caledon) 

• ਕਰੈਰ ਟ ਵੈਲੀ ਕਨਜਰਵੇਸ਼ਨ (Credit Valley Conservation) 

• ਰਸਟੀ ਆਫ ਰਿਸੀਸਾਗਾ (City of Mississauga) 

• ਟੋਰੋਂਟੋ ਐ ਂ ਰੀਜਨ ਕਨਜਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾੱਰਰਟੀ (Toronto and Region Conservation Authority) 

ਹਵਾਲੇ 

“ਗਲੋਬ੍ਲ ਕੋਵਨੈਂ ਟ ਆਫ ਿੇਅਰਸ ਫਾਰ ਕਲਾਈਿੇਟ ਐ ਂ ਐਨਰਜੀ ਦ ੇਿੈਂਬ੍ਰ ਵਜੋਂ, ਿੈਂ ਬ੍ੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ ਰਕ ਰਸਟੀ ਨ ੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ 12 ਨਵੇਂ 
ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਵਹੀਕਲ ਚਾਰਰਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਫੰਰ ੰਗ ਰਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਵੱਧ ਸਰਥਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 

ਰਵਕਲਪ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ, 2050 ਤੱਕ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਨ ੰ  80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾ ੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਚੇ ਦ ੇਪਰਤੀ ਕੰਿ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ 
ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਕਉਂਰਕ ਰਿਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ, ਕੈਨੇ ਾ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾ ੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ, ਸਾ ੇ ਕਾਰਬ੍ਨ 

ਫੁਟਰਪਰੰ ਟ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਲੱਭਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਲਾਜਿੀ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਚਾਰਰਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਾ ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਰਥਰ ਬ੍ਣਨ ਨ ੰ  ਹੋਰ 

ਵੀ ਅਸਾਨ ਬ੍ਣਾ ਦਣੇਗੇ, ਰਕਉਂਰਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਭ ਰਿਕਾ ਰਨਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਸ਼ਾਰਿੇਨ ਰਵਲੀਅਿਸ (Charmaine Williams), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰ ਸ 7 ਅਤੇ 8, ਵਾਈਸ- ਚੇਅਰ, ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ  



 

 

“ਪੀਲ ਕਲਾਈਿੇਟ ਚੇਂਜ ਪਾਰਟਨਰਰਸ਼ਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸਟੀ ਦ ੇਕੰਿ ਦਾ ਿਤਲਬ੍ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ, ਭਰਵੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜਹੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ 
ਰਸਹਤਿੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਵਾਹਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ 
ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕ ਰਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਰਵੱਚ ਵੱਧ ਅਸਾਨ ਰਵਕਲਪ ਹਨ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰ ਸ 1ਅਤੇ 5, ਚੇਅਰ, ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ  

“ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਊਰਨਰਸਪਲ ਪਾਰਰਕੰਗ ਲੌਟਸ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਰਵਖੇ ਉਪਲਬ੍ਧ, 53 ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਵਹੀਕਲ ਚਾਰਰਜੰਗ 

ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਇਲਾਵਾ, 12 ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਵਹੀਕਲ ਚਾਰਰਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਾ ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਅੰਦਰ ਸਰਥਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨ ੰ , ਵਰਧਆ ਹੋਇਆ ਪਹੰੁਚ 

ਯੋਗ ਰਵਕਲਪ ਬ੍ਣਾਉਣਗੇ। ਸਟਾਫ਼, ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ ਬ੍ਣਨ ਦੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨ ੰ  ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾ ੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਕੰਿ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਰਪਤ ਹੈ।” 

-  ੇਰਵ  ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐ ਰਿਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਿੀ ੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਿੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰ ੀਨੇਟਰ, ਿੀ ੀਆ ਐ ਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਿੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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