
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਜੀਰੋ-ਰਨਕਾਿੀ ਵਾਲੀਆ ਂਬੱ੍ਿਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਿਏੋ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 
ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਿ ਟਰਾਂਰਜਟ ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਿਾਰੀ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬ੍ਣਾਈ ਿ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (12 ਜੂਨ, 2020) – 10 ਜੂਨ, 2020 ਨੰੂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ 

(Brampton Transit) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਟਰਾਂਰਜਟ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਿਟੋਰੇਜ ਵਾਲੀ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮਨਜੂਰੀ ਰਦੱਤੀ ਿੈ। ਇਿ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਟੀ (Green City) ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫੈਰਿਰਲਟੀ, 
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (North America) ਰਵੱਚ ਬ੍ਣਾਈਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱ੍ਿ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੋਵੇਗ੍ੀ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਮੇਂ ਰਵੱਚ, ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਇਲੈਕਰਟਰਕ, ਜੀਰੋ-ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱ੍ਿ ਫਲੀਟ ਨੰੂ ਿਰਿਯੋਗ੍ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗ੍ੀ। 
 

ਇਿ ਨਵੀਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਨੰੂ 2022 ਰਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਦ ੋਚਰਨਾਂ ਰਵੱਚ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਿੈ। ਫੇਜ 1, 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਰਵੱਚ ਪੂਰਾ ਿੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਿੈ। 
ਨਵੀਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਦ ੇਫੇਜ 1 ਰਵੱਚ ਲਗ੍ਭਗ੍ 250 ਬੱ੍ਿਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਿੋਣ ਅਤੇ ਫੇਜ 2 ਰਵੱਚ ਵਾਧੂ 188 ਬੱ੍ਿਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਿੋਣ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਿੈ, 

ਮਤਲਬ੍ ਕੁੱ ਲ 438 ਬੱ੍ਿਾਂ। ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਟਰੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਲੋੜ੍ਾਂ ਿਮੇਤ, ਇਿ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਦੀ ਉਿਾਰੀ, ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਦੂਜੇ ਅਮਰਲਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰਮਲਣ ਤੇ 
ਰਨਰਭਰ ਿੈ।  
 

ਰਡਜਾਈਨ ਪਰਰਕਰਰਆ ਅਤੇ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੋਣ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਦੀਆਂ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਿੇਠਾਂ ਰਲਖੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਿਕਦੇ ਿਨ, ਪਰੰਤੂ 
ਇਿ ਇਿਨਾਂ ਤੱਕ ਿੀ ਿੀਰਮਤ ਨਿੀਂ ਿਨ: 

 

• ਜੀਰੋ-ਰਨਕਾਿੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਿਾਂ ਨੰੂ ਿਰਿਯੋਗ੍ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਚ-ਪਾਵਰ (600kWh) ਵਾਲੇ ਓਵਰਿੈੈੱਡ 

ਪੈਂਟੋਗ੍ਰਾਫ ਿਟਾਈਲ ਦ ੇਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਰਾਤਭਰ ਪਲੱਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦ ੇਿਟਾਈਲ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਰ। 
• ਜੀਰੋ-ਰਨਕਾਿੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਫਊਲ ਿੈੈੱਲ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਿਾਂ ਨੰੂ ਿਰਿਯੋਗ੍ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਮੇਂ ਰਵੱਚ ਿਾਈਡਰੋਜਨ ਿਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ 

ਿਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਤ ੇਰਵਚਾਰ।  
• ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦ ੇਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁਿਤ ਰਗ੍ਰਡ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਿਮੇਤ, ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਨ-ਿਾਈਟ 

ਊਰਜਾ ਿਟੋਰੇਜ ਿਮਰੱਥਾ। 
• ਫਲੀਟ ਨੰੂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਪਾਵਰ ਮੰਗ੍ ਨੰੂ ਿਰਿਯੋਗ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬ੍ਿਟੇਸ਼ਨ (ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ 20 ਮੇਗ੍ਾਵਾਟ)। 
• ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਿ ਫਲੀਟ ਨੰੂ ਿਰਿਯੋਗ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ, ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਰਿਿਟਮਾਂ ਅਤੇ ਖਾਿ ਦੇਖਭਾਲ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਟੂਲਿ ਦੀ 

ਮੁਰੰਮਤ ਰਵੱਚ ਿਰਿਯੋਗ੍ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੈਿਰਲਟੀ ਦ ੇਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਰਿੱਿੇ ਰਵੱਚ ਿਮਰਰਪਤ ਖੇਤਰ। 
 

ਇਿ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਦ ੇਫੇਜ 1 ਰਵੱਚ ਇਲੈਕਟਰੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਲੋੜ੍ਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਆਰਡਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚ $120-$150 ਰਮਲੀਅਨ ਿੈ। ਇਿ ਰਵੱਚ ਉਿ 

ਰਨਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਜੀਰੋ-ਰਨਕਾਿੀ ਵਾਲੇ ਬੱ੍ਿ ਫਲੀਟ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਿਾਂ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਵਾਧੂ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਿਨ, ਰਜਵੇਂ ਿੜ੍ਕਾਂ ਤ ੇ(ਔਨ-ਿਟਰੀਟ) ਈਚਾਰਜਰ (eChargers) ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਰਗ੍ਰਡ ਿੁਧਾਰ। 
 
 



 

 

ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਿਾਂ ਨੰੂ ਨਵੀਆਂ ਰਵਕਾਿ ਬੱ੍ਿਾਂ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਬੱ੍ਿਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱ੍ਿਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤ ੇਨਵੀਆਂ ਬੱ੍ਿਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ

10-ਿਾਲਾ ਪੰੂਜੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਬ੍ਜਟਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਿਨਾਂ ਬ੍ਜਟਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਇਨਵੈਿਰਟੰਗ੍ ਇਨ 

ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ (ਆਈ.ਿੀ.ਆਈ.ਪੀ.) (Investing in Canada Infrastructure Program) (ICIP) ਅਤੇ ਿੋਰ ਫੰਰਡੰਗ੍। 
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ, ਨਵੀਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਵਾਿਤੇ ਰਡਜਾਈਨ ਅਤੇ ਫੰਰਡੰਗ੍ ਦ ੇਕੰਮ ਨੰੂ ਅੱਗ੍ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ 

ਕਰ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਈਡਰਰਸ਼ਪ, ਰਪਛਲੇ ਰਤੰਨ ਿਾਲਾਂ ਰਵੱਚ ਅਬ੍ਾਦੀ ਰਵੱਚ ਕਾਫੀ ਰਜਆਦਾ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਭਰਵੱਖ ਲਈ ਪਰਿਤਾਰਵਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, 
ਇਿ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਰਜਟ ਫੈਰਿਰਲਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਬ੍ੇਿੱਦ ਜਰੂਰੀ ਿੈ। 
 

ਤੀਜੀ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਰਰਪੋਰਟ ਲਈ ਇੱਥੇ (here) ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। 
 

ਰਪਛਕੋੜ੍ – 2021 ਰਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਬੱ੍ਿ ਪਾਇਲਟ ਪਰਜੋਕੈਟ ਆ ਰਰਿਾ ਿ ੈ

 

ਜੁਲਾਈ 2019 ਰਵੱਚ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦ ੇਵੱਲੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਮੱੁਖ ਉਪਲਬ੍ਧੀ, ਪੈਨ-ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਿ 

ਡੇਮੋਨਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ (Pan-Canadian Electric Bus Demonstration and Integration Trial) ਰਵੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ 

(Government of Canada) ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਿੁਆਗ੍ਤ ਕੀਤਾ ਿੀ। 
 

ਿਨਮਾਨਯੋਗ੍ ਰਮਰਨਿਟਰ ਆਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਕੈਥਰੀਨ ਮਕੈਨਾ (Catherine McKenna) ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੇਜ 1 

ਰਵੱਚ $11.15 ਰਮਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਇਿ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਬ੍ੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਿਾਂ ਦਾ ਟੈਿਟ 

ਕਰੇਗ੍ਾ। 
ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਲਾ ਗ੍ਲੋਬ੍ਲ, ਏਕੀਕਰਨ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਅਰਬ੍ਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਰਰਿਰਚ ਐਡਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਨਿੋਰਟੀਅਮ 

(ਿੀ.ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਿੀ.) (Canadian Urban Transit Research and Innovation Consortium) (CUTRIC), ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ 

ਬੱ੍ਿਾਂ ਦ ੇਰਨਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਰਨਊ ਫਲਾਇਰ ਇੰਡਿਟਰੀਜ (New Flyer Industries) ਅਤੇ ਨੋਵਾ ਬੱ੍ਿ (Nova Bus) ਅਤੇ ਚਾਰਰਜੰਗ੍ ਿਟੇਸ਼ਨ ਰਨਰਮਾਤਾਵਾਂ 
ਏ.ਬ੍ੀ.ਬ੍ੀ. (ABB) ਅਤੇ ਿੀਮਨਿ (Siemens) ਦ ੇਰਵਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਿਰਿਯੋਗ੍ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿੈ। ਇਿ ਬ੍ੇਰਮਿਾਲ ਪਰਿਲਦਕਦਮੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ 

ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬੱ੍ਿਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗ੍ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਕਈ ਅਮਰਲਆਂ, ਬੱ੍ਿ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰ ਰਨਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਰਿਿਟਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਰਾਂ, ਰਿੱਰਖਆ ਿਬੰ੍ਧੀ 
ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਅਤੇ ਫੰਰਡੰਗ੍ ਿਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜੋਰੜ੍ਆ ਿੈ। 
 

ਅੱਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਰਥਰਤਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਅੱਗ੍ੇ (ਲੀਡਰ) ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਕੋਲ 125 ਡੀਜਲ-ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਿਾਈਰਬ੍ਰਡ ਜੂਮ ਬੱ੍ਿਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ 

ਿੈ, ਜੋ ਇਿਦੇ ਪੂਰੇ ਫਲੀਟ ਦਾ 28 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਿੈ।  
 

ਿਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਰਥਰ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਅੱਗ੍ੇ ਿੈ। ਚੰਗ੍ੀ ਤਰਹਾਂ ਜੁਰੜ੍ਆ ਅਤੇ ਿਰਥਰ ਟਰਾਂਰਜਟ ਨ ੈੱਟਵਰਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤ ੇਿਾਡੀ 
ਿਰਥਤੀ ਨੰੂ ਖਾਿ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿੈ। ਮੈਨੰੂ, ਅੱਗ੍ੇ ਦੀ ਿੋਚਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜਿੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦਾ ਰਿੱਿਾ ਿੋਣ ਤ ੇਮਾਣ ਿੈ। ਇਿ ਠੋਿ ਕਦਮ ਿਾਡੇ 
ਸ਼ਰਿਰ ਨੰੂ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਾਡੇ ਟੀਰਚਆਂ ਨੰੂ ਿਾਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਿੋਰ ਅੱਗ੍ੇ ਵਧਾਉਣਗ੍ੇ। ਰਕਉਂਰਕ ਬ੍ੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਿਰੇਕ ਇਲੈਕਰਟਰਕ 

ਬੱ੍ਿ ਦੀ ਿੇਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਿਰ ਿਾਲ, ਪਰਤੀ ਬੱ੍ਿ, ਲਗ੍ਭਗ੍ 235 ਟਨ C02 ਰਨਕਾਿੀ ਬ੍ਚਾ ਿਕਾਂਗ੍ੇ। ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਜੀਰੋ-ਰਨਕਾਿੀ ਵਾਲੀਆਂ 
ਬੱ੍ਿਾਂ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰਾਂਰਜਟ ਰਿਿਟਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੈਡਰਲ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ 
ਿੋਈ ਿੈ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Committee%20of%20Council%202010/20200603cw_Agenda.pdf


 

 

“ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਲੀ, ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਟਰਾਂਰਜਟ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਮੇਂ ਰਵੱਚ ਇਿਨੰੂ, ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਜੀਰੋ ਰਨਕਾਿੀ 
ਵਾਲੇ ਬੱ੍ਿ ਫਲੀਟ ਰਵੱਚ ਬ੍ਦਲਣਾ, ਿਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰਵੱਚ ਛੱਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਮੱੁਚੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਟੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ, 
ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਤ ੇਅਧਾਰਰਤ ਿੈ। ਇਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨਿਾਊਿ ਗ੍ੈਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨੰੂ 2050 ਤੱਕ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ 

ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਿਾਡੇ ਿਫ਼ਰ ਰਵੱਚ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਿੋਵੇਗ੍ੀ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਵਾਰਡਿ 1ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਟਰਾਂਰਜਟ ਰਿਿਟਮ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਵਵਿਾਰਕ ਿੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ 

ਿੈ। ਇਿ ਕਾਉਂਰਿਲ ਲਈ ਤਰਜੀਿ ਿੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਲਗ੍ਾਤਾਰ, ਗ੍ਰੀਨਿਾਊਿ ਗ੍ੈਿ ਰਨਕਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ, ਊਰਜਾ ਿੁਰੱਰਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ, ਆਰਰਥਕ 

ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਵੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਤੇ ਰਤਆਰ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗ੍ਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ੍ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜ੍ੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
  

 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗ੍ਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇ੍ਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

