
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮੁੁੱ ਖ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬ੍ੁੱਸਾਂ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਣੋਗੀਆਂ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (3 ਮਈ, 2021) – ਅੁੱਜ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton City 

Council) ਦ ੇਵੁੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਕ ਬ੍ੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬ੍ੁੱਸਾਂ (ਬ੍ੀ.ਈ.ਬ੍ੀ.), 4 ਮਈ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤ ੇਹੋਣਗੀਆਂ। 
 

ਪੈਨ-ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਬ੍ੀ.ਈ.ਬ੍ੀ. ਿੇਮੋਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਿਂ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ (Pan-Canadian BEB Demonstration and Integration Trial) ਦੇ 
ਰਹੁੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸਟੈਂਿਰਿ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ (ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਲੀਆਂ) ਬ੍ੀ.ਈ.ਬ੍ੀ. (BEB) ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਓਵਰਹੈੈੱਿ ਔਨ-ਰੂਟ 

ਚਾਰਰਜੰਗ ਰਸਸਟਮ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱਿਾ ਰਸੰਗਲ ਗਲੋਬ੍ਲ ਰਿਪਲੋਇਮੈਂਟ (ਰਵਸਤਾਰ) ਹੋਵੇਗਾ।   
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਨੋਵਾ ਬ੍ੁੱਸ (Nova Bus), ਰਨਊ ਫਲਾਇਰ ਇੰਿਸਟਰੀਜ (New Flyer Industries), ਏ.ਬ੍ੀ.ਬ੍ੀ. ਇੰਕ. (ABB Inc.), ਸੀਮਨਸ ਕੈਨੇਿਾ 
(Siemens Canada) ਅਤੇ ਰਨਊਮਾਰਕੀਟ-ਟ ੇਪਾਵਰ ਰਿਸਟਰੀਰਬ੍ਊਸ਼ਨ ਰਲ. (Newmarket-Tay Power Distribution Ltd) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ 
ਰਵੁੱਚ, ਇੰਟਰਓਪਰੇਟੇਬ੍ਲ ਅਤੇ ਚਾਰਰਜੰਗ ਰਸਸਟਮਾਂ ਦ,ੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਹਲੇ, ਮਲਟੀ-ਰਸਟੀ ਰਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰਵੁੱ ਚ ਟਰਾਂਸਰਲੰਕ (TransLink) ਅਤੇ ਯੌਰਕ 

ਰੀਜਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (York Region Transit) ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰੜਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਅਰਬ੍ਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰਰਸਰਚ ਐਿਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਨਸੋਰਟੀਅਮ 

(ਸੀ.ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ.) (Canadian Urban Transit Research and Innovation Consortium) (CUTRIC) ਨੇ 2017 ਰਵੁੱਚ ਇਸ 

ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਵੁੱਚ ਪਰਹਲੀ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਜੁੱਥੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱ ਖ ਰਨਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦ ੇਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, 
ਇੰਟਰਓਪਰੇਟੇਬ੍ਲ ਰੂਪ ਰਵੁੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਮਤਲਬ੍ ਰਕ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਾਰਰਜੰਗ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਵੁੱਚ ਪਲੁੱ ਗ ਲਗਾ 
ਸਕਣਗੇ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰਿਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਹੋਰ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਦ ੇਰਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੁੱ ਖਰਾ ਹੈ, ਰਜੁੱਥੇ ਬ੍ੁੱਸਾਂ ਰਸਰਫ਼ ਰਨਯਤ ਚਾਰਰਜੰਗ ਰਿਪੋਆਂ ਰਵਖੇ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਿਪੋ ਅਤੇ ਔਨ-ਰੋਿ ਚਾਰਰਜੰਗ ਰਵਕਲਪ ਦ ੇਨਾਲ, ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬ੍ੁੱਸਾਂ ਤ ੇਰੋ਼ਿਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਰੇਂਜ ਰਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।  
 

ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬ੍ੁੱਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਼ਿੀਰੋ ਟੇਲਪਾਈਪ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਰਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਬ੍ੁੱਸਾਂ ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ 

ਚੁੱਕਰ ਰਵੁੱਚ ਲਗਭਗ ਼ਿੀਰੋ-ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਿੀਜਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਵੁੱਿੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬ੍ੁੱਸ 10 

ਰਮੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੁੱਟ ਸਮੇਂ ਰਵੁੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਰਵੁੱ ਚ ਅੁੱਠ ਬ੍ੀ.ਈ.ਬ੍ੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਦ ੋਬ੍ੁੱਸਾਂ ਨੋਵਾ ਬ੍ੁੱਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਛ ੇਬ੍ੁੱਸਾਂ ਰਨਊ ਫਲਾਇਰ ਤੋਂ 
ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬ੍ੀ.ਈ.ਬ੍ੀ. ਦੀ ਸੇਵਾ, ਰੂਟ 26 ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ (Route 26 Mount Pleasant) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਰੂਟ 23 ਸੈਂਿਲਵੁੁੱ ਿ (Route 23 

Sandalwood) ਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 4 ਮਈ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ (450 kWh) ਓਵਰਹੈੈੱਿ ਪੈਂਟੋਗਰਾਫ ਔਨ-ਰੂਟ 

ਚਾਰਰਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ ਰਵਲੇਜ (Mount Pleasant Village) ਟਰਮੀਨਲ, ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ/ਹਾਈਵੇ 50 ਼ਿੂਮ (Queen 

Street/Highway 50 Züm) ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਂਿਲਵੁੁੱ ਿ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਫੈਰਸਰਲਟੀ (Sandalwood Transit Facility) ਰਵਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਜਹਨਾਂ 
ਰਵੁੱਚੋਂ ਰਤੰਨ, ਏ.ਬ੍ੀ.ਬ੍ੀ. ਇੰਕ. ਵੁੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰਤੰਨ ਸੀਮਨਸ ਰਲ. ਵੁੱਲੋਂ ਹਨ।  
 



 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਮਆਦ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ੀ.ਈ.ਬ੍ੀ. ਅਤੇ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦਾ ਇੁੱਕ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਰਿੰਗ ਰਿ਼ਿਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬ੍ਾਕੀ ਫਲੀਟ ਤੋਂ ਵੁੱ ਖਰਾ 
ਹੋਵੇਗਾ। 
 
 

ਰਪਛਕੋੜ 

2019 ਰਵੁੱਚ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰਮਰਨਸਟਰ ਆਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਿਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਕੈਥਰੀਨ ਮਕੈਨਾ (Catherine McKenna) ਨੇ ਪਾਇਲਟ 

ਪਰੋਜੈਕਟ ਦ ੇਪਰਹਲੇ ਫੇਜ ਰਵੁੱਚ 11.15 ਰਮਲੀਅਨ ਿਾਲਰ ਦਾ ਫੰਿ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ (announced), ਰਜਸਦਾ ਖ਼ਰਚ ਅਨੁਮਾਰਨਤ 16 ਰਮਲੀਅਨ 

ਿਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਿਰਲ ਫੰਰਿੰਗ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਿਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕੈਨੇਿਾ (Environment and Climate Change Canada) ਦੇ ਲੋ 

ਕਾਰਬ੍ਨ ਇਕੋਨੋਮੀ ਫੰਿ (Low Carbon Economy Fund) ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਰਸੋਰਰਸਜ ਕੈਨੇਿਾ (Natural Resources Canada) ਦੇ ਗਰੀਨ 

ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ – ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਵਹੀਕਲ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਿੈਮੋਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ (Green Infrastructure – Electric Vehicle 

Infrastructure Demonstration Program) ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਅਰਜਹੀ ਉੱਚ-ਰਕਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੁੱਲਾਂ ਰਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਟੀ ਦੇ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਵੁੱ ਚ ਛੁੱਿੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁੁੱਚ ੇਕਾਰਬ੍ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਕਾਰਬ੍ਨ ਫੁੁੱ ਟਰਪਰੰ ਟ) ਅਤੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ (ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ.) ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਘੁੱਟ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਰਵੁੱਚ 133 ਿੀਜਲ-ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਹਾਈਰਬ੍ਰਿ ਼ਿੂਮ ਰੈਰਪਿ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਬ੍ੁੱਸਾਂ ਸਮੇਤ, 450 ਬ੍ੁੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਮੈਨੰੂ, 4 ਮਈ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤ ੇਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬ੍ੁੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ੇਹੁੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੁੱਕ ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਿੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਸਰਥਰਤਾ ਰਵੁੱ ਚ ਬ੍ਹੁਤ ਵੁੱਿੀ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ, ਪੈਨ-ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਬ੍ੈਟਰੀ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬ੍ੁੱਸ 

ਿੇਮੋਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਿਂ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਰਵੁੱਚ CUTRIC, ਸਾਿੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੀਿਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ। 
ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਿੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਨੈੈੱਟਵਰਕ ਰਵੁੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕੈਨੇਿਾ ਰਵੁੱਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੁੱਧ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਨੈੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਵੁੱਚੋਂ ਇੁੱਕ ਹੈ।” 

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

 

"ਇਹ ਰਿਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਕੈਨੇਿਾ ਨੰੂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬ੍ੁੱਸ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਅੁੱਿਾ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸਫਲ ਰਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, 

ਪੈਨ-ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬ੍ੁੱਸ ਿੇਮੋਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਿਂ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਏਜੰਸੀਆਂ, 
ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਿਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਕੁਝ ਅਰਜਹੇ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਦ ੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੁੱ ਲ ਰਮਲਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਦ ੇਸਾਰੇ 

ਰਸਸਟਮ ਇਕੁੱ ਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੰਿਸਟਰੀ ਨੰੂ ਇੰਟਰਓਪਰੇਟੇਰਬ੍ਰਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਿਰਿਾਈ਼ਿੇਸ਼ਨ ਵੁੱਲ ਮੋਰੜਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ 

ਦੇਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਖਬ੍ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਬ੍ਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਵੀਆਂ ਘੁੱਟ-ਕਾਰਬ੍ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਅਤੇ ਕੈਨੇਿਾ ਰਵੁੱਚ ਵੁੱਿੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਫੌਰਨ ਿਾਇਰੈਕਟ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਵੀ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰ 

ਰਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰਕਤੇ ਵੁੱ ਧ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਅਸੀਂ ਕੋਰਵਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" 
- ਜੋਰਸਪਾ ਪੈਟਰੂਰਨਕ (Josipa Petrunic), ਪਰੈਜੀਿੈਂਟ ਐਿਂ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਆਫ ਸੀ.ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. 
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“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ, ਸਾਿੀ ਰਸਟੀ ਦ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਰਵੁੱਚ ਛੁੱਿੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬ੍ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੁੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱਚ 

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 2050 ਤੁੱਕ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੁੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਸਫ਼ਰ ਤ ੇਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਪਰਹਲੀਆਂ 
ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬ੍ੁੱਸਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤ ੇਨ਼ਿਰ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਤੀ ਸਾਲ, ਪਰਤੀ ਬ੍ੁੱਸ ਲਗਭਗ 235 ਟਨ CO2 ਬ੍ਚਾਵੇਗਾ!” 

- ਪਾੁੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਿਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਸ ਐਿਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੇ ਹੁਣ ੇਰਜਹੇ ਹੀ, ਸਾਿੇ ਸ਼ਰਹਰ ਲਈ ਅੁੱਪਿੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਰੋ ਗਰੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨਗੀ 
ਰਦੁੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬ੍ੁੱਸਾਂ, ਵੁੱ ਧ ਗਰੀਨ ਸ਼ਰਹਰ ਲਈ ਇਸ ਰਮਸ਼ਨ ਰਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਨ-ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬ੍ੁੱਸ ਿੇਮੋਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਿਂ 

ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ, ਗਲੋਬ੍ਲ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਵੁੱਚ ਸਾਿੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਨੰੂ ਸਰਥਰਤਾ ਸਬੰ੍ਧੀ 
ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।” 

- ਿਗ ਰਵਹਲੈਨਸ (Doug Whillans), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਿਸ 2 ਅਤੇ 6; ਮੈਂਬ੍ਰ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਿਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ; ਮੈਂਬ੍ਰ, 

ਸੀ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਰਥਰਤਾ ਰਵੁੱਚ ਲੀਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੇ ਫਲੀਟ ਨੰੂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਪਰਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਅਤੇ 
ਸਰਕਰਰਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੌਰਕਆਂ ਰਵੁੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ 
ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ੁੱਧ ਹਾਂ।” 

- ਿੇਰਵਿ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਿਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਕੈਨੇਿਾਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਵੁੱਧ ਗਰੀਨ ਰਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਵੁੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬ੍ੁੱਸ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਵੁੱਚ ਛੁੱਿੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ 
ਹਟਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਰਨਕਾਸੀ ਰਵੁੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰਬ੍ਠਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।” 

- ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੀਮਸ ਓ ’ਰੇਗਨ ਜੂਰਨਅਰ (Seamus O’Regan Jr.), ਰਮਰਨਸਟਰ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਰਸੋਰਰਸਜ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਇੁੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦ ੇਵੁੱਧ ਤੇ਼ਿ, ਵੁੱ ਧ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵੁੱਧ ਰਕਫਾਇਤੀ ਤਰੀਕ ੇਦੇਣ ਰਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਼ਿੀਰੋ-ਰਨਕਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ 
ਬ੍ੁੱਸਾਂ ਰਵੁੱਚ ਸਾਿੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅੁੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 2050 ਤੁੱਕ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੁੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ 

ਟੀਚੇ ਦ ੇਪਰਤੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਰਵੁੱਚ 5,000 ਼ਿੀਰੋ-ਰਨਕਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ੁੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਿੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬ੍ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀ ਇੁੱਕ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਣ 

ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਿਾਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਅਤੇ ਵੁੱਧ ਸਾਫ਼, ਵੁੱ ਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ 
ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।” 

- ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕੈਥਰੀਨ ਮਕੈਨਾ (Catherine McKenna), ਰਮਰਨਸਟਰ ਆਫ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਿਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ  

 

“ਕੈਨੇਿਾ ਦ ੇਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਇਲੈਕਰਟਰਕ ਬ੍ਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ, ਸਾਿੇ ਵੁੱਲੋਂ 2050 ਤੁੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਵੁੱਚ ਛੁੱਿੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਟਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਰਨਕਾਸੀ ਰਵੁੱ ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰਬ੍ਠਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਅੁੱਗੇ ਵਧਣ ਦ ੇਸਮੇਂ, ਵੁੱਧ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਬ੍ਨ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 

ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਹੁਤ ਵੁੱਿੇ ਆਰਰਥਕ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੈਿਰਲ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦ ੇਨਾਲ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕੈਨੇਿਾਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਰਦਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕ ਘੁੱਟ-ਕਾਰਬ੍ਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਰਵੁੱ ਚ ਪਰਰਵਰਤਨ ਦ ੇਰਵਵਹਾਰਕ ਫਾਇਦੇ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਇੁੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।”  

- ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੋਨਾਥਨ ਰਵਰਕਨਸਨ (Jonathan Wilkinson), ਰਮਰਨਸਟਰ ਆਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਿਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ  
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ਕਨੇੈਿਾ ਰਵੁੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਿ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੁੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੁੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੁੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਿ ੇਨਾਲ 

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

 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮੀਿੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ, ਮੀਿੀਆ ਐਿਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

 

ਨੈਚਰੁਲ ਰਰਸਰੋਰਸਜ ਕਨੇੈਿਾ ਦਾ ਮੀਿੀਆ ਸੰਪਰਕ  

343-292-6100 
nrcan.media.rncan@canada.ca  
 

ਆਰਫਸ ਆਫ ਦ ਰਮਰਨਸਟਰ ਆਫ ਨੈਚਰੁਲ ਰਰਸਰੋਰਸਜ ਦਾ ਮੀਿੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਇਆਨ ਕੈਮਰੋਨ (Ian Cameron) 

ਪਰੈਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ 
613-447-3488 
Ian.Cameron@canada.ca 
 

CUTRIC ਦਾ ਮੀਿੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਗਰੇਸ ਰੀਲੀ (Grace Reilly)  

ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਿਂ ਪਬ੍ਰਲਕ ਰਰਲੇਸ਼ਨਸ ਅਫਸਰ  

514.244.3244 
grace.reilly@cutric-crituc.org  
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